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På följande uppslag avbildas titelblad och band till den lagbok, som Olaus Rudbeck 
donerade till konsistorium den 24 mars 1669 (se härom sid. 214).

På försättsbladet står antecknat av en senare hand: »Consistorio Academico Upsa- 
liensi, Codicem hunc legum Sueco-Gothicarum, optime compactum auratumq«e Dono 
dedit Cl. "Dominus Olaus Rudbeck Die 24 Martij 1669. h. t. Rector.»

Bandet av brun marokäng torde av stämplarna att döma vara utfört av Samuel 
Graff, bokbindare i Stockholm under åren 1659-1677.

Lagboken har sin plats i Rektors ämbetsrum.
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FÖRORD

Föregående protokollsvolymer ha kunnat hållas ungefärligen lika stora beträffande 
omfånget, även med hänsyn till önskvärdheten att icke dela upp ett kalenderårs 
protokoll på ett par volymer. Föreliggande del har emellertid blivit ganska omfångs
rik beroende dels på, att stridigheterna inom konsistorium mellan Olaus Rudbeck 
och hans kolleger nu tagit sin början, vilket krävt mycket utrymme i 1670 års 
protokoll, dels på den segdragna och utförligt skildrade rättegången under årets 
senare hälft mot den svårhanterlige adjunkten Jonas Körling.

Protokollen för tiden 1667- 1670 ingå i volymerna AI: 13 och 14 i Universitetets 
arkiv, vilka innehålla protokollen 22/12 1665-14/12 1668, resp. 17/12 1668- 
20/6 1671.

Sekreterare är alltjämt Johan Hadorph, men då han som ledamot i Antikvitets
kollegium och från 1669 dess sekreterare ofta måste uppehålla sig i Stockholm, 
fördes konsistorieprotokollen under tiden av olika professorer eller av adjunkten 
Johannes Achrelius och magister Johannes Salander. Fram till den 12 juni 1667 
skrev Hadorph i allmänhet själv in protokollen.

Till vice sekreterare förordnades den 13 oktober 1669 magister Julius Micrander, 
som då förband sig att ständigt finnas till hands i Hadorphs frånvaro. Vid förfall 
även för Micrander skulle den nämnde Salander tjänstgöra som vice sekreterare 
(prot. 2/11 1670).

I förordet till volym VII nämnes Johan Soot såsom Hadorphs officielle amanuens 
fr. o. m. den 14 mars 1666. Den 11 november 1668 avlade Ericus Wennaesius ed 
som ny amanuens. Annerstedt förmodar (UUB: 40: 39), att det är denne Wennaesius, 
som — omväxlande med andra, till namnet okända skrivare — skrivit in protokollen 
fr.o.m. den 21 juni 1667.

1667-1669 års originalprotokoll ha avskrivits av f.d. förste arkivassistenten 
Torsten Palmér och 1670 års av fru Marianne Grönberg, vilka tackas för skickligt 
utfört arbete.

Uppsala i oktober 1971.
Hans Sallander
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Den 23 Januarij
höltz Consistorium maius, prassent. M. Rectore, D. Stigzelio, D. Lithman, M. Petro 

Rudbeckio, Dn. Ol. Rudbeck, M. Laur. Fornelio, Dn. Vereüo, Dn. Gabr. Emporagrio.
1. Förmälte Rector att Prof. Scheffer»; uhrsäktar sig ab assessoratu minoris Con

sistorii, som honom pålades, förledne session, näst för juul, säger sigh häller willia 
skiuta sig under Kongl. M:ttz och Rijkz Cantzlers befrijande i den måtton, än twå 
resor tillijka dher medh beswäras. Prof:r Dn. Olaus Rudbeck lofwar willia hans stelle 
företräda, hwilket godt kendes.

2. Kyrkiotijonden i Nääs och Börie willia dhe i Gäfle som pläga mz academien 
handla, gifwa 9 */2 dr t«»nan, men Oluff Håkonson i Stokholm tillbiuder icke meer 
än 9 dr t#«nan. Resol. Om man kan öfwertala dhem i Nääs och Börie att föra 
spannemMa så långt up, kiöpmännen tillhanda, att ingen foorlöön måtte dher på 
upgå, tå wore godt man kunde sellia spannemMn till dhem som mäst willia gifwa, 
men i widrigt fall, sellies den till Stockholm, för reda contant 9 dr kppmttt.

3. Erik Knutsons hustru i Wattholmen supplicerar att få behålla en koo af alt 
dhet som Jacob Anderson hafwer honom nylig aftagit för sin rest. Resol. Henne 
bewillies samma koo.

4. Swen Erikson dalekarlen som plägar arbeta åth academien, begierer 25 tunnor 
spannemäl in antecessum på dhet han arbeta skall i wåår. Resol. Om han är säker 
man, tå bewillies honom be: te 25 tr.

5. Rentemestaren angaf om quarnsp^««emJln i Wattholmen, Ekeby, och Ulfwa 
som för 2 åhr inneligger, och förfrågar nu huru den sellias skall. Resp. Tages till 
Communitetet, och bönderne uthföre af sitt afradt i stellet så mycket som bönderne 
eliest pläga föra till Communitetet.

6. Per Larson timberkaren som föll i sommars sig förderfwat begierer någon hielp 
att komma sig in i hospitalet, efter han icke kan sig widare försöria. Resol. Hielpes 
medh 8 dr sö\iwerm:xt af cassa Consistorii, och 12 dr sölfwerm:tt af bygningz- 
penningarae.

7. Per Andersons tryckare gesellens enkia supplicerar om någon hielp i sin fattig
dom, hafwer 3 barn att försöria, och kan icke komma uth ifrån dem att något för- 
tiena. Resol. Henne bewillies 10 dr kppmttt af cassa Consistorii, till en tunna miöl i 
quarnen.

8. Olaus Segerici som hafwer lijdit siöönödh i höstas anhåller om någo» hielp. 
2:ne hans stallbrödher hafwa förr i höst bekommit hielp. Resol. Gifwes 3 rdr in 
spet. af cassa studiosorum.

9. Laurentius Tarner#.r* Smoland«r begierer och hielp i sin fattigdom, efter han 
intet stipendium nutit hafwer. Resol. Bewillies 3 rdr af cassa studiosorum.

* Felskrivning för Termrus.
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10. D il Ericus Tilasius som tillförenne hafwer hafc j. Sigrid Baners stipendium på 
4 åhr, och sökt Prolongation, praesenterar nu j. Sigridz bref a dam 8 Januarij, att 
han skall för 1666 och 1667 niuta halfwa stipendium medh Magno öring, och dhe 
3 fölliande åhren öring allena. Consistorium kende denna hennes disposition godh, 
slutandes dher hoos att be:te testamentz bönder skole tagas under Academiens 
wårdnat och stipendiaten dher af sin ded lefwereras.

11. Angaf Rector det förslagh som Rentemestaren hafwer om mantals skrifningen 
af Academiens bönder, att den kunde lempeligast genom bookhållaren bestelias medh 
rättarne, och dher medh blifwer academien quitt den mödan att sökia längderne af 
Cronones fogdar. Resol. Detta förslagh kendes gpdt efter dhe andra mantalsskrifwarne 
icke alt rätt upteckna mantalet af Academiens bönder.

12. Frågade Rentemestaren om Erik Knutsons pant spannemåi i Wattholmen sampt 
den rymde bondens Huseby, hwilken spannemch. måste anten dher in loco försellias, 
eller leyas foorböndren att dädan föras. Resol. Fogden försöker att sellia spannemJla 
dher in loco för 8 dr t»»nan, eller sändes up till Torsåker.

13. Rector påminte om den swåre taxa på slacktenhuset är, att kiöttmånglarne 
öfwer wanligheten stegra sitt kiött så högdt dhe willia, emoot all skäligheet. Resol. 
Ett bref kan afgåå ifrån Academien här om till staden, om correction på sådant.

14. Slötz att en ny trähäst måste förfärdigas för Academiens och professorum 
folch. Dhen förre som stodh på kongzstallet, säges nobilis satz hafwa sönderslagit. 
Denne trähäst skall settias inne i kryddegårdz-tompten, in area communitatis.

15. Uplästes Kongl. M:ttz bref för Doct. Edenii enkia de dato 6 Decemb. 1666, 
att bekomma begge Academiae hemman i Walskogh uthi sitt enkiestand, och på 
samma wilkor som professores sina praebender niuta. Consistorium beklagade att 
hon hafwer begiert dhe besta hemman sin koos, som kan dragas in exemplum, 
hwarföre skall sådant framdeles blifwa H:s HöghGr. Excell. insinuerat, och före
slagit att henne så mycken ränta gifwas kunde som hemmanen sig belöpa. Eliest 
blifwa inga hemman immitterade innan nådåret expirerar.

16. Taltes om Visitation som war på apoteket hållin i förledne weka och påmintes 
dher widh, att en taxa på hans saker böre settias, som dhe kunna sig till rättelse 
hafwa, som hans medicamenter behöfwa. Resol. Detta fans nödigt att wärkstelligt 
giöras.

17. Johanni Rothman remitteras den mulcta som han af Consistorio för juul 
pålades, nembL allena Consistorii deel.

18. Slötz att Consistorium måste skrifwa en consolatoriam till H:s HöghGrefl. 
Excel! öfwer unge Gr. Magni och dottrens [Maria Sofias] frånfälle.

19. Petro Noreo OGotho bewilliades testimonium här ifrån, emädan Rector 
testerade alt godt om honom.

20. Talte Rector om dhet förbudh nylig är skedt öfwer kiörandet på kyrkiegården, 
hwar till wackt wid portarne war förordnat, som dhe ankommande hindra skulle. 
Och emädan dhet icke hafwer communicerat warit med begge magistraterne innan 
det skedde, ty refereras sådant för Consistorio alldenstund några hafwa funnitz som 
Rectori detta tillwitt hafwa, efter Academiens wackt stodh wid portarne som hästarne 
mootstoge och hindrade. Doct. Stigzelius swarade sigh icke wist af detta förbudh, 
innan hr. Tomas [Krok] dher om predikade nyåhrsdagen och wackt dher på sattes. 
Och ehuruwel H:s Ehrew:tt be:te åkande in till kyrkiedören icke gillar lijkwel hade 
sådant förbudh medh begge magistraters wettskap och consens bordt skee, dher
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igenom en åthskillnadt hade kunnat giöras emillan dem som för ålderen måste åka 
till kyrkiedören och dhe som i oträngda måle dijt kiöra, sedan borde en åthskillnadt 
giöras i tijden, ty stundom är så haalt på kyrkiegården att man icke uthan fara kan 
slippa fram. 3:tio. Måste dhe på kyrkiegården boo hafwa sin kiörewäg fram, medh 
wedh och annat sådant. Dn. Rudbeck sade sig warit uthi Rectoris stelle den tijd 
bedin, mädan Rector war borta, och hafwa detta medh borgmestaren communicerat, 
innan någpn wackt sattes. Och synes detta kiörande wara helt oskäligt att hästarne 
kiöras in för kyrkiedören, ståå dher och träcka, så att ingen menniskia kan slippa 
fram för hästarne, när en will gåå uthur kyrkian. Dher till medh ähro dhe så oför- 
wägne medh sitt kiörande, att ingen är säker på gatan när dhe kiöra uhr kyrkian, 
att han icke blifwer kullkörd, sådan osedh är ingen annorstädz i rijket, och kan wäl 
afläggias. Detta swarade några flere uthi Consistorio, och tyckte att denna oseden 
böör icke förswaras, uthan helt och hållit afskaffas, att ingen må kiöra up på kyrkie
gården uthan hålla, och stiga af och på slädarne uth för porten, undantagandes dhe 
som för ålder skull icke annars kunna till kyrkian komma. När halt är kan wägen 
sandas, som denna tijdh skedt är.

21. Angaf Rector om itt stort owäsende som några fåå hafwa i lördagz afton fördt 
på gatun, sönderslagit Doct. Stigzelii fönster, och sedan på cortigardiet farit obeskede- 
ligen fram, sampt wackten medh åthskillige skelzordh öfwerfallit. Wackten inkallades 
och tillspordes om detta. Dhe swarade personerne warit så många att dhe icke 
hafwa kunnat giöra dhem mootstånd. Dherföre hållit sig inne i cortigardiet, seya 
sigh kiändt hr. Gideon Rålamb som war en gång i dören och wille inn. Doct. 
Stigzeli#; beswärade sig öfwer desse för fönsters sönderslående på sin cammar, dher 
han satt wid sine studier fredagz aftonen, och när han sände sina drengiar att 
påminna wackten om sitt embete och notera be: te grassatores, då swarade dhe 
sig icke töras uth förr hugg skuld, klagar fördenskull mycket på wackten, som icke 
togh ackt på desse personer, efter dhe icke wore meer än 2:ne stora personer, dhe 
andra wore små poykar; recommenderar fördenskull Consistorio denna saak att in- 
quirera om samma tumultuanter, och låta dem plickta förmodandes att han Kongl. 
M:ttz fredh å sigh och sitt huus må hafwa. Rector frågade 2 eller 3 gånger hwilka 
flere wore medh hr Rålamb. Brunni«; angafz medh i flock warit. 2:do. Angafz 
huru wackten hade några grassatores emillan sigh för juul och en af dem slogb 
wacktmestaren medh een steen, dher medh läät wackten desse undkomma, hwarföre 
frågades dhe hwilka dhet giorde? Wackten nekade aldeles att weta be:te personer: 
reprehenderades fördenskull hårdeligen, som så desererade waktemestaren när han 
blef slagen, och slepte personerne uhr sina händer. Sammaledes nu icke noterat 
dessa personer. Resolverades altså, att dhe 3:ne som wore wackt i lördagz, då 
Rålamb och hans föllie giorde så stort oliud, skola sittia 3 timar på trähesten till
kommande lördag och skaffa weta hwilka dhe woro, sammaledes dhe som för juul 
desererade wacktmestaren, skole alla sittia på trähästen hwar sine 3 timar för sin 
begångin faute.

Wackten sade sig hafwe fått weta att dessa senare grassatores hafwa druckit i sal. 
Nils Simonsons [Wolimhaus] huus, hoos Harsferdt [o: Adam Berndt Hastfer] en Lif- 
landz adelzman.

22. Professor hr Olaus Rudbeck tillkenna gaf, att han medh Rentemestaren hade 
nylig fordrat warit till R. Cantzleren, hwarest ibland annat någre saker om Acade- 
mien talat wardt, dher på hr Rudbeck lofwade itt memorial inläggia. Dess uthan
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Wardt talat om den herbario vivo som hr Coiett [0: Peter Julius Goyet] hade hijt 
skänkt, för hwilken H:s HöghGr. Excell. tykte skäligit, att Consistorium honom en 
gratiarum actionem tillskrifwer. H:s HöghGr. Excell. talte och om dhen funten, som 
H:s Excell. i fiol lofwade hijt skänkia willia, den H:s Excell. lofwade att forderligast 
hijt willia komma låta till kyrkian. För detta fann Consistorium nödigt sin tackseyelse 
till H:s HöghGrefl. Excell. öfwergåå låta.

Assessores minoris Consistorii blefwo quar.
i. Johan Nilson hr. Boo Rosenstier nas fullmektig inkom moot Dryandrum om 

dhe bordänte böcker han för iuul sig beswärade. Nu bekenner Johan Nilson att 
en deel af böckeme äre lefwererade, en ded icke. Dryander säger sig en deel i 
höstas restituerat och den deelen nu som än rester, willia lefwerera. Resol. Joh. 
Dryander tillseyes att blifwa i arrest här på orten till dess han medh första restituerar 
böckeme till hr Rosenstierna, och dher någon differens kan wara om be:te böcker 
äre flere eller färre då måste dhe sig emillan liq#*dera. Dryander skall och skriftelig 
afbedia, om han öfwer tijden hafwer haft böckren, eller ehest någon offension 
giordt.

Den 4 Februarij
höltz Consistorium minus, praesent. M. Rectore, Dn. Ol. Rudb., M. Laur. Fornelio, 

M. Brunnero, Dn. Emporagrio.
1. Johan Sinder, Isach Breantz tienare inkom moot Joh. Hadorphium, sökiandes 

af honom någon skuldh på sin broders sal. Jöns Nilsons wegnar, hwilken skuld är 
för någre åhr sedan giord, men icke betalt, dherföre inlägger han nu en rekning a 
[lucka i originalet] dr och fodrar dhen af sal. bookhållarens arfwingar, särdeles nu 
brödren som för handen är.

Johan Hadorphiftf swarade sig intet troo samma skuld wara sann uthan dher 
hans brodher hade dessa saker af Breant tagit, hafwer han anten den längesedan 
betalt, efter den några åhr sedan är giord, eller och brödren fått dhe sakerne af 
Breant till skänktz, när han på sin herres wegnar hafwer mz Breant handlat, som 
honom af andra kiöpmän skedde. 3. Fins icke be: te fodran upteknat i den dödes 
skrifter, hwarest han alla sina saker credit och debet upskrifwit hafwer. 4. Hafwer 
man ingen kunskap att Breant någon gång i lijfztijden har samma skuld fodrat, 
uthan nu efteråth, hwarföre den suspect kan wara. 5. Om denna räkning skulle något 
witzordh gifwas, då måste iu Breantz böcker wara för handen och öfwersees om 
skulden riktigt i böckeme åhrlig infördh är, efter det särt som medh trowärdige 
kiöpmäns böcker plägar wara.

Resol. Johan Sintler måste skaffa en laglig attest af sin principals book, att skul
den fins ricktig, dher efter måste Dn. Hadorphius swara för sin quota, och dhe 
andra fodras dher dhe boo, eller finnas tillsamman. Detta sluut hafwer M. Rector mz 
egen hand noterat.

2. En studiosus Olaus Brenning, som hafwer en lång tijdh legat siuk, och mist 
dher igenom sin discipel, söker hielp i sitt älendiga tillstånd, hwilket af någre pro
fessorer wittnades så wara. Resol. bewillies 10 dr sölfwermitt af fisco stud.

§. 3. Angaf Rector om itt stort owäsende och nattebuller som af några studiosis 
nu nylig i marknaden föröfwat ähr, hwilka till något antaal hafwa sigh tillsammans 
finna låtit, dher öfwer borgmestaren sigh hoos Rectorem högt beswärat hafwer, och 
stadzwacktmestaren som den natten förde wackten weet några personer af dhem
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wid nampn angifwa, hwarföre hafwer R eaor det noga efterfrågat, och fått sådan 
kunskap dher om, som wackten har berätta kunnat, och emädan samma owäsend 
seyes hafwa warit stort, och mycket ryktbart är, så att dhe fremmande i staden sig 
dher öfwer förundra, ty hafwer Rector icke annars kunnat än wacktmestaren och 
wackten medh dhe nampngifne hijt up kalla, att saken in Consistorio angifwa, och 
dhe brotzlige anklaga.

Stadzwacktmestaren Pär Larson inkom och berättar om saken således. Natten 
emillan torsdagen och fredagen woro några studiosi församblade, och öfwade ett 
mäkta oskidceligit lefwerne, medh ropande och skriande, sampt annat owäsende, 
dher af icke allena många andre, uthan och sielfwe landzhöfdingen (som wid 
torget denne tijdh gästat hafwer) högdt offenderat är. Desse hafwa först begynt 
på nya torget medh skrikande och ropande sampt annat oskick fördt, då i medler- 
tijdh iag war uppe i Fierdingen, och sökte efter några marknadtz tiufwar. När iag 
kom tillbaka till nya torget igen, gaf ståndwackten mig kunnigt att sådant buller 
war begynt, dherföre gick iagh medh wackten nider till nye broon, och råkade dem 
på gamble gatun strax wid Jon Persons gård, och då woro dhe kompne från Oluff 
Sigfridsons gård, och wore dhe en stoor hoop, wäl till 20 personer. Då förmante 
iag dem till stillheet, och att wackta sig för owäsend. Den första som iag mötte 
och talte medh af hopen war Daniel Plantin, sedan komme hwar efter annan, och 
dhe iag kände hafwer iag hoos Rectorem angifwit, nembl. Danielem Plantin, Mar- 
tinum Lundel, Georgium Bergman, Martinum Skilling, Petrum Pagandrum, Domi
nicum Nerbelium, och desse kunna sielfwe nempna dhe andra. En benämd Johan 
Barkhusen angifwes och att hafwa warit medh, den iag icke kiende, uthan en 
skreddare gesell [Anders Larsson Groot] som hafwer fått hugg af Lundell säger sig 
hafwa kiendt Barchusen medh. När iag så hade warnat dhem emoot uplopp och 
owäsende, gick iag up till cortigardiet igen, då fol[g]de mig Plantin, Lundell, och 
Georgier Bergman efter, och komme in i cortigardiet medh, och wore dher en 
stundh. Georgius Bergman gick strax bort, doch intet ondt tillböde dhe moot 
wackten. Strax efter kom och Pagander dijt up till oss, doch uthan något wåldsampt 
tillbudh. När iag så förmante dhem dher nidre på gatun, (och desse 3 folgde mig 
up åth torget) skingrades hopen, somblige öfwer nye broon nid åth åån, somblige 
nid åth Smäcken, och somblige åth gamble torget. 1 medier tijdh höltz alt ett 
continuerligit buller på gatorne alt in till ld. 2 om natten, och läte icke som 
folch uthan som willdiur, och färdas så fram, att om fijenden hade warit i staden, 
kunde han icke wärre sigh skickat, dher af landzhöfdingen mycket förtörnat ähr, 
och lärer sielf dher öfwer klaga. Jagh hafwer nu warit wacktmestare i 11 åhr, och 
hörde aldrig sådant owäsende förr. En stund efter att dhe förbe:de Plantin, Lundell, 
och Bergman woro bortgångne uhr cortigardiet, kom och Alexander Vireni#; och 
Martin#; Skilling dher in, och woro dher sammaledes någon stund, till dess wij 
ginge uth på wackten bort åth staden. När wij då komme tillbaka up till torget 
igen, sade oss ståndwackten att dhe samme som nyligast wore i cortigardiet, hafwa 
sedan mycket rumorat här bort åth, och nu äre dhe wid Johan Mattsons smedens 
huus wid dombroon, och dher slåå på lukorna; då ginge wij dijt åth. I det samma 
dhe finge see oss, begynte dhe att springa, wij folgde efter och hinte Alexandri 
brodher [Samuel] wid Adolphz holmen, dher togo wij honom medh oss fram åth 
gatun, ärnandes honom till Academiae wacktmestaren lefwerera, efter wij icke 
känden. När Alexander dhet hörde, kom han medh Nerbelio framstickandes strax
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wid S. Erikz kella (hwar est dhe i första eftersettiandet hade sig undanstucket och 
fördoldt) hafwandes påkar i handen, och frågade hwarföre wij hade tagit broderen. 
När iag hörde dhet war Alexandri brodher, slepte iag honom sedan togo wij påkarne 
af Alexandro och Nerbelio gåendes dher medh sin koos. Men desse folgde oss nider 
till Johan Mattsons wid broon, och dher skildes dhe ifrån oss, hwarest Martinus 
Skilling myket drucken kom åther gåendes, lade sigh och onytteligen uth för dhe 
andra, men folgde dem sin koos, och wij ginge nidh åth torget igen. En stundh 
efter, wid pass kl. 2 kom åther Alexander Viren i#* igen till cortigardiet, och wille 
hafwa sin pååk igen, och han war aldrasist i cortigardiet.

Wacktdrengiarne inkallades och tillspordes om detta owäsend? Dhe wittnade 
sammaledes att itt mäckta stort owäsend stodh alt ifrån ld. 10 som dhe hörde, och 
in till kl. 2 om natten. Och sedan dhe hade gådt af wackten om mårgonen, hafwa 
desse nidslagit några uthskoof framman för marknadtz stånden.

Consistorium frågade om någon hade fått hugg eller något annat öfwerwåld wore 
af grassatoribus föröfwat? Wacktmestaren angaf en skreddare gesell Anders Larson 
Groot benämd, hwilken de hafwa slagit wid Oluff Sigfridsons port. Sedan hade och 
en af ståndwakten fått hugg af dhem, 3:tio hafwa dhe och hoos Johan Matzons 
wid broon slagit i lukorne, item på marknadtz stånden.
1. Inkallades skreddare gesellen, hwilken klagade öfwer Martinum Lundell (som i 
samma wefwa när wackten kom) sprang dher i hoop medh honom och slogh honom 
3 örefijlar, sampt itt slagh öfwer ansicktet, frågandes hwem han håller medh. Jagh 
swarade (sade gesellen) ingendera, dher medh kom Barchusen, och stötte migh medh 
itt afbrutit swerd, sedan sökte han att taga mitt swerd ifrå» migh. Barchusen in
kallades och förehöltz detta. Han nekar aldeles att warit medh, säger dhe hafwa 
kiänt honom orätt, säger sig hafwa wittne att han war inne i sin kammar den 
tijden, och hela natten. Dawid Marcuson stadzwacktdrengen påkallades såsom wittne 
moot Barchusen. Denna bekende att han och fick ett slagh eller 2 i samma wefwa 
när gesellen fick hugg. Och be:te Anders skreddare gesellen sade strax det war 
Barchusen, men intet hade han peruc på sigh den gångh såsom nu. Gesellen beropade 
sig på en piga hoos skreddaren Pär Anderson i Oluff Sigfridsons gård, som hade 
sedt att Barchusen slogh honom, item att sielfwa skreddaren hade dher om wettskap. 
Pigan efterskickades, tillspordes, och bekende sig hafwa sedt att en kom och slogh 
Anders gesellen 2 eller 3 örefijlar, men kende icke i mörkret hwem dhet war. 
Skreddaren efterskickades, aflade först edh och tillspordes om Barchusen? Denna 
nekade hafwa kunskap, om Barkhusen, berättandes dher hoos att Martinus Skilling 
kom till honom lijtet för detta tumultet skedde, och war dher en stund, och drack 
uth en kanna ööl eller 2, sedan gick han bort. När iag imedlertijdh (sade skreddaren) 
uthgick i pordijdret, kom en springandes ofwan uhr gården och slogh mig öfwer 
roon medh en pååk, hwilken person iag icke kände, ty han lopp strax sin koos uth 
på gatun, dher med gick iag in i stufwan igen, och ingen kende iag af hopen, 
uthan dhe sloge på lukan hoos mig, mera hafwer iag intet att berätta. Anders 
gesellen tillspordes hwar af han weet dhet war Barchusen, som stötte på honom 
medh det afbrutne swärdet, och wille taga hans egit ifrån honom? Anders sade 
sigh icke läggia honom det till, uthan dhe andra sade dhet war Barchusen. Con
sistorium förehölt gesellen att han tillförenne bekende att sielf hafwa kiendt 
Barchusen, och dhe andras wittne grunda sig på hans bekiennelse. Gesellen sade att 
wacktdrengiarne sade det war Barkhusen. Desse tillspordes om dhe kende honom,
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och sade ney, uthan skreddare gesellen nämde honom strax på torget. Sist efter inga 
sanne wittne funnes som kunde öfwertyga Barchusen, sleptes han, och wackten 
bekiende ändå en annan benämd Hans Colvin som folgde Dominicum [Nerbelium] 
åth.

Sedan inkallades dhe andra studiosi som angifne woro. 1. Martinas Skilling, han 
ursäcktade sigh att icke warit medh den hopen, uthan samma gångh han blef kiend 
af wackten, kommit gåendes medh sin kappa på sigh, gick och strax förbij sin koos 
hem åth. Wacktmestaren swarade, att Skilling hafwer långe gådt medh, in på 
natten, kl. 11 folgde han hopen, kom och sedan en gång i cortigardiet, ld. 2 mötte 
wij honom på Dombroon wid Johan Mittsons uthan kappa och war helt drucken.

Petrus Pagander uhrsäktade sig sammaledes, seyandes sig hafwa warit den afton 
hoos M. Johan [Halenius] i Weddöön tillijka medh Martino Lundell, och när han 
gick dädan, hörde han ropa på andra sidan om åån, men in transitu öfwer nye 
broon kommit i hoop medh några studiosis, af dhem fått hugg, och strax sig 
subducerat. Wacktmestaren swarade att och Pagander kom en lång stund efter up i 
cortigardiet mädan Lundell och dhe andre woro dher.

Sammaledes sökte Plantin, Lundell och Bergman sig att uhrsäkta, såsom icke 
folgdt dem som grasserade, uthan af en händelse kommit gåendes dher några stode 
och strax sig afsöndrat. Wackten swarade dem i ögonen att dhe wore af den hopen, 
och länge på natten noterade uthe warit. Lundell nekade icke att hafwa slagit 
skreddaregesellen. Sedan tillspordes desse hwilka flere medh woro än nu kunnige 
äro. Dhe swarade sig inga flere kiendt, icke häller många sedt som något owäsende 
hölle. Wacktmestaren regererade att dhe en stund hölle till på nye broon, och dher 
itt farligit oskick förde, och då woro dhe en stoor hoop.

Wacktmestaren tillspordes af hwad antaal han förmenar dhem warit? Han swarade 
sig icke rätteligen weta, ty en stund woro dhe skingrade hijt och dijt, stundom flere 
tillsammans, men syntes åth minstonne till 20 personer, om dhe icke woro flere.

Johan Mattsons hustru wid broon inkom och anklagade Dominicum Nerbelium 
som kl. 12 hafwer kommit medh een pååk och slagit mycket på dheras fönsterlukor, 
dher på hoon uthgick att see hwad på färde war, då slogh Nerbeli«r henne medh på- 
ken öfwer armen att hon föll om kull, dher medh kom hennes man uth, tillijka 
medh Anders knifsmeden (som satt dher inne hoos dem) att see hwem dhet war, 
och folgde Dominicum sampt hans cammerat efter, som gofwe sigh åth gambla 
torget, och gamble gatun bort åth, dher komme flere af hopen; hade då icke 
wackten kommit, tå hade dhe (sade hon) slagit nidh min man. Knifsmeden sade 
sigh af dhem fått hugg, men gifwit dhem så godt igen, dherföre han icke klagar, 
uthan kommer såsom wittne medh Johan Matsons hustru om dhet owäsend dhe 
föröfwade på hans fönster och lukor. Sedan (sade hustrun) kom Nerbeliar igen 
k l 2. och slogh sammaledes på lukan wåldsambligen medh en pååk, hade och 
flere medh sigh, men wackten kom omsider, dher igenom dessa bortgåå måste.

Nerbeli«r tillspordes och bekende först att hafwa warit uthe den natten. 2:do. 
Slagit på lukan, men nekar hafwa slagit hustrun som hon säger. 3:tio. Bekienner 
förste gångh haft Samuelem Virenium medh sigh, men andre gången tå han gick 
hem, haft Alexandrum Virenium, och brödren Samuelem medh sigh.

Alexander Vireniwr efterskickades, men befans icke hemma warit denne natten. 
Här på uthwistes dhe alla samptlig, och Consistorium delibererade hwad till giöran- 
des wore medh dessa, beklagandes högt att ibland dem finnas några som i förråhrs
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uthi det stora owäsende moot Academiae Rectorem warit hafwa, och icke hafwa sig 
af den påfölliande fahra emenderat, hwarföre detta syntes wara en G>nsistorii maioris 
saak, och fördenskull dijt föras måste. In particulari om hwars och ens bekennelse, 
påminte sig Consistorium, att den äfwen wid samma sätt och tenor nu skier som i 
fiol när Kongl. commissarierne här woro, då ingen wille rätt bekenna huru han 
war till den hopen kommen, uthan alle mäst sade sig wara ohappandes råkade i det 
sälskapet, när dhe för sina ährender skull ginge om aftonen på gatun, men omsider 
befans lijkwel af andras bekiennelse, att en deel af sådanne woro ibland dhe wärste, 
såsom sub exemplo medh Martino Skilling, hwilken i fiol sade sig kommit ohappan
des ibland den hopen i det han sent om aftonen gick hem åth, hafwandes kappan på 
sigh, doch strax efter sigh subducerat innan dhe kommo till Rectoris port, medh 
hwilken bekennelse han undslapp, men wittnades sedan af Jacobo Cursore, att han 
strax efter hade skrept af, sig så klookt kunnat sin saak uthtyda, att han dher 
igenom kendes oskyldig, äfwen wid samma sätt säger han sig och nu kommit medh 
kappan på sigh etc. Sammaledes klagades och om Dominico Nerbelio, som icke 
allenast i förre stora tumultet, uthan och nu sedan i höst hafwer fengslat warit för 
grassation, och doch sig icke emenderat. Sedan berättade M. Brunnen« och Dn. 
Olaus Rudbeck, att itt ryckte gåår i staden, att dhe hafwa fördt itt stort owäsend 
på nya torget, nidan för hr landzhöfdingens fönster, hwarföre han omsider hafwer 
uplåtit fönstret och talt dem till, då dhe skole swarat hafwa, hoo ähr den hwilkens 
röst wij skole hörige wara, men sanninge« weet man icke ännu. Sist consulterades 
hwad sluut denne gång är till giörandes, och resolverades, att Consistorium finner 
skäligt, efter itt så ohörligit owäsende är föröfwat den natten, och några af desse 
hafwa förr deprehenderade warit i grassation, dherföre är Consistorii betänkiande 
att dhe måste wara uthi carcere till dess domen blifwer öfwer dhem fäldt, efter 
öfwerheten dess föruthan lärer fråga efter detta owäsende.

4. Sedan blef talt om det owäsend för juul af några studiosis [Nicolaus Ringius, 
Petrus Beet och Samuel Elvius] blef föröfwat, då en af dem slogh wacktmestaren 
att han illa måste siuk liggia men wackten som hade dhe andra i sine händer slepte 
dem sin koos sedan wacktmestaren föll, dherföre wackten itt hårdt tilltaal och straff 
meriterar. Wackten tillspordes, och nekade sig någon kendt, icke häller sedan kunnat 
någon spana, men angifwer en benämd Brockmyller O-Bothniensis, som gästar hoos 
Marcus Hansons, hwilken dhe såge dher ingåå. Marcus Hansons son bekienner att 
han inkom och togh en pååk, gick uth, kom igen seyandes att wackten nu hade fått 
sin rest. Resol. Wackten måste yttermera skaffa besked om desse och producera 
sina wittne.

5. Taltes om den grassation som den 23 Januarij angafz § 21. När Doctoris 
Stigzelii fönster söndersloges etc. att då bekient war på hr. Gideon Rålamb och 
J. Brunnio att dhe hafwa warit medh, allenast feltes Harsfertz [0: Hastfers] praecep
toris bekennelse, hwilka hoos dem den aftonen druckit hafwa. Denne inkom bekende 
att hr Gideon Rålamb, och Johan Brunni*« wore hoos dem en stund. Mera begiertes 
intet af denne. Sedan consulterade Consistorium om saken och emädan Rålamb war 
uthrest på bygden skall saken upskiutas till hans hemkompst.

Den 6 Februarij
höltz Consistorium maius, praesent. M  Rectore, D. Stigzelio, Doct. Lithman uhr- 

säktade sig hoos Rectore«/, M  P. Rudbeck, M  Åkerman, Dn. Ol. Rudb., Doa.
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Hoffwenio, Dn. Verelio, M. Brunnero, Dn. Folch. Ur, M. Jona Fornelio, Dn. 
Emporagrio.

1. Uplästes R. Cantzlers bref de dato 10 Decembris 1666, för M. Johanne Achrelio 
tili adiuncturam philosophicam när M. Bentzelius den afträder.

2. Uplästes R. Cantzlers recommendation de dato 19 Januarij för sal. Ausii yngre 
son Magno,* tili Stipendium Regium, när det för den äldre [Knut] expirerar. Resol. 
Gifz förhoppning att accomoderas i midsommar.

3. Taltes om Ausii enkia huru mycket hon abalienerar sin egendom, och snart 
intet fins igen, nu spöries hon willia sällia sin koos åkeren tili borgare etc Resol. 
Emädan hon fins mycket skyldig till Academien efter sin man, ty skall genom 
Secretarium på rådstugun begieras inhibition att ingen må handla medh henne om 
samma åker, men att låta den bruka till helften af några borgare, må wäl skiee till 
dess hennes räkningar blifwa färdige. Sedan taltes om hennes barn, att någon 
målsman borde för dem settias, och slötz att hr. Johan Ausio pastori i Wernemo 
skall dher om tillskrifwas, och husetz tillstånd notificeras, sampt begieras att han 
bekymbrar sig om målsman för dhem.

4. Uplästes förre landzhöfdingens hr Giöran Gyldenstiernas bref de dato 15 
Decemb. 1666, om en jordemätning uthi Åckelsta som i wåår hållas skall emillan 
Petter Hunnium och hans swerfadher Boo Erlandson, hwarföre H:s Excell. begierer 
att Academien som hafwer dher i byyn 2 hemman, wille wid wederbörandens noti- 
fication hafwa sin fullmektig wid be:te mätning. Resol. bewillies.

3. Angaf Rector om en bondes klagan i Läby som mist hafwer en hoop åker 
genom mätning, och begierer assistens att få den igen. Rentemestaren berättade att 
Academiae hemmanet fins af mindre örestaal i jordboken, än det hafwer i åker och 
äng etc. och af sådanne skiäl är honom frånmätt, fins och intet boot dher till, uthan 
man finner större örestaal i jordböckerne i Stockholm.

6. Angaf Rector om den Visitation på apoteket är hållin uthi Januario, hwar på 
Doctor Hoffwenius insinuerade dess acta, både på defecterne, och hwad annat mangel 
fans, dher emoot apotekaren admonerat wardt. 2:do. Efter han af många beklagas 
för obilligheet, och stundom elaka saker, ty funne medici på dhet rådet att han en 
taxa förfärdiga skulle öfwer sina medicamenter, som både han och andre kunne 
benöyas medh. Detta fann Consistorium nyttigt. Resolverades att medicorum ob
servationes, sampt acta visitationis skola honom förehållas att fullgiöra, såsom och 
förfärdiga en taxa öfwer sine medicamenter.

7. Måns Jonsons fordom Cronones fogde enkia supplicerar om försköning på 
dhen kyrkiotijondes rest hon är kommen uthi hoos Academien, säger denne rest 
wara kommen af misswext. Resol. Skaffe sig attest att dhet är af misswext, och 
insinuere när fogden Abraham Person inkommer.

8. Angaf Rector förnemste orsaken till denna Consistorii sammankompst wara, 
om några studiosis som hafwa dhet owäsende i marknaden öfwat, hwilket wäl 
kunnigt är. Desse förestältes i måndagz, och då efter föregången ransakning blefwo 
insatte till denne Consistorii maioris sammankompst. Här på folgde en berättelse 
om saken af actis minoris Consistorii, och dher efter fans rådeligit att wijdare 
inquirera, hwilka flere medh woro i detta owäsende, efter tillförenne af wackten 
bekiendt är, att dhe woro af större antaal än nu kunnige ähro. 1. Inkallades Domi-

Felskrivning för Martino.
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nlcus Nerbelius, och tillspordes hwilka flere medh wore i detta buller. Han nekade 
flere weta än nu bekante ähro. Dominicus förmantes seya sanningen, ty efter han 
så länge är funnen gåå på gatun, måtte han flere weta. Dominicus nekade. 2. In
kallades Alexander Viren i »r, och tillspordes sammaledes. Han nekade hafwa dher 
om kunskap, sägher sig icke warit medh i hopen, uthan warit hoos Anders Johanson 
bygningz skrifwaren till kl. 1, och då han kom dädan hem, kommit i hoop medh 
Dominico Nerbelio på gatun. Wacktmestaren swarade att denne Alexander notera
des länge warit medh. En gång warit i cortigardiet medh Martino Skilling, men 
långt efter hafwer wackten af honom en pååk tagit wid S. Erikz kella, då hans 
brodher först af wackten tagen blef. Alexander frågades hwar han hade fått den 
påken? Han swarade wid domtrapporne fann iag honom. Yttermera förmantes 
han bekienna dhe flere i detta owäsende woro, men nekade flera weta. 3. Inkal
lades Samuel Vireni/w och tillspordes sammaledes, han nekade aldeles warit medh 
den hopen som grasserade, men en gång när Dominicus hemkom i herberget, dher 
wij sammangiästa, folgde iag honom uth, nider åth torget, men icke giordt något 
owäsende. Sedan frågades han hwilka flere den natten grasserade? Han nekade aldeles 
någon weta. Denne tillspordes hwem det teenstopet tillhörde som han i händren 
hade, när wackten honom hinte wid Adolphz holmen. Resp. Dhet hörde mig till, 
iagh togh det medh mig hemman ifrån. 4. Fann Consistorium nödigt en gång 
inkalla dhe andre och dem tillspöria, efter doch ingen särskilt giör någon bekennelse 
än när dhe tillsammans ähro. Inkommo altså Martinus Skillingh, Daniel Plantin, 
Petrus Pagander, Georgius Bergman och Martinus Lundell, och förehölles samma 
förrige fråga, men nekade samptligen att weta några flere. Dhe förmantes med 
flijt, men sade sigh inga flere kändt, uhrsäktandes sigh alla att hafwa warit i någon 
sampnadt, eller någon öfwerwåld giordt. Här medh dhe uthwijstes. Wacktmestaren 
tillspordes å nyo om dhe hopetals eller förströdde gingo? Han swarade när iag första 
gång till dem kom wid Joon Persons hörn, woro dhe uthi en hoop församblade, och 
när iag hade förmant dem att wara stilla, och gick der medh up till torget igen, då 
skingrades dhe, somblige öfwer nye broon, nider uth medh åån, somblige nider åth 
gamble gatun, somblige åth gamble torget. Således gingo dhe här och dher för
strödde, och mycket ropade i staden. En gång woro dhe en stoor hoop på nye broon, 
och dher höllo dhe ett farligit oskick och buller. Wij som wackten woro, kunde 
intet widare medh dem beskaffa, sedan wij hade dem förmant, och igenkendt några 
af hopen, hwilka dhe andra tillkenna gifwa kunne.

Johan Colvin inkallades och tillspordes hwilka flere medh woro i flock den 
natten? Colvin swarade sig ganska lijtet warit i hoop med dhem, och af den occasion, 
att när han en stund hade warit i Oluff Sigfridsons gård, hoos een sin stallbrodher 
och nu gick hem, men slapp icke inn. Dherföre gick han tillbaka att liggia hoos 
be:te sin cammerat, men i det samma kom han i hoop medh dhem, men icke giordt 
dem sällskap, uthan stått och sedt på dhem.

Wacktmestaren wittnade att Colvin en lång stund efter kom medh Pagandro up i 
cortigardiet, och war dher någon stundh.

Rector tillkenna gaf sig hafwa förspordt sedan minus Consistorium höltz, att någre 
hafwa warit uppe i Jon Persons gård, och sökt få flere dher uth, ropandes compagnie. 
En studiosus Ericus Honstelius hade kunskap om något sådant.

Denna efterskickades och bekende att den samma natten tå itt stort buller hördes 
på gatun, gingo hans disciplers kusk och dreng nid i porten för curiositeet skull att
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see på desse, tå kom en och ropade lustigt compagnie, ney sade kutzken och dher 
medh kommo dhe tillbaka up för trapporne i cammaren, i det samrm. kom en efter, 
tittade i dören och ropade compagnie, iag swarade ingen är här som giör föllie, 
derföre lopp han strax sin koos och iag kunde icke kenna honom, dher på iag will 
giöra eedh. I trapporne sade den samma, wij wore i aftons aldraförst fyra, nu äro 
wij 12 personer. Sedan uthwistes han.

Efter detta folgde consultatio om saken, Consistorium contesterade dher öfwer sin 
höga anxieteet, att ungdomen som så flijtigt åthwarnat är tillförenne, icke skall 
ännu kunna sig till wara taga. Sedan blef om deras bekennelse talt huru den aldeles 
lijkformig ähr medh den i fiol skedde, då ingen wille bekenna huru han war kom* 
men i den hopen, uthan alle mäst sade sigh wid sine ärendens bestellande om 
aftonen råkat i hoop medh dhem på gatun och warit trugade dher till, men efteråth 
blef lijkwäl kunnigt huru störste parten af dhe samme woro ibland dhe wärste. 
På samma sätt wäntar Consistorium ingen annan bekennelse af desse, ehuru dhe af 
wackten öfwertygade warda. Här på folgde deliberation om dheras brott. Först taltes 
om Alexandro Virenio, och befinnes på honom bekendt, att han i förre tumultet 
hade tillhulpit nidkasta Rectoris port, men kom till att rymma, och ledh ingen 
fängelse plickt medh dhe andra. Nu sedermera i höst och winter förspöries han 
som oftast öfwat itt oskickeligit lefwerne i sitt härberge medh dryckenskap och 
annan olååt, som Professor M. Laurentius Fornelius om honom wittnar, att han 
mycken oroo af Virenio haft hafwer, efter hans logemente är så när in på 
M. Fornelii wägg.

Dominicus Nerbelius som war sammaledes medh i den sampnadt i förr åhrs 
skedde moot Rectorem, han befinnes i förledne höst för då öfwat grassation sutit 
en tijdh i fengelse, och mycket admonerat till bettring, spöries och sedermera itt 
oskickeligit lefwerne fördt, synes fördenskull om honom intet hopp widare till 
bettring wara.

Martinus Skilling som i förråhrs war medh dhet owäsende emoot Rectorem, han 
slapp den gången medh sådan excusation hoos K :1 commissarierne, att han war 
dher till nödgat, men sedermera spöries (som Jacob Cursor berättar) att han hade 
bekendt sig warit medh, och gladz öfwer sin Idookheet att leda sig dher ifrån hoos 
commissarierne. Om denne påmintes att han af förrige tijder hafwer fördt itt elakt 
lefwerne, hwarföre han bewittnas af professore Dn. Olao Rudbeck, att hafwa 
under sitt rectorat några åhr sedan warit af landzmännen angifwin för en onyttig 
ledamoot, beträddes och tå medh några laster, hwarföre han tacite förwijst blef af 
Rectore från Academien, men en tijdh efter igenkommit, och sig här uppehållit, 
uthan någon godh fruckt wid Academien. Sedan fans nödigt att inquirera medh 
Jacobo Cursore hwar af han weet att Martinus Skilling hade bekendt sig warit 
medh i förre tumultet. Jacobus Cursor inkallades giorde eedh och wittnade att Johan 
Bröms häradzskrifwaren, Johan Möller, och Didrih Didrikson har för honom berättat 
att Martinus Skilling hade berömdt sig öfwer dhet han war medh och lijkwäl kunde 
sig undraga, och eludera rätten. Johan Bröms efterskickades, upkom, aflade edh och 
wittnade, att strax efter commissorial ransakningen war hållen, war han en gång 
uppe hoos stadzuthrijdaren Johan Bengtson, hwar est Skilling war medh een sin 
cammerat, den iag (sade Bröms) icke kende. Johan Möller war och dher medh, då 
frågade iag Skilling huru medh dhe studenterne war, som hade det owäsende för- 
öfwat. Då swarade han intet på min frågan, men sade: Jagh war och medh när
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porten togz af haakan. Då swarade iag, M:r Skilling, om så wore, skulle i hålla 
inne medh sådanne ordh. Dhet war under i blefwe icke medh dhe andra fengslig 
satt! Han swarade, iag war så behändig att uthreda min saak, att dhe in Consistorio 
icke kunde finna på migh. 2:do. Sade han, min fader hafwer praeceptorerat för 
M. P. Rudbeck, och gifwit honom många plaggpr och s tu tar, dherföre slapp han 
så wel. Dagen efter togh iag Möller medh mig, och gick till Jacobum Cursorem, 
refer erandes detta. Möller efterskickades men befans icke hemma, sammaledes efter
skickades borgaren Erik Johanson, hoos hwilken Skilling sade sig hafwa undan- 
stucket ifrån hopen, och legat om natten. Denne fans och ey hemma. Syntes förden
skull denna berättelse medh twennes edh stadfäst, giöra tillfyllest till en wissheet 
om Skilling, att han medh war i det förre tumultet.

Georgius Bergman hafwer och warit medh i föråhrs som hans bekennelse uth- 
wijsar, men efter han då undkom, och åter då sielf igenkom och sig angaf, sampt 
ingenue bekende sig warit medh etc. Dy sleptes han uthan något fängelse.

Daniel Plantin bewittnades af åthskillige föra itt oroligt wäsende i staden, och 
som oftast wistas på gatorne medh en fiol, och annat oskick, så att intet gpdt af 
honom spöries. Förmentes och af somblige att hafwa i förrige tumultet warit, men 
Doctor Stigzelius mente om honom allena wittnat är, dhet han medh dhe sedermera 
hoos Rectoris port spelte. Dher på ransakades förre åhrs aeterne, och kunde då strax 
icke finnas, att han medh i dhet förre tumultet war.

Om Petro Pagandro blef talt att han tillförenne i andra orolige actioner hafwer 
sig finna låtit, som af actis kan igenfinnas, och för sådant muleterat.

M. Brunner«x wittnade om honom, att han högt bedyrar sig icke uthi ondt upsååt 
hafwa kommit i hoop medh dhe andra, uthan komit ifrån Weddöö gården ärnandes sig 
hem och i det samma träffat hopen, men fått dher hugg, och strax sig subducerat.

Här emoot påmintes wacktmestarens bekennelse om honom, att han och hade 
en lång stundh efter kommit up i cortigardiet, hwilket han tycktes icke hafwa giordt, 
om han icke hade warit medh dhet fölliet.

Om Martino Lundell blef talt att han fuller tillförende är noterat medh oskickelig- 
heet, doch icke så groft som dhe andra, men i detta tumultet hafwer han warit 
ibland dem som hafwa gifwit hugg ifrån sigh, som af skreddare gesellens bekennelse 
finnes.

Johan Colvin och Samuel Viren i»! seyes wara enfaldige personer, och icke förr 
beträdde medh något oliud eller klagomål på sigh, hwarföre dhe synas wara af andre 
förledde och bedragne.

Här på folgde consultation om domen. Först framfodrades KongL M:ttz pardons 
bref som i fiol öfwer deras owäsende kom, och dher af skärskodades om deras brott 
som medh i förrige tumultet woro, skulle af detta senare blifwa uphäfwit, men 
efter orden så lyda, att om dhe i lijka brott här efter skulle sig besmitta etc då 
skulle be:te pardon blifwa uphäfwin, hwarföre mädan dhe icke förspörias medh 
någon sampnadt hand hafwa Rectoris eller Magistratus academici huus eller gård 
öfwerfallit, ty synes denne brott mindre wara än den förre, och altså icke nu straffet 
kunna af be:te KongL pardons bref skerpas, uthan allena efter constitutiones dher 
medh procedera.

Här på fans skäligit att sättia dhe brottzlige i wissa classes, såsom dhe finnas 
skyldige till, dhe som i förre tumultet woro, sätties uthi första dassen, sedan dhe 
andre i ordning hwar efter annan, såsom brotten ähro till.
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Näst detta voterades om dheras poen, och slötz som här efter föllier:
Af dhe skiäl in actis äre, finner Consistorium skäligit, att dhe studiosi som i fiol 

hafwa warit medh i den stora sampnat och tumult, som då uppå Rectoris gård 
öfwades, och icke af den påfölliande höga fara, sampt Kongl. nåde och pardon be- 
wekte blefwo till bettre lefwerne, såsom ähre: Alexander Virenius, Dominicus 
Nerbelius, Martinus Skilling, och Georgius Bergman, dhe samme relegeras in perpe
tuum från Academien efter constitut. cap. 23, $ 25. 2:do. Daniel Plantin som ofta 
noterat är uthi nattebuller och annat oskickeligit lefwerne, belägges medh 5 åhrs 
relegation, men dher han igenfinnes af förre åhrs ransakning att hafwa warit medh 
uthi då föröfwade sampnadt, blifwer hans relegation sammaledes perpetua. Petrus 
Pagander, så i anseende till detta, som att han några gånger tillförenne hafwer 
befunnitz i owäsende, relegeras på 3 åhrs tijdh. 3:tio. Martinus Lundell som och 
tillförenne är befunnen medh oskickeligheet, relegeras på ett åhr, och böter för 3:ne 
pustar efter Sårm. m. will. StLL 12 cap. sex mk sölfw:r m:tt hwardera. 4  Johan 
Colvin och Samuel Vireniwj böta efter constitut cap. 23. § 2 4  sampt placatet 1640 
12 mk hwardera pro grassatione, och 2 dygn i fengelse.

Yttermera contesterade M. Brunner#r om Petri Pagandri uhrsäkt att han aldeles 
bedyrar sig icke medh dhe andre tumultuantibus hafwer gådt, hwarföre och be:te 
professor troor att hans inwending icke är alldeles de nihilo, efter han dess föruthan 
är blödig af sig, och dher på högt contesterar att han in transitu öfwer nye broon 
drabbade i hoop medh dhem, och fick hugg, sedan undkom. Begierer fördenskull, 
dher be: te Pagander fins poenitens och efter 1 åhrs bortawaru, om restitution 
supplicerar, att honom dhet tillståås måtte, hwilket bewilliades.

Sist consulterades om domen skulle nu strax afseyas, eller dhen confer er as medh 
H:s HGr. Excell. Rijkz Cantzleren. Dher på skiärskodades constitutiones, och slötz 
secundum caput 2 att domen skulle till H:s HöghGrefL ExcelL först öfwersändas, 
sampt en kort berättelse om saken och dheras brott, dher öfwer H:s HGrefl. Excell. 
betänkiande skall begieras. I medlertijdh skola studiosi sittia fengzlige, till dess H:s 
HöghGrefL ExcelL swar ofwerkomwer.

Efter detta påminte Doct. Stigzelius, att emädan ungdomen icke uphörer medh 
sådant owäsende, uthan lijkwäl alt framgent continuerar i sitt oskick, ty wore nödigt 
att Gonsistorium påtänkte medel huru sådant förekomnas kunde, särdeles att här 
en starkare wackt blefwo, eliest synes aldeles förgäfwes, ehwad man sig i den måtton 
företager. Detta hölle något hwar af Consistorio för nödwendigt wara, och skulle 
till mognare deliberation föras.

9. Suenoni Grysenio bewillies egen disputation hålla.

Den 8 Febr.
wore professores alla tillhopa kallade att censera brefwet som skulle öfwersändas 

illustrissimo Cancellario, om grassanterne och dheras plickt. Komno allenast Dn. 01. 
Rudb., Doct. Hoffweniwj, och Dn. Emporagrius.

2. Bewilliades apotekaren arrest på Nerbelii egendom för medicamenter till sin 
fadher borgade.

3. Apotekaren begierte af Academien till läns 300 dr. Swarades att professores 
sielfwe hafwa måst sitt wanliga i marknaden mista.

4  Johanni Magni som ligger siuuk bewillies 20 dr ex fisco studiosorum.
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Den 13 Febr.
höltz Consistorium minus, present. M. Rectore, Dn. 01. Rudbeck, M. Brunnero, 

M. Jonae Fornelio, Dn. Emporagrio.
1. Proponerades landtmätarens Bergmans begieran, om dhe hemman som inlagde 

ähre till ett mantaal af twenne efter jordeboken, att niuta dhem för twenne (som 
dhe fordom warit hafwa) i betalningen, alldenstund han intet bekommer för uth- 
iordarne. Detta bewilliades.

2. Stadz secreteraren Jacobus Bergh inkom emoot Dn. Magnum Ur och Lauren
tium Cyrreum [Cirrhaeum], beswärandes sig att dhe hafwa hoos Rectorem låtit 
arrestera hans broders stipendium för någon förment skuld till landskapet, af 
hwilken doch Georgius Bergh genom bref allenast förmenar sigh wara skyldig 
48 dr, hwilka för juul blefwo af M:r Bergz föräldrar betalte, men nu hafwa desse 
begge studiosi sedermera högre räkning till 30 dr 24 öre upsatt, och uthbegiert dhe 
penningar af hans stipendio, som och förnimmes wara efter Rectoris ordre land
skapet lefwererade, hwarföre nu be:te Jacobus Bergh sigh här öfwer beswärar, 
seyandes att executionen är giord förr än swaranden war till swars, och dom 
ågången, såsom och innan swaranden hafwer widerkändtz, eller öfwertygat warit 
tül skulden. Begierer fördenskull M:r Bergh att sådant icke måtte tillåtas öfwer 
hans bortawarande brodher skiee, innan han fåår swara för sigh, begierer och om 
den execution på hans stipendio måtte cognosceras, om det är lagligit, då stånde, 
men om dhet är olagligit, åthergånge etc.

Magnus Ur swarar, att när en studiosus Sylvius benämd blef dödh i fiol com- 
mitterades Dn. Georgio Bergh att uptaga dhe penningar som af Consistorio så wel 
som af landskapet in particulari till hans begrafningh contribuerades, nu stiger 
dhet till en stoor post öfwer det till hans begrafning upgick, hwilket wij gerna till 
fiscum will ia inhafwa, dherföre wij en rekning här öfwer författat hafwa, som här 
insinueras.

Consistorium skierskodade rekningen, och fann nödigt låta den till mons. Jacob 
Bergh lefwerera, att hans brodher finge swara dher uppå. Sedan discurrerades om 
saken och sist resolverades som föllier.

Emädan Dn. Georgius Bergh icke ähr någon boofast man, uthan af och ann 
resande, och hela landskapet hafwer begiert inhibition på hans stipendio, ty finner 
Consistorium den förr giorde arrest wara skälig, i hwilkens kraft landskapet icke 
må be:te penningar såsom sin egendom handtera, uthan förplicktade wara dhem 
tillbaka lefwerera, om och när Rector finner så godt wara, här medh förehålles och 
mons. Bergh medh det första skaffa sin brodhers swar, på dhet att saken må komma 
till liquidation. 1 medier tijdh skall och här efter ståå i arrest, dher något af stipendio 
kan mons. Bergh tillfalla.

3. M. Brunner«! helsade Consistorium på sal. Ausii enkias moders wegnar, som 
beswärar sig på dottrens wegnar, öfwer dhe praebendas bönders treskheet och 
oricktigheet, som dhe emoot be:te Ausii enkia öfwa, begierandes dher öfwer cor- 
rection. Prof:r Rudbeck swarade sig hafwa påtagit inspectionen öfwer hennes barn, 
sade besta förslaget wara att bönderne lefwereras under fogdens disposition, och 
han håller medh dhem rekning, sampt henne lefwererar uthlagorne. Detta tycktes 
godt wara.

4  Martinus Lundell tillståås uppå M. Bentzelii caution uthslippa.
5. Erik Andersons hustru anklagar Gustavum Hassel, att han hafwer slagit
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hennes gåsse för dhet han icke wille gåå efter ööl åth honom, hwilket när gåssen 
för henne klagade, gick hon up till honom att fråga hwad orsaken war, tå begynte 
han strax kalla henne sacramenska koffsa, och skuffade henne åth dören, när hon då 
togh afträde, togh han ett wedeträä och slogh henne 2 slagh uth för trappan, 
kallandes henne hora. Gustavus swarade sig hafwa accorderat medh henne att 
gåssen skulle gåå hans ährender dhen tijden, och när han den gång begierten, nekade 
poyken, dherföre togh han honom i armen williandes hafwan dher till. Men poyken 
klagade för sin modher, dherföre hon wredh kom uplöpandes i cammaren och 
brukade onyttig mun, men dher emoot togh han allena henne i armen och läät 
henne gåå uth, icke längre än till dören folgt henne, hwarken slagit henne medh 
wedeträdt, icke häller koffsa och hora kallat. Hustrun tillspordes om wittne, men 
sade sig ingen hafwa som dhet hörde eller sågh.

Georgius Wäst aflade edh och wittnade medh Georgio Hassel att när hustrun 
inkom sade Gustavus till henne, att gåssen intet will gåå efter ööl åth honom, dher 
på hon hårdt swarade, att hennes gåsse icke wore till sådant plicktig, sedan brukade 
hon owettig mun då Georgius togh henne i armen och badh henne gåå sin koos, 
folgde henne icke längre än uth om dören, nekade sedt eller hördt mera emillan 
dhem passerat wara.

ResoL Efter hon ännu inga wittne hafwer till sin klagan, ty kan Gustavus icke än 
tillbindas samwa brott, uthan dher hon skaffar sig bettre wittne, skall henne ståå 
öpet emoot honom sin käromåål uthföra.

6. Wacktmestaren anklagar Lindegrens drengh, som en afton kom ifrån Waxala- 
gatun, då några föregingo som skreko och hade dragna wärior. När wackten mötte 
honom och frågade hwilka dhe andra woro, sade han dhet ähr några herrar, läter 
dem gå. Nu will han icke bekenna personerne. Drengen swor att han icke kende 
dhe som föregingo, men swarat således wackten för sin securitet skull, att bringa 
sig uthan widlyftigheet fram. Johan Johanson sade, han gick och dansade efter dhe 
andra, och folgde dem efter ehwart dhe gingp, derföre kenner han dhem. Resol. 
Denne pålägges till näste Consistorium bekenna personerne, ehest blifwer han tagen 
för altsam/ttans, och skall då allena för dhe andra plickta.

7. Hieronimus Stakarnes poyke anklagar Johan Johanson wacktdrengen att han 
hafwer slagit honom blodsåår i hufwudet på gatun en afton för juul, då han 
uthkom dher han hade spelat på ett paar pistoler. Johan Johanson bekenner hafwa 
slagit honom i mörkret när han medh wackten kom springandes dher dhe ropade. 
Hieronimus tillspordes och bekende hafwa skrikit en eller annan gång. ResoL 
Efter han medh sine cammerater genom oliud hafwer wackten till eftersökiande 
förorsakat, och fått dher igenom hugg, condoneras Hieronimo sitt owäsende, com
pensatis paenis.

8. Bonden ifrån Hammarby i Håtuna klagar öfwer ohägn och mycken ofred af 
sine grannar, begierer assistens till boot på sådant, särdeles att hans hemman blifwer 
afmätt från dhe andra, eliest blifwer han icke behållin. Resol. Påminne bettre fram, 
om detta ährendet.

9. Twenne studiosi skola citeras, Andreas Vestius och Simon Bask för skuld till 
förre postmestarens enkia, och nu warande postmestaren.

10. Rentemestaren begierer att en eller annan skulle settias till inspection iesnpte 
fogden öfwer dhet som uthtryskes och fallit är på Malma hemmanen, på dhet 
M. Boos enkia eller M. Ravius icke må efter åth seya meer eller mindre, item att
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rättarelaget må aftryska såsom andre ödeshemman. Resol. Wacktmestaren för
ordnas att hafwa inspection iempte fogden, och bönderne skola efter gifwit för- 
slagh tryska af säden.

11. Till Milenii begrafning, (efter han hafwer hwarken fadher eller modher, och 
icke det ringesta efter sig) bewillies nu 60 dr kopparm:tt eller 12 rixdr.

Den 16 Febr.
höltz Consistorium maius, prassent. M. Rectore, D. Stigzelio, Dn. Åkerman, Dn.

01. Rudb., Doct. Hoffwenio, M. L  Fornelio, Dn. Verelio, M. Brunnero, Dn. Fol- 
chero Ur, M. Jonas Fornelio, Dn. Emporagrio.

1. Uplastes illustrissimi Cancellarii bref de dato 14 Febr. om det grassations 
wäsendet, som nylig till H:s HöghGrefl. Excell. genom skrifwelse devolverat war.

2. Uplastes Kongl. M:ttz bref öfwer samma ährende, och huru H:s Kongl. M:tt 
will att professores skola sin dom förandra och skerpa efter H:s K. M:ttz förordning, 
dher på Consistorium efter föregången consultation således domen conciperade, och 
i dhe brottzliges närwaru afsade.

Emädan desse 4 personer Alexander Virenius, Dominicus Nerbelius, Martinus 
Skilling och Georgius Bergman, hafwa medh stort grasserande i distingz marknaden 
brutit emoot lagh och Academiens constitutioner, och i betänkiande af dheras 
otijdiga lefwerne, som dhe tillförenne androm till ett förargeligit exempel fördt 
hafwa, altså hafwer Consistorium desse efter constitutiones dömdt till perpetuam 
relegationem efter cap. 23. constitut. Acad. § 25. Och det sedan efter caput 2:dum 
constitut. Acad. communicerat medh Rikz och Academiae Cantzleren. Men såsom 
Consistorium af H:s Kongl. M:ttz så och H:s HGr. Excell. Rijkz och Academiae 
Cancellarii bref förnimmer, H:s Kongl. M:tt hafwa sin nådige pardon som dhem i 
förre åhr war gifwin, uphäfwit, i dhet dhe nu å nyo medh grasserande den hafwa 
förwerkat, och Consistorio af Kongl. M:tt aller nådigest är befallat dherföre skerpa 
straffet, och fälla dem till lijfwet, hwarföre wij i anseende till dheras förre gerning, 
såsom hon medh denna senare förökat är, wår dom efter samma H:s K. M:ttz 
alfwarlige befallning inrätta, och efter constitutionum academicarum cap. 23. $ 22, 
så wel som det 26 cap. i KonungzB. StLL. fälla dem till lijfwet.

Sedan domen war således afsagd, lefwererades desse 4 personer till Cronones be- 
fallningzman, att föras uthi Cronones fengelse.

Sedan consulterades om dhe andra studiosorum paen, och efter Kongl. M:ttz bref 
dömes Daniel Plantin, och Petrus Pagander till perpetuam relegationem, men Mar
tinus Lundell på 4 åhr, och Johan Colvin medh Samuele Virenio till 3 åhrs relega- 
tion.

3. Omtaltes hielpen af professoribus till ecclesias polonicas. Rector påminte huru 
be:te Herbinius fast intet hafwer hedrat denne academien uthi sine Calendis 
festivis, i det han Stockholmense consistorium sätter primo loco, och dher under 
Upsala academie, hwilket länder Academien till förackt, och kan gifwa uthi titula
turen imitation för andre. Consistorium tyckte detta wara af honom fast obetänkt 
och illa giordt, och måste han detta medh något annat publico scripto rätta. Eliest 
wille Consistorium wara försäkrat om medlens anläggiande.

4. R:dus pastor påminte om tiggeries afskaffande wid dörarne. Rector lofwade 
communicera medh borgmestaren här om.
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5. Laurentio Laurino som begierer testimonium, efcerlåtz resa här ifrån medh 
sådant testimonio som hans lefwerne lijkmätigt wara kan.

6. Hans brodher Ericus Laurinus som steller sig illa, och sielf uthropar sig aldrig 
ärna här wid academien giöra något godt, afwijses af Rectore privatim.

7. D. Hoffwenio tillståås läsa anatomiam hemma för instrumenternes application 
skull.

8. Talte Rector om en fiscal af Cammaren, hwilken (som han sielf föregifwer) 
är kommen medh Cam.Collegii bref till staden att förhöya bakungztaxen efter 
accijs ordningen, och fordrar det samma af academien. Resol. Academien blifwer wid 
sin förra taxering, efter den dheras medel lijkmätig är. Denne skall förfärdigas wid 
Secretarii åtherkompst.

9. Jacob Abrams enkia fordrar af academien refusion för kostnaden å kyrkioherde 
gården. Resp. Academien hafwer tillseyelse att niuta sine privilegier, och slippa 
denne tunga.

Den 19 Febr.
convocerades professores i kyrkian, praesentes woro Magn. Rector, Doct. Stigzeliwr, 

D. Lithman, Doct. Hoffweni#r, M. Ravius, M. Brunner/w, M. Jonas Forneli«r. Acta 
notavit Rector ipse, absente Hadorphio.

1. Rector proponerade sig efter sista omtalan willia låta upläsa det som skulle 
till illustr. Academiae Cancellarium öfwerskrifwas, hwar på swarades huru många 
af professoribus sig medh flijt undan draga ifrån en sådan wicktig och hatelig saak, 
och sökia dher medh beröm och applausum af iuventute att dhe ähro försicktige, 
kunna fördenskull närwarandes professores sig intet widare medh denne saak be
skaffa, förr än fast alle, (icke någon undantagande som siukdom eller annan full- 
komblig orsaak föredrager) sammankomma.

2. Om hielpen som sökes till Nykiöpingz stadh, skall framdeles slutas.
3. M. E  Bentzelio efterlåtes om tijsdagh hafwa sin introduction, och slåås om 

sundagh intimationen up tryckt.
4. Medh relegationens upslående om fredagh, upskiutz till dess Consistorium ähr 

hållit i fast alles närwaru.
5. Hr. Swante Baners recommendation för sin son upläses in Consistorio, hwar 

emoot Consistorium contesterade sin willige tienst.
6. Påmintes Ravio om sluut medh räkningarne. Han swarade intet annat, än dhet 

han wäntar landzhöfdingens order.
7. Om Herbinio taltes och slötz att Rector kringsänder en lista dher alla sig 

antekna medh dhet dhe gifwa.

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

M  P. Rudbeck, D a  Scheffero, M  Åkerman, D. Hoffwenio, M. L  Fornelio, M. 
Liungh, D a  Verelio, M. Brunnero, Dn. Folch. Ur, M  Jona Fornelio, D a  Emporagrio, 
qui abs. Hadorphio acta notavit.

1. Kongl. M:ttz fullmakt för M  Samuele Skunk till gr aecae linguae professionem 
uplästes, dher på begierer han introduction, icke att gravera enkian eller aerarium i 
nådhåret, uthan att hafwa dher igenom frijheet till collegia. Rer. Skall om detta 
senare widare consulteras.
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2. Uplästes hr Swante Baners bref för sin son till Academiea R&r. Consistorium 
contesterar sin skyldigheet emoot H:s Excell. bref. Här på skall swaras skriftelig.

3. En uthskickat ifrån Nykiöping begierer något af Academien föruthan dhet som 
gafz i kyrkian. Resol. Hr. Rentemestaren gifwer honom 50 dr kopparm:tt och sedan 
betales af cassan Consistorii, eller dher cassen wore tom, betales af dhet hwar och 
en i synnerheet contribuerat.

4. Rector förmäler om hr Gideon Rålamb och Brunnio, att dhe hafwa privatim 
förklarat sig, att dhe woro för någon tijdh sedhan på gatun om natten, men 
intet slagit sunder D. Stigzelii fönster, uthan woro druckne, och weta icke hwad 
dheras tienare eller andra giorde. Om denna saak resolverades att hon uptages in 
Consistorio maiori.

5. Taltes om Nicolao Lindegreen som ofta beträdes medh grassation. Hans prae
ceptor hafwer angifwit Skilten [0: Georg Schildt] på Ahreby, som förförer Linde
green. Rer. Ifår om skall ransakas, och dhe Strengeligen förmanas.

6. Taltes om Martini Skillingz fattigdom att försöria sig i fengelse, som icke 
äger en book eller någon ting i härberget. Resol. Han hielpes medh 2 rdr af fisco 
studiosorum.

7. Olao Brenning bewillies 10 dr sölfw*rm:tt af cassa studiosorum.
8. Johan Höök supplicerar om hielp af fisco studiosorum. Resp. Ingen af pro

fessoribus kenner honom.
9. Ytterst proponerades om förmyndare för sal. M. Unonii barn. Res. Detta måtte 

defereras M. Celsio såsom skyldman.

Den 23. Februar i j
tå Consistorium maius höltz, woro praesentes M. Rector, D. Stigzeli/w, D. Lithman, 

M. P. Rudbeck, Dn. Schefferns, M. Åkerman, D. Hoffwenins, M. L. Forneli«s, 
M. Liung, D a  Verelins, Dn. Folch. Ur, M. Jonas Fornelins, D a  Emporagrins.

1. Ransakades om dhe brotzlige studenter på slottet sittia, och befans om dhem 
som den 6 Februarij förr noterat war. Ubi vide.

2. Uplästes Petri Pagandri supplication om förmedling på sin relegation. Men 
blef intet här uthi slutit.

Domen blef i detta Consistorio något bettre uthsatt än tillförenne.
3. * En bondehustro ifrån Salstad i Biörklinge sochn inkom, och klagade att 

hon denne tijd är sagd ifrån hemmanet, hwarest hennes man och förfäder för 
honom bodt hafwa, det wäl häfdat och uppbygdt, sampt mycket förbättrat med 
åker och ängz upprödiande, och richtigt giordt sina uthlagor, att och hemmanet 
är påökt af Consistorio een tunna säd några åhr sedan, som det icke förwägras att 
uthgöra.

Räntemästaren berättade, att hennes man blef död i Michelsmässetijden, och 
hwarcken änckian, eller någon af hennes folck haf:r tillbudit städzell för hemmanet 
i laga tijd. Derföre haar han det uthstadt till en annan, nämbl Jöran Spångberg, som 
kan så wäl göra uthlagor för hemmanet, som en annan, och haar twenne Professores 
till cautionsmän för sig.

Professores swarade, att tillförende är slutet, det ingen fougde eller annan än 
bönder skola åboo Academiens hemman, för många orsaker, både mz uthlagorne, 
och annan skyldigheet skull, hwar uthi sådanne icke äre så gode att komma till

* Följande ärende har sannolikt inskrivits i protokollsboken av amanuensen Johan Soot.
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rätta med som bönder. Detta sades wara offta förr omtalt och slutet. Elij est in 
particulari cognoscerade Professores om denne Salstad bonden, och sades, hafwa 
wäl bygdt och omlagat hemmanet, sampt alltijd giordt sine richtige uthlagor, 
hwarföre detta är någre åhr sädan påökt een tunna spannemål, och fördenskull 
synes icke skäligt wara, att änckian nu afdrifwes, effter hon hafwer mans hiälp att 
föreståå hemmanet. Och såsom hon nu föregifwes, att icke haf:a i laga tijd städslat, 
så synes och hon icke rätteligen denne tijd wijd faston afsagd wara. Elljest weet 
man icke om andra änckior pläga städsla hemmanen, när männen äre döde, och dee 
kunna besittia hemmanen, eller der så skee skulle, om dee så snart måtte det göra.

Om detta war en wijdlyfftig discurs. Räntemästaren förmeente sin giorde dispo
sition wara skälig, effter änckian i rättan tijd icke hade städslatt hemmanet, men 
störste deelen af Consistorio meente contrarium, att om änckian borde så snart 
städsla hemmanet, och hade försutet städzletijden, skulle henne hafwa sådant genom 
fogden blifwit påmindt. Här mz afträdde H:r Räntemästaren, och begärte att 
Consistorium icke wille göra honom någon skam, att förandra hwad som han effter 
sin ämbetes plicht giordt hafwer, om det skeer, finner han wäl andra uthwägar, ty 
änckian hafwer re vera försuttet städzletijden. Elljest kan iag det bewijsa, att Con
sistorium offta haar indulgerat andra åbor Academiens hemman än bönder.

Effter någon discurs, voterades om saken, effter den ordning som nu fölljer:
Doctor Stigzelius sade: Min mening är den, att änckian sitter qwar, effter hennes 

man hafwer wäl häfdat hemmanet, och giordt rätt för sig, änckian och wäl kan göra 
sina uthlagor, haar och god mans hiälp af mågen. Elljest weet man icke, om änckiorne 
pläga så hastigt effter sin mans död städsla hemmanen, och om så wore, borde fougden 
henne påmindt derom, och icke strax afsäya, som nu denne i olaga tijd skedt är.

D. Lithman och Dn. Scheffer, äre i samma mening som D. Stigzelius, att änckian 
blifwer wijd hemmanet, effter hennes man och föräldrer för honom hafwa hemmanet 
wäl besuttet och richtige uthlagor giordt.

Dn. Emporagrius. Jag tycker att här ära twenne ting att considerera, anten Ränte
mästaren hafwer macht att bortstädsla hemmanet, eller icke, om han haar der till 
machte då kunne wij icke förandra hans disposition i den måttan, besynnerL när 
änckian hafwer försutet rätte städsletijden.

M  P. Rudbeck, om Dn. Quaestor hafwer hafft macht uthi den saken förr att 
disponera, då är ondt det nu reducera, ifrån honom, item, finss det in actis att 
sådana personer icke må sittia å hemmanen, och lijkwäl sädan är honom indulgerat, 
så är ondt taga den som städslat haf:r der ifrån. Doch seer iag hälst, att änckian 
må qwar blifwa, om hon kan göra rätt för sig, effter hon så länge med sin man 
och föräldrar hafwa hemmanet häfdat och åbodt.

Prof. J. Fornelius. Effter hon befinnes hafwa wäl och richtigt giordt uthlagor, 
och decretum förr är in Consistorio, att sådanne personer icke må sittia på hemma
nen, som Spångberg är, uthan allena bönder, derföre tyckes bäst wara, att änckian 
blifwer qwar. Och inspectores aerarii borde hafwa kundskap om sådana Ränte- 
mästarens dispositioner, efftersom constitutiones förmäla, att inspectores böra hafwa 
wettskap om sådant.

Dn. Folcherus Ur contesterar sin medynckan emot änckior, och att the måtte 
blifwa behåldne. Men om hon hafwer försuttet städzletijden, den hon städsla borde, 
och thet är Quaestoris ämbete, att allena här om disponera, kan han icke annat än 
gifwa Räntemästarens disposition i den måtton witzord. Men wore annat sluut, att
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allena bönder skole hemmanen åboo, weet iag intet wäl, huru man skal bära sig åth, 
att Räntemästarens honeur blifwer salverat.

M. Liungh. Det har länge och offta discurerat wäret i Consistorio, att ingen 
annan än bönder skulle besittia Academiens hemman, derföre är min mening, att 
thet är ett samwerzwärck att drifwa änckian, om hon kan här effter göra rätt för 
sig, såsom mannen tillförenna. Jag håller med änckian, effter det är ett samwetz- 
wärck så drifwa henne sin koos, när man effter man hafwer der bodt, hemmanet 
upprättat och giordt wäl rätt för sig.

M. L  Fornelius. Emädan förr är aftalt, att ingen böör åboo Academiens hemman, 
uthan bönder, ty är mitt betänckiande, att denne änckia må behållas qwar, så hinge 
hon kan byggia och hålla hemmanet wijd macht, sampt göra sina uthskylder för 
sig, och ingen annan trängia henne ifrå sitt arbete, hwilcket är ett samwetzwärck, 
och icke böör tillstädias.

Doctrr Hofvenius exciperade sig för swågerskapet med Jören Spångberg.
M:r Åkerman, (som »idan befans wara en af cautionsmännen för denne Spang- 

berg) gaf således sitt votum: Emädan änckian icke haf:r i tijd städslat hemmanet, 
och iag icke finner annat i constitu/Zonibus, än Quaestor hafwer macht att det bort 
srädsla, ty håller han denne Quaestoris disposition wara laggilL Änckian hafwer icke 
att klaga, när Quaestor offererar henne ett annat hemman igen.

D:r Lithman tilläde desse effterfölljande till dee förre. 1:0. Skulle man igenom 
see acta, om det förbudet är för andra, att städsla hemmanet, än bönder, om så 
fins, så är billigt att änckian blifwer qwar, men kunna the bägge blifwa behåldne, 
såge man gärna, på det Quaestoris honeur blefwe salverat. 2:0. Är rådeliget att Dn. 
Quaestor med inspectoribus aerarii communicerer sådant, effter som deras ämbete 
synes det fordra.

M. Rector sade. Jag tillfaller den förre mening, att änckian, hwilckens man och 
föräldrar wäl hafwa bebodt hemmanet, conserveras, och så frampt dee förre Acade
miens bönders änckior och barn icke äre wane eller tillhåldne att städsla hemmanen, 
eller så snart att gifwa städzell, då wore intet billigt, att drifwa desse sin koos. 
Elljest tycker Rector bäst wara, att bönder åboo Academiens hemmanen, effter 
förre sluut, och månge nyttigheeter skull. Sidst hafwer änckian strax effter mansens 
död, talt med Peer Bengdtson, och blifwit försäkrat, (som hon säger) att fåå blifwa 
wijd hemmanet.

Här på colligerades vota, och befunnes Rectoris M. Fontelii, Doctoris Stigzelii, 
Doct. Lithmanni, Dn. Schefferi, M. P. Rudbeckii, M. L. Fornelii, M. Liungz, M. 
Jonse Fornelii wara för änckian, att hon måtte fåå qwar sittia. Men Dn. Emporagrii, 
Dn. Urs, och M. Åkermans indinerade mästedeels å Räntmästarens sijda. Slöötz 
altså att Räntemästaren skulle inkallas, och säyas vota i saken. Men effter han 
befans bortgången wara, skulle man i medier tijd låta honom förståå Consistorii 
betänckiande, och sökia att öfwertala honom, låta änckian blifwa wijd hemmanet, 
effter hon närmest synes der till wara, för det hon och hennes man och föräldrer 
för honom hafwa så länge hemmanet bebodt. Detta sades änckian, och Consistorium 
lofwade henne ändtelig resolution till onssdag, otta dagar till, effter hon det på
fordrar för wårtijden skull.*

* Amanuensen har härefter i protokollsboken direkt inskrivit detta ärendes fortsatta behandling 
vid sammanträdena den 6 mars, 17 april och 15 maj. —  I denna tryckta edition ha emellertid 
de olika fortsättningarna av kronologiska skäl återgivits under resp. datum.
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Den 24 Febr.
efter högmessan slötz att relegationen öfwer studiosos (som den 16 Februari) 

finge sin dom att skola relegeras) måste i aftonsången upslåås.
2. Sattes prijs på spannemålen i quarnen att sellias för 9 dr kppm:tt tunnan, efter 

intet meer fåås lam.

Den 25 Febr.
kallades professores extraordinarie ld. 2, praesentes woro M. Rector, Doct. Stig- 

zeli«j, D. Lithman, D a  Scheffer»/, Dn. Åkerman, Doct. Hoffweni«/, M. L  For- 
neli«r, D a  Vereli/w, M. Brunner/«, D a  Folcher»/ Ur, M. J. Forneli»/, Dn. Empo- 
ragrius.

1. Angaf Rector om en saak i denna natt passerat ähr af 2:ne studiosis Johanne 
Rudelio och Andrea Korf, som hafwa i natt lupit up på slottet och in i landz- 
höfdingens kamwar, som sägz, sedan liuset war släckt, och den ena haft dragen 
weria, hwilket när en hustru som är hoos landzhöfdingen blef först warse, och 
tillsport dhem hwad dhe dher wille så sent, då hafwa dhe gådt sin koos, men 
landzhöfdingen blef upwäckt af sitt folch, efter ingen annat wiste, än någon sampnat 
war för händer, och en så stor förskrekelse kom i hofwet, att ingen tordes den 
natten sofwa. Nu hade saken och personerne icke blifwit röyde, hwar Rudeli»/, 
som inne war, icke hade tagit en klädesbylta medh sig nidher, som lågh i hopbunden 
af orena kläder. Denne haar han i mårgons sielf upburit igen, excuserandes sig 
att icke hafwa i arg mening dhem tagit, uthan att fixera pigorne medh, som icke 
bettre hade kläderne förwarat, (kommandes icke annat i hugh uthi sin dryckenskap, 
än att hr Rålam [b] s hoof och pigor woro dher ännu, medh hwilka han war bekend). 
Men i dhet han upkom läät landzhöfdingen honom Rudelium fengsla, sände och 
nid till mig, att iag wille låta Andream Korf lefwerera up till sig. Dhen han medh 
sin wackt läät uphempta, och nu begierer landzhöfdingen att professores willia 
deputera några af Consistorio som sittia medh några af staden ransakning öffwer 
desse, nembl. i hwad intention dhe så nattetijdh löpa medh dragen weria up på ett 
Kongl. slott, och in i H:s N:des kammar, etc.

Consistorium uptogh sådant studiosorum owäsende ganska illa, beklagandes högt 
den galenskap desse hafwa tagit sig före uthi sådant, hwilket icke annars kan och 
böör än noga examineras och förhöras. Men om dhet skulle skee på slottet, togz i 
noga consideration. Constitutiones Academiae och privilegia skiärskodades, som för
mäla att alle casus som passera i staden och 7 mijl omkring, skola uptagas och 
dömas in Consistorio, exceptis criminalibus quae sunt laesae maiestatis. Dherföre 
slötz att professores icke träda kunne ifrån constitutionum innehåld, uthan H:s 
HGrefL ExcelL R. Cantzler wille till sådant resolvera.

Sist fann Consistorium för gpdt, att twenne i mårgon upträda och höra H:s Gr. 
nådes willie och intention i detta. Men dher H:s N:de skulle någon ransakning willia 
företaga i dheras närwaru, då excusera sigh att dhe icke hafwa den commission, att 
något sådant bijwijsta, emädan dhet är emoot constitutiones och privilegia etc. Men 
behagar H:s Grefl. N:de lefwerera dhem till Academiens fengelse, och ransakning, 
tå will Consistorium giöra sitt embete.

2. Angaf M:r Jonas Fornelius, att en studiosus Andreas Norman hade sig i dagh 
berättat, det en studiosus war på rådstufwun i dagh, och hade inlagdt en supplica-
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tion till rådet om attestato för dhe fengslige studenter på slottet, att dhe ingen af 
staden offenderat hade eller emoot brutit, medh hwilken attest dhe sedan ackta något 
tentera moot Consistorium för undfångne dom.

Denne Norman efterskickades och upkom, bekennandes, att en studiosus Martin»; 
Porselius inkom om sådant ährende, dher på wacktmestaren blef framkallat, som 
bekende sig icke hafwa hördt eller sedt desse studiosos något wåldsampt giordt 
dhen natten dhe grasserade, uthan allena ropat.

Consistorium togh detta i noga consideration, finnandes nödigt att begiera 
supplicationen af stadzmagistraten, och see dhe fengsliges intention, sedan war na 
staden att försickteligen inngåå medh sine swar. Dhen Porseli«; som löper medh 
sådant, måste upkallas, examineras och skäligen reprehenderas.

Den 26 Febr.
post orationem introductoriam M. E  Bentzelii kommo professores in Consisto

rium.
1. Uplästes dhet rackseyelse bref till Kongl. M:tt war stelt för underhåld till 

Nosocomii uprättande här på orten. Sammaledes för åkeren till Academien donerat 
ähr. 2:do. Till R. Cantzler gra/zarum actio för dhen funt, H:s H.Grefl. Excell. 
hafwer donerat till domkyrkian. 2:do. För åkeren.

2. Uplästes dhe 4 studenternes bref till staden om attestato som i gåår omtaltes. 
Consistorium fann nödigt förnimma hwad resolution staden dher på gifwit hafwa, 
sampt warna dhem, emoot förre bekennelser något attestera.

3. Slötz nu såsom i gåår, att twenne upträda till hr. landzhöfdingen om dhe 
studiosis som hafwa lupit in i H:s Nådes logement i gåår natt. Dher till waldes 
profrr M. Brunner«; och J. Hadorphi»; medh samma instruction som förr omtalt 
ähr. Sedan begiera dhe, att H:s Nåde wille sielf skrifwa till R. Cantzler om saken, 
efter mycket annorlunda om saken sprides, än sant ähr, på dhet när dhet osanna 
rykte öfwerkommer, må H:s N:des bref sanningen brede wid sättia. Sedan skrifwer 
och H:s N:de om ransakningen skall skee på slottet eller ey. Dhet will och Con
sistorium giöra.

Den 27 Februarij
samankommo Rector medh Decanis att öfwersee acta som öfwerskickas skola till 
HoofRätten om grassatorib«;, prassen t. woro Magn. Rector, D. Stigzeli#;, Dn. Åker
man, Doa. Hoffweni»;, Dn. Folch. Ur, Dn. Vereli«;.

1. Uplästes hr. landzhöfdingens bref de dato 26 Februari], om dhe soldater som 
hijtkomma att hålla wackt här i staden efter Kongl. M:ttz och KrigzCollegii ordre, 
om hwilkens underhåld, H:s Grefl. N:de till professores skrifwer, alldenstund bor- 
gerskapet sigh dher ifrån uhrsäktar, af orsaak dhe inga studiosos hoos öfwerheten 
anklagat hafwa, hwarföre dhe allena fritt logemente, men inga andra sumptus dher 
till subministrera willia. Rw. Till hr. landzhöfdingen skall igen skrifwas och re- 
monstreras att Academien hafwer icke häller hoos Kongl. M:tt begiert wackt hijt, 
eller studiosos anklagat, uthan Kongl. M:tt hafwer wackten hijt, af egen försorg om 
begge societeternes securitet hijt förordnat, hwarföre staden sigh icke undraga må.

2. Uplästes acta och ransakningen uthöfwer studiosos som från lifwet dömde ähre, 
och approberades i den form afgåå som dhe stelte äre.
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Den i  Martij
efter predikan i kyrkian uplästes dhet bref till R. Cantzleren om knecktewacktens 

underhåld här på ortea 2:do. Uplästes brefwet till Hofrätten som afgåå skulle medh 
ransakningen om dhe studiosis, hwilka nylig efter KongL bref, till lijfwet dömde 
ähre.

Den 6 Martij
höltz Consistorium maius, praesent M. Rectore, Doct. Stigzelio, D. Lithman ex- 

cuserade sig, M. P. Rudb., M. Åkerman, Dn. 01. Rudbeck, Doct. Hoffw., M. L. 
Forn. excus. sig, M. Brunnenw (/«:], Dn. Folch. Ur, M. J. Forneli»* [sie], Dn. Empo- 
ragriftr [sie].

1. Ansöker timbermansens Oluff Strijkz enkia att bekomma någon hielp af Con
sistorio till sine 4 små barns uppehälle. Resol. Hielpes medh 10 dr koppwrm:tt till 
en tunna spannemM, af dhe penningar som Per Larson deputerat wardt.

2. M. Unonii barn sökia tutorem för sig. Consistorium ransakade efter någon af 
fädernes linien, och fans M. Celsior närmast skyld. Derföre efterskickades han, och 
detta defererades. Wille han och taga hr Lars [Hontherus] i Alunda dher till som är 
skyld på mödernet, wore godt. M. Celsior sökte att uhrsäkta sigh efter han icke 
hafwer någon kunskap om dher as saker, war och icke bedin till arfskiftet som 
senast stodh. Consistorium förehölt honom närmaste skyldskapen, och badh honom 
icke undraga sig. Res. Lofwade omsider dhet på sigh taga efter Consistorii betän- 
kiande.

3. Angaf Rector att han hafwer låtit citera hr. Gideon Rålamb, och dhe han 
medh sig wid cortigardiet haft hade, då Doct. Stigzelii fönster sönderslogz, men han 
begierer dilation till dess han blifwer bettre. Doct. Hoffwenios wittnade att han är 
siuk af tertiana. Dherföre upskiötz till dess han kommer till helsan.

4. Påminte Rector om den taxen på materialierne uthi apoteket, som den 6 Febr. 
etc. slötz, att apotekaren skulle tillhållas en taxa förfärdiga. Consistorium tyckte så 
godt wara, och Rector lofwade sända honom budh att dhet efterkomma.

5. Taltes om klockan som denne tijdh mycket galit hafwer gått, så att professores 
mycket i sine stunder frustrerade warda, hwarföre Rector sådant angifwer, och 
begierer att Consistorium wille påtänkia medel huru detta kunde rättas, efter alla 
tijder öfwer sådant klagat warder.

En deel mente att wärket aldrig kan gåå rätt, så länge dhe många wijsare ähro på 
begge tornen, efter wärket så långt in under ståår. Omsijder tycktes rådeligast att 
seger wärket upföres i dhet ena tornet, och på det blifwa 3 wijsare, sedan bortkasta 
dhe många små bijwärken, och allena en wijsare uthi dhet andra tornet hafwa, 
annorlunda beståår dhet sig aldrig. Detta tycktes rådeligit i sommar företagas. 
I medier tijdh fans nödigt alfwarlig förmana klockaren att ackta wärket så att dhet 
gåår rätt. Samuel upkallades och förehöltz detta. Han föregaf orsaken att slag- 
wärket ofta stannar, emädan för ringa wickt ähr dher på, hwarföre begierer han 
blywickt dher till, som tyngre kan wara. Doct. Stigzeli&r sade, om han dhet påminner 
i nästa consistorio ecclesiastico, skall han det bekomma.

6. Påmintes om dhet stimmande och owäsende af adelen föröfwas i kyrkian, 
dher om ofta förr talt ähr. Consistorium påminte sig dhe förre förslagh medh 
stoolrummens uthwidgande i kyrkian för dem, besynnerlig om den långa stolen 
fram för professores ähr, kunde tiUslåås baronerne och senatorum filiis, tå kunde
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grefwarne ståå i den kortare näst fram om ähr, och lanchhöfdingen i den korteste 
wid pelaren, på dhet sätt blifwa flere stoolrum för dhem framwan till ähre.

7. Berättade hr. Olaus Rudbeck om professorum långliga ansökiande att bekomwa 
någon åker iempte sina professions löner, dher på Kongl. M:tt hafwer sig resolverat, 
och en stadga om sådant författat, som här nu exhiberas.

Denna stadga uplästes, som war daterat 23 Februarij 1667.
Doct. Stigzeliftf angaf sig hafwa någon exception emoot dhet om sig och sin 

åker förmäles, seyandes willia sökia Kongl. M:tt om sådant, efter han hafwer starka 
Kongl. bref dher emoot.

Ehest betackades prof:r Rudbeck af professorib«r, för sin flijt och mödo med 
dhenna resolutions uthwärkande.

9[=8]. Inkom enkian i Salstad och Börklinge sochn. Vid. acta 23 Februarij.* 
$ .  S > [ =  8]. Inkom änckian i Salstad och Biörklinge sochn, begärandes såsom förr att 
fåå behålla hemmanet, det hon är frånsagd. Inlade och en supplication af 8. mäns 
underskrifft, att hennes man och fader för honom hade bodt der hwar effter annan, 
sammaledes en attest af samma män underskrifwen.

Consistorium discurerade här om, och dee som förr sina vota hade änckian gifwit, 
stodo ännu ther wijd. Omsijder, när en eller annan af dee som förr hade moot 
änckian voterat, stodo fast på sin mening, repeterade effterfölljande Professores sin 
förre betänckiande.

i:mo. D. Stigzelius sade, mitt votum är, och hafwer förr wäret, att änckian 
blifwer wijd hemmanet, effter hennes man och fader för honom haf:a bodt ther, 
wäl thet uppbygdt, och giordt rätt för sig, hafwer hon intet wist städsla eller kommet 
på rätta städzle tijden, då skulle fougden hafwa henne påmindt, och icke i olaga tijd 
frånsagdt. Elljest böra dee förre Consistorii sluut blifwa beståendes, att bönder måste 
beboo Academiens hemman.

M. P. Rudbeck, sade sammaledes, mig tycker alldeles oskäligt wara, att änckian 
bortdrifwas skal, och i olaglig tijd afsäyas, effter hon kan hemmanet wäl bruka, 
och har der till god manss hiälp af mågen, der till med böör man blifwa wijd förre 
Consistorii sluut, att bönder skola hemmanet beboo, effter Academien är bäst ther 
med betiänt.

D a  Olaus Rudbeck, som förre gång intet war tillstädes, begärte underrättélsse 
om saken. Sedan sade han: Att godt wore om änckian kunde conserveras, allenast 
thet skedde med Räntemästårens tillstånd, men kan icke wist säya, innan han weet 
Räntemästarens skähl, hwilcken fuller aldrig will Academien illa, uthan hwad han 
göör, thet menar han Academiens bästa med. Elljest nekar icke Professor Rudbeck, 
att ju ett sluut i förre Rijkz Cantzlers tijd finss, det bönder allena måste Academiens 
hemman beboo.

M. Brunnerus. Så mycket iag förstår, önskade jag att Dn. Quaestor kunde med 
honeur der ifrån komma, så frampt något mangell funnes i hans disposition, och 
änckian skulle conserveras, eller om man kunde finna på något expedient till bägge 
parternes nöye, effter iag icke kan praesumera, at D a  Quaestor skal wettandes och 
willjandes hafwa giordt änckian orätt Men effter iag icke war tillstädes när saken 
först cognoscerades, och icke weet Räntemästarens fulla skähl, kan iag icke tillfyllest 
gifwa min mening.

• Se notea sidan 26.
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Dee öfrige Professores blefwe wijd sine förre vota, som först gifne woro.
Consistorium sluter här uthi, att dee 8. dagar här effter skola fåå ändteligit swar. 

I medier tijd skal talas med Räntemästaren, att han låter disponera sig till att låta 
änckian fåå behålla hemmanet, men om det icke skeer, skal änckian säyas Consistorii 
mästa vota wara, att hon böhr sittia wijd hemmanet, så länge hon kan göra rätt 
för sig.

Den 8 Martij
woro professores kallade i kyrkian till tals.
1. Uplästes efter bönen R. Cantzlers bref de dato 6 Martij, angående soldaternes 

aflöning som här wackt hålla, att academien halfparten moot staden till dheras 
underhåld contribuera wille till dess wijdare af Cronan något determinem warder. 
Här på resolveradess att dhem 10 tr spannemäL strax meddelas skulle, halfparten 
rågh och halfparten malt.

2. Författades i samma bref om begge studenterne, som hafwa lupit i landz- 
höfdingens huus på slottet etc. att dhe skola i academiens häfte lefwereras, och in 
Consistorio dömas. Dito uplästes H:s HGr. Excell. bref till landzhöfdingen om det 
samma.

3. Slötz om en studioso Johanne Erici, född i Tuna uthi Bälingh att han ifrån 
Academiens societeet excluderas, efter han medh stöld är beslagen.

4. Bewilliades M. Erico Bentzelio att läsa på M. Olai Unonii timme kl. 10, till 
dess professionen blifwer igen besatt.

Den 9 Martij
höltz Consistorium minus, praesent. M. Rectore, M. Laur. Fornelio, M. Brunnero, 

Dn. Emporagrio.
1. Angifwer Rector att en gift mans hustru är kommin i uppenbart rykte för 

lägersmåål medh en studioso, hwilken hustru är på rådstufwun angifwin, och edh 
pålagd, hwarföre hafwer stadzmagistraten låtit genom sin secreterare angifwa saken 
hoos Rectorem, och begierer Consistorium wille studenten företaga och obligera till 
bekennelse. Här om blef något discurrerat, och ibland annat frågat om mannen klagar 
på hustrun, efter ingen böör, uthan dhe hwar andra hoor wijta efter Giftm.B. S t 10 
och Kyrk. 16 cap. Här uthi blef intet slutit

2. Tomas Lårman anklagade Erik Larson wacktdreng för dhet han hade slagit 
honom medh en bardisan öfwer armen i marknaden om en quell, och dhet uthan 
all skuld, hwilket så tillkom, att iagh ook medh en kiöpman nid åth Kongzängz 
tullporten för lust skuld och när wij wende om, kommandes upföre till torget, 
stodh denne i försååt för mig under ett skiul, och slogh till i dhet wij kommo 
åkandes att iag fick blånat på armen, icke annat wettandes än han slogh den af, och 
om iernet på släden icke hade tagit emoot, som bognade wid slaget, hade han 
slagit och i hiäl, hwarföre begierer nu Lårman, att han plicktar efter Rådst.B. 
33 cap. och privilegia studiosorum, efter han uthan saak honom öfwerfölL

Erik Larson swarade, Tomas Lårman kom åkandes medh en annan up ifrån 
Oluff Persons och nidh åth nye gatun medh stort skriande som ståndwackten skall 
wittna kunna, men när dhe kommo tillbakars, ropade dhe sammaledes. 1 dhet the 
åke förbij stötte iagh dhem medh bardisanen, menandes efter dhe så hårdt oke, 
kunde ingen på annat sätt få fast dhem, än man af sådant tillfeile komme dhem till 
att stanna. Lårman nekar något rop gifwit uthan kiöpmannen sade en eller annan
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gång, hwip gif wått på, gif tort på, och sådant sade han högt, om nu wackten 
hafwer tagit dhet för roop, hafwa dhe galit giort. Erik Larson beropade sig på 
ståndwackten som skulle medh honom wittna kunna att dhe ropade. Lårman inlade 
en attest af Jona Holmstock och Benedicto Salonio om sin oskyldigheet i saken. 
Men Consistorium kunde denna attest intet witzord gifwa, efter dhe sielfwe ähro 
medh sådant noterade. Dherföre upskiutz till flere wittne komma.

Denna saak företogz å nyo den 15 Martij, men af mangel på wittnen upskiötz 
igen till den 30 Martij, då saken efter wittnens aflagde edh att roop hördes i det 
selskap som Lårman war, således resolverades. Erik Larson böter för blånat på 
M:r Lårman 3 dr sölfwmnrtt efter Sårm. m. will. 9 cap. och 33 cap. Rådst.B. sampt 
ett dygn i prubban. Hade och icke något roop warit hördt i selskapet, tå skulle han 
hafwa bött 20 mk efter studiosorum privilegiers 3 punct.

3. Johan Columbus inkom och anklagade Fasholtz gesell [Matthias Mattsson] för 
mycket owäsende 14 daghar sedhan öfwat, i dhet be:te gesell hade drucket sig 
drucken, och tillfogat honom alt oskiäl, i dhet han kom på Columbi döör medh en 
stöör och wille in, sedan öfwer liud ropade uth genom sitt fönster, hunsfottar alla 
studenter, tiggare och belghundar; mante dem medh sådanne ord, att en skulle 
komma, om icke alla wille hafwa dhet nampnet. Således brukade han allehanda 
galenskap, hwarföre nu Columbus dher öfwer i sitt och studiosorum nampn klagar. 
Rector refererade sammaledes om dennas stora oskick, hwarföre han omsider måste 
kastas i fengelse att dher medh stillas. Consistorium inquirerade om han hade skäldt 
alla studenter i gemen, ingen undantagandes. Bengt wacktdreng inkallades, som 
seyes hafwa wettskap dher om. Bengt sade, när han kom dijt, läät han illa på 
dhem som hafwa fixerat honom nattetijdh af sin säng, och illa handterat. Ropade 
sedan hunsfottar, och ingen undantogh.

En annan, Kolthoof benämd, inkallades sammaledes och tillspordes om han 
haffwer hördt, det han skält hafwer alla studenter i gemeen? Kolthoof nekar dhet 
hördt. Gesellen Matthias Mattson swarade sig en afton warit efterskickat, att 
komma up i Fierdingen, och förbinda en student, som illa war huggen, men när 
iag kom dijt up i en gränd, wore dher några studiosi församblade, som illa mig 
sloge, och ehwad iag i dryckenskap sedan framförde, mente iag allena dhe samma 
som så skambligen mig fixerade. Jagh brukade ingen onyttig mun på dhem, uthan 
badh, att den ährlig karl som hafwer någpt emoot mig, wille seya mig ährlig till, 
och komma medh en weria etc. Dher till medh hade iag några studenter haft till 
patienter, som mig illa och dels alzintet betalte.

Columbus allegerar moot gesellen att han hafwer kommit på dheras dörar i samma 
gård han gäste, och mant dhem uth. Kolthof säger att han war på Ekeboms döör, 
och ropade honom uth.

Resol. Gesellen Matthias Matson bötar för oliud, efter constitut. cap. 23. $ 24, 
och placatet 1640, 12 mk sölfwrm:tt. 2:do. För 3:ne oquaedins ordh efter Rådst.B. 
31 cap. 6 mk hwardera, så och efter studiosorum privilegier cap. 24. $ 3. 20 mk 
sö\fiverm:tt. 3:tio. För skiutande hafwer han förwerkat pistolerne, och skall liggia 
2 dygn i fengelse.

4. Laurentius Cyreus [Cirrhaais] och Daniel Phaenix inkommo och beswärade sig 
öfwer knektewackten, som hafwer öfwerfallit dhem i aftons på Stafwens kellare, 
kommit in och sagt kl. är nije, tagit dher medh stopet ifrån dhem och uthdrucket 
winet dher uthi war, sedan tagi* stopet medh sigh uth. Då kellarswennen det wille
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förneka, slogo dhe honom. Öfwer detta klaga dhe nu, alldenstundh dhe icke det 
ringesta owäsende förde, icke häller war k l 9 slagen uthan när dhe komme uth på 
torget slogh hon först 9. Consistorium lofwade att tillseya dheras officerare om så
dant, och att här om skall inq»/reras, och dhe brotzlige straffas.

5. Georgius Rim[m]ius en novitius inkom, anklagat aff Bengt wacktdreng för 
nattrop och oliud uppe i Fierdingen, hwarest han satt på en snödrifwa och ill- 
skreek, dherföre wackten honom fast togh och förde åth cortigardiet. Under wägen 
togh han Bengt i håret och slogh i gatan, sammaledes en soldat. Denna sade sig 
hafwa warit uppe hoos sin landsman Comerum och blifwit något drucken* men i 
hemgåandet fallit, och ropat hielp. Resol. Böte efter placatet för oliud 12 mk 
sölfwerm:tt och sittie i prubban 2 dygn.

6. Jonas Lonneman som hafwer besufwit M. Fornelii piga, ähr efter citation till
städes kommen och bekenner sin brott, begierer sin dom. Resol. Han dömes till 
40 mk sölfimmrtt efter Gift.m.B. 3. cap. och relegeras på itt åhr privatim. Skall och 
förlijka quinnan.

7. Päder Larson timberkarens enkia supplicerar om hielp till sin mans begrafning. 
Resol. Honom bewilliades den 23 Januarij 8 dr sottwemnxx. af Consistorii cassa, 
och 12 dr sölfwrm:tt af byggningz penningarne. Af desse bewillies enkian 20 dr 
kppm:tt, halfparten af hwardera.

8. Professor Brunner»/ angifwer om sin bonde i Norby som är ganska elaak 
menniskia, för hwilken skull professoren will blifwa af med honom. Men en gång 
tå han kom till professoren för juul, sade han sig sielf af hemmanet, sade att han 
aldrig sätter träästock meer i iorden dher, hwar på professoren sig om en annan 
försedt hafwer, men nu will han intet dädan, uthan nekar att hafwa sig frånsagdt.

Doch betygar professoren på sin siels saligheet att bonden sig afsade. Bonden 
inkallades och nekar sig frånsagt hemmanet. Om detta tyckte en eller annan i 
Consistorio, att dhet wore en tingsaak. Men refererades till maius Consistorium.

Den 14 Martij
efter bönen i kyrkian uplästes R. Cantzlers bref de dato 8 Martij till academien, 

angående 1. Om inspection af professorib«/ öfwer landskapen, 2 gånger om åhret, 
dher medh att förfara, hwilke som elaka ähre, hwilka skola afwijsas, och dhe unge 
som inga praeceptorer hafwa, skola sådanne föresättias. 2. Att en fiscus uprättas 
måtte till extraordinarie medels insamblande af alla advenientib»/ till Academien.
3. Att Professores effter sin lofwen och förplichtélser drifwa Mr. Boos räkningar 
till sluut. 4. med Behmerne utan upskof liqvidera, och dess skuld infodra, som af 
KongL Mt. ähr förordnat till nya Bibliotheketz och gamble Acad:s repara/ron etc.#

Den 15 Martij**
höltz Consistorium minus, praesent. M  Rectore, Dn. OL Rudbeck, M  Jona 

Fomelio i sin faders stelle, M. Martino Brunnero, Dn. G. Emporagrio.
1. Jacob Anderson spijsmestaren inkom, ldagade på Julium Göös, att han hade 

inkommit i en nattstufwu i Syslemansgården, dher hans son lågh, och hans tienste-

* Punkterna 3  och 4  inskrivna av professor Brunnerus.
* 9 D enna dag och den 3 0  mars upptogs ånyo m ålet mellan Thom as Lohrman och Erik Larsson. 
Se sid. 3 2 .
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poyke war, begierandes att be:te poyke wille komma uth i hans nattstufwu och liggia 
hoos sigh, hwilket gåssen icke dristade sig efterkomma, emädan prseceptoren war 
borto, då knappade Julius honom på hufwudet och hötte att slåå honom, när han 
finner honom annorstädes. Några dagar efter mötte han gåssen i trappan,, slogh 
honom 2 örefijlar, sedan gaf honom blånat under ögat, och sparkade honom uth för 
trapporna.

Julius Giös bekende detta, sade sig icke hafwa slagit honom meer än begge 
örefilarne, hwar gåssen icke hade stelt sig till mootwärn, men efter han det giorde 
stötte iag honom, uth för trapporne.

Resol. Julius Giöös böter för 2:ne pustar efter 12 cap. Sår.m. m. willia 6 mk 
hwardera. 2:do. För blånadt i ansicktet 12 mk sölf«wm:tt. 3. För sparkande, såsom 
för pust 6 mk sölfwerm:tt, och förmanes här efter wackta sig för sådant. Lofwas 
och afsittia sine böten medh prubban, om han icke förmår betala.

2. Angaf Jacob Anderson om spannemålen i Malma är blifwin på sal. M. Boos 
enkias hemman som anwendas skall till bookhållarens betalning, att dhen är blifwin 
20 tunnor rågh och 20 tr korn, i åhr något sliöö, så att dhen icke kan gälla så högt, 
som annor strid spannemål. Af denne spannemål framwistes prof, och werderades 
för 8 dr kornet, sampt 7 1/ 2 dr rågen hwar tunna.

3. Stadz fiscalen inkom emoot hr. Schefferi trägårdzmestare [Bengt Mattsson] om 
itt ryckte som för juul på borgmestaren Samuel Kadow war uthfördt, som skulle 
han warit ifrån sitt embete satt den tijdh han tå i Stockholm wistades, hwilket 
ryckte borgmestaren är förorsakat att efterfråga, alldenstund staden war dher medh 
upfylt, och borgmes tårens hustru, kommandes moot honom på gården när han 
hemkom medh gråtandes tårar om sådant honom tillsporde, menandes så sant wara. 
Och efter hr. borgmestaren hafwer sina wissa skiäl hwarföre han detta nödgas 
efterfråga, ty hafwer han dher om efter juul låtit ransaka på cemnerskammaren, 
och kommit genom eedhen man efter man in till denna trägårdzmestare hustru, 
hwarföre nu fiscalen söker att hon måtte förklara sigh, hwarest hon detta hört 
hafwer, och anten tillkenna gifwer någon annan eller sielf ståår dher före. Trä- 
gårdzmestaren swarade att hans hustru hafwer intet meer sagdt, än frågat en sin 
granhustru som inkom till henne, om dhet är sant att borgmestaren är af medh 
sitt embete. Detta hafwer sedan be:te hustru uthfördt för andra. Trägårdzmestaren 
frågades, hwem för hans hustru hafwer detta sagdt? Han swarade en hustru 
benämd h:ru Walbor i Krokens gård. Och efter denne befans wara under staden, 
ty resolverades att hon sökes under staden, och trägårdzmestarens hustru måste föllia 
medh på rådstufwun att wijta den andra sådant. Men hwar hon icke kan dhen 
andra öfwertyga måste trägårdzmestarens hustru här in loco dherföre laghsökias.

4. Anklagade fiscalen Doctoris Odhelii enkias drengar som 5:te dagh juul komme 
ifrån Danmark medh kälkar att resa genom staden efter höö eller halm, och wid 
biskopz enkians gård förde itt stort owäsende på Islandet, och slagzmål, den ena 
war i hufwudet blodig af hugg, och så ropade dhe igenom staden. Till wittne 
allegeras en borgare benämd Johan Nilson, hwilken inkom och wittnade att dhe 
mycket ropade nider wid biskopz enkians gård, dher dhe perlementade sig emillan, 
den ena war blodig, och hade yxen uppe, den andra togh och sammaledes up sin 
yxe, att dher en borgare Krabaten benämd icke hade kommit emillan, hade dhe hug
git yxen i hwar andra.

Om desse drengars poen discurrerades att dhe för sabbatzbrott och skrijande böta
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skola, men emädan den ena drengen är borta skall han hijt fodras till härnäst, och 
då måste Krabaten wara tillstädes att öfwertyga dhem om dhe willia neka.

3. Haraldus Haslegreen inkom och anklagade Laurentium Grotte för dhet han 
hade skutit sig i benet medh förladdning, mir han reste medh Figreo till wägz 
som afreste.

Denna Grotte nekade till detta, och ehuruwel wittnen funnes som wittnade att 
den som redh på en hwijt häst, skiöt honom, lijkwél nekade Grotten och saken 
upskiötz denna gång. Sedan företogz den samma saak den 30 Martij, och efter noga 
inquisition befans att ingen annan hade skutit Haraldum. Dherföre resolverades. 
Laurentius Grotte böter 6 mk sölfwermitt, efter Sårm. m. wåda 1. cap. 2:do. Betalar 
barberare lönen sampt Heslegrens [o: Haslegrens] strumpor medh 9 dr koppdrnr.tt 
som han sönderskutit hafwer. 3. Skall han liggia i prubban 2 dygn, och mista 
sine pistoler efter constitutionum cap. 23. Sammaledes [skola] dhe andra som skiöte 
i denna uthrijdning, mista pistolerne, och liggia 1 dygn i prubban.

Dessa woro Ericus Omeni#j, Andreas Falch, Johan Hoof.
Carcer remitterades Laurentio Grotte den 4 mai).

Den 17 Martij
kl. 4 efter middag höltz Consistorium extraordinarium, prsesent. M. Rectore, 

D. Lithman, M. Åkerman, Dn. 01. Rudb., Doa. Hoffwenio, M. Ravio, M. Liungh, 
Dn. Verelio, Dn. Folch. Ur, Dn. Gabriele Emporagrio.

1. Uplästes R. Cantzlers bref de dato 14 Martij, angående dhe 4 studenters [0: 
Alexander Virenius, Dominicus Nerbelius, Martinus Skilling och Georgius Berg
man] dom som tillförenne till lijfwet falte woro, att Kongl. M:tt dhem pardonerat 
hafwer, hwarföre nidkallades dhe af slottet och förelästes samma Kongl. M:ttz dom, 
att dhe af rijket förwisas på någon tijdh.

Martinus Skilling beklagade sigh wara genom för hårdt angifwande kommen i 
denna domen, efter han i föråhrs icke war i dhet stora tumultet Consistorium läät 
honom förståå, att edeliga wittnen hafwa dhet efter hans egne ord betygat.

Sedan slötz att dhe sundag 8 dagar till få här i staden wara, och bereda sig till sin 
afresa, så frampt landzhöfdingen icke förr hastar medh dhem uhr rijket. Relega
tionen skall efter dommen författas, tryckas och upslåås be:te sundagh. Sedan 
huru länge dhe må i rijket blifwa, kan Consistorium få i medlertijdh låta medh hr. 
landzhöfdingen tala.

2. Resolverades att secret. Frank skall gifwas 10 docater för åkerstadgan, och 
annat omaak för professorib«J.

Den 27 Martij
höltz Consistorium maius, prsesent. M  Reaore, D. Stigzelio, M  Åkerman, Dn. Ol. 

Rudb., Doa. Hoffw., M. Liung, Dn. Verelio, Dn. Folch. Ur, M  J. Fornelio, Dn. 
Emporagrio.

1. Uplästes R. Cantzlers bref för Paul Prevost, att blifwa informator musices 
widh Academien.

2. Uplästes R. Cantzlers bref för Doa. Sidenii enkia, att niuta ett halft åhrs löön 
öfwer nådåhret, så och Villinge prsebendan i sin lifztijdh.

3. Academiae timbermän och humblegårdzdrengar begiera något för sitt omaak 
att dhe hölle wackt i disstingz medh den andra ordinarie wackten. Resol. Bewillies 
hwar sin half span sädh på personen, hwilka äre 10 eller 11 stycke.
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4. Uhrmakaren här i staden begierer att komma under Academien. Consistorium 
mente att efter kl. gåår mycket galit under Samuels hand, ty kunde man antaga 
honom för klockestellare, efter han lofwar på egen kostnadt willia hålla den wid 
mackt Resolutio. Consistorium will see till att detta kan stellas i werket, till hwilken 
ände medh stadzmagistraten talas skall.

5. Bonden i Tuna som är sagd ifrån hemmanet, och är mycket oförmögen af 
stoor olycka på hästar i dhet han 6 par af skabb mist hafwer. Han är skyldig 
4 tunnor spannemål ännu sampt 130 dr koppd/mttt. Att betala medh fins allena 
2 skabbota ökar, sampt en koo och kalf. Resol. Tillgifwes sin skuld, efter intet meer 
fins att betala medh, och behålle sina skabbota kreatur, medh koon och kalfwen.

6. En M. Boos enkias bonde Bengt Jönson i Läby inkom, klagar att hon [o: han] 
är i olaga tijdh satt af hemmanet, nembl. i sommars mir rågen såddes, och en annan 
bonde Oluff Larson dijt satt, som tillijka medh den förre sådde en deel af rågen. 
Consistorium frågade hwem som trädde i fiool. Resp. Bengt Jönson sade sig hafwa 
trädt, och intet wist af dhen andra. Oluff Larson nye åboen swarade att han Bengt 
Jönson är i laga tijdh afsagd. Lars Erikson Academiae bonden wittnade dher emoot. 
Resol. Bengt Jönson som frånsagd är, sampt Oluff Larson som hon i stellet dijt 
satt hafwer, dhe skola begge i åhr ståå för hemanet, och halfparten hwardera såå 
och slära, sampt för dess uthskylder swara. Sedan blifwer den förre bonden Bengt 
Jönson wid hemmanet behållin.

7. Taltes om Be[h]marnes skuld, om hwilken R. Cantzler nylig hafwer skrifwit, 
att den upfodras skall, så och att M. Boos enkias räkningar blifwa befodrade till änd- 
skap. Resolutio. Hr. OL Rudbeck påtogh sig att wilia förfärdiga dhe rekningarne 
som Bemarne angåå, bookhållaren är och tillsagd om M. Boos rekningar.

8. Bewilliade Consistorium på Rentemestarens angifwande, att Mårten Stensons 
gård må sellias till Jacob Anderson spijsmestaren för 1500 dr kppmrtt efter gården 
är icke mera wärd.

9. Blef talt om inspectione på landskapen, som H:s HGrefl. ExcelL hafwer gillat 
i sitt nylig ankompne bref. Resolutio. Dhen skall wärkelige» företagas, och dhe 
som icke tillförenne hafwa detta efterkomit, skola nu för påsk begynna.

10. Leutnanten för wacktsoldaterne inkom, androgh att han ordre hafwer fått att 
soldaterne skola afmarchera, nu hafwa en deel satt kläderne af sig för födan, 
efter dhe intet af staden hafwa fått. Consistorium bewilliade dhem ännu 60 dr 
kopp*rm:tt af expensepewwmgdrne, dhe öfrige måste staden contribuera.

11. Hr. Gustaff Soop och hans fru begiera att få ingå ett iordeskipte medh aca
demien, tillbiuder ett hemman Lindebergh och Gusseboo i Bäling, moot Jäder i 
Arboga sochn. Resolutio. Consistorium will gerna betiena H:s Excell. i alla görliga 
saker, men efter Kongl. M:ttz inhibition är om godzbytande, och detta hemmanet 
är omistandes för åthskillige Academiens tarfwer ifrån dhen orten, ty kan icke 
Consistorium till detta resolvera.

12. Baakungz och mantals längderne skola för i fiol och åhr betalas efter uphög- 
ningen på myntet, och decorteras i aflöningarne.

13. M. Johan Achrelius begierer få succedera M. Staieno uthi adiuncturen, efter 
M. Bentzelii adiunctura icke snarlig blifwer löös. Resol. Honom bewillies succedera 
till den samma, så snart hon löös blifwer.

14. Företogz hr Eliae Isopedü saak emoot Johan Gerlow, som för juul den 
19 Decemb. insinuerat och ransakat war. Acta uplästes och Gerlow hade intet dher
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emoot widare att seya, hwarföre conciperades dommen. Resolutio. Af dhe skiäl in 
actis finnes böter Johan Gerlow för elfwa oquaedins ordh 6 mk sölfi^erm:tt hwar- 
dera efter det 31 cap. Rådst.B. StLL §. 2. Item för 2:ne skelzord medh hwilka en 
eller annan af gästerne kunde förståås, och eliest kyrkioherden dher wid hårdt an- 
gripin, skall Gerlow böta dubbelt efter samma capitel 12 mk hwardera. 3:tio. Dher 
uthöfwer för sakens grofheet sittia uthi fängelse på 4 dygn.

15. Jonas Lonnemans relegation på ett halft åhr ratificerades in Consistorio 
maiori.

16. Taltes om Herbinio huru han hafwer wanhedrat Academien i sitt nylig tryckte 
scripto, och slötz att han här om tillskrifwas skall, och emendation fodras.

17. Låter Andreas Norcopensis insinuera sitt tillstånd, huru han hafwer efter sin 
förste peregrination, måst antaga en pedagogie att uppehålla sig medh. Nu begierar 
han att Consistorium will hafwa honom i godt minne medh en godh recommenda- 
tion till något embete här på orten eller annorstädz etc. ResoL Consistorium will 
gerna hafwa honom i minnet, efter han är en skickelig och wacker person, will och 
meddela honom en god recommendation till R. Cantzler.

18. Slotzfogden Samuel Steen inkom fullmektig på landzhöfdingens [Axd Lillies] 
wegnar emoot Johannem Rudelium, och And. Korf, om den saak som 23 Febr. 
förmäles. Pro accusatione insinuerades landzhöfdingens bref, här iempte bijfogat.*

Johan Rudelius swarade, att den aftonen som han gick dher up, war Colvin hoos 
honom och beklagade sigh att han skulle så hastigt uhr staden, då lofwade iag 
strax, att willia gåå up till landzhöfdingen att intercedera för honom. Dher efter 
gick iag efter aftonsången på kellaren medh mons. Korf och drögde dher en 
stundh, hwarest wij och talte om denna saak, och att wij dijt up gåå skulle till att 
bedia för Colvin att han längre finge blifwa i staden, etc. Dhet wij och giorde, 
men wiste icke att dhet war så seent. När iag kom dijt up, sågh iag ingen uthe 
för mig, derföre gick iag in i det ena rummet menandes finna någon tienare i för
maken, och när iag inkom föreföll mig såsom iag hade bekant folch dher, derföre 
iag togh dhe linkläderne att pussa dhem medh, efter dhe intet bettre wackt hölle, 
och gick dher medh sin koos. Consistorium förehölt honom att han icke bortgick 
innan en hustru inkom som talte honom till hwij han så seent gåår. Rudeli#; 
säger sig icke minnas att hon inkom, uthan när han ingen sågh i förmaket togh 
han lijnldäderne, fick dem sin poyke, och gick dher medh sin koos. 2:do. Förehöltz 
att på honom bekennes dhet han hade dragit swerd dher inne, och hade warit 
framme om förmaket wid hr. landzhöfdingens sofwekammar. Rudelius nekar hafwa 
swerd haft på sig, men hans poyke hade swerd på sijdan, säger och sig icke warit 
uthi dier wid H:s N:des sofwekammar, uthan allena i första rumet, att see om 
någon funnes den han finge tala medh. Nekar och till Isach tienarens békenndse 
som i brefwet allegeras att hafwa hördt dem sagt, tråå sådanne cammerater. Sedan 
frågades han, huru han slapp in på slottet så seent. Han swarade porten war öpen, 
och trodde icke att dhet war så seent, uthan allena wid kL 6 eller 7, hade och intet 
annat ärende än att intercedera för Colvin. Consistorium förehölt honom, att starke 
suspicioner ähre, dhet dhe i någon arg mening hafwa trädt dijt up. Ruddius och 
Korf neka aldeles. Sist efter Isach tienarens edeliga bekennelse och hustruns som såg 
Rudelium, desidereras, ty upskiötz saken till dess dhe kunna hijt komma, efter

* Se bilaga sid. 481.
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Consistorium icke uthan deras närwaru kan uthleta i hwad intention dhe hafwa 
på slottet så seent lupit.

Den 22 Maij förehades saken å nyo. Men Isach tienaren och hustrun kommo icke 
tillstädes att wittna något. Acta notavit M. Achreli«j, absente Hadorphio.

Olaus Beronius som hade samma gång warit på kellaren medh Rudelio och Korff, 
men gådt ifrån dhem på wägen, han inkallades, aflade edh, och wittnade, att då 
han efter aftonsången war hoos Rudelium, kom Colvin dijt till honom och bödh oss 
fara wäl, då tyckte wij illa wara att han så snart skulle bort, och Rudeli«r sade 
strax han wille gå up till hr landzhöfdingen dher om. Sedan när wij tillsammans 
ginge up för slottet sade dhe, dhet wore tienligit wij inginge till hr. landzhöf
dingen att intercedera för wår Colvin, hoo weet om hans straff dher igenom icke 
lindrat blifwer.

Här på folgde en noga consultatio om saken, och efter Rudelius icke tillbindas 
kunde att hafwa i argh mening lupit dijt up, uthan i dryckesmål icke wist hwad 
tijden war framlijden, ey heller betänkia kunnat hwad hans person i sådant anstodh, 
dherföre resolveras efter pluralitatem votorum, att dhe straffas skola medh fengelse 
på sex dygn, och warda medh det öfrige förskonte.

19. Uplästes relegationen öfwer dhe 4 studiosos som förwijsas skola. Om sundag 
måste den upslåås.

Den 29 Martij
befalte mig Rector föra till acta, att samma dag efter bönen blef slutit present 

Rectore, Doct. Stigzelio, Doct. Hoffwenio, M. Liungh, Dn. Verelio, M. Brunnero, 
att relegatis et exulantibar bewillies ett viaticum, i så måtto, att efter dhe för sin 
brott äro af Kongl. M:tt på en tijdh uhr rijket förwiste, skulle begieras att ingen 
dhem i sitt exilio nogot intrång tillfogar, uthan heller medh alt godt befremmiar, 
hwar dhe icke sielfwe något förorsaka, efter dhe wid åhrens förlopp blifwa till nåde 
tagna.

Den 30 Martij*
höltz Consistorium minus present. M. Rectore et ordinariis assessorib#r.
1. Inkom M:r Jean De Valoe moot M. Johannem Achrelium, beswärandes sigh 

att han en gång giorde wexel medh M. Unonio ifrån Kopparberget, tagandes af 
honom penningar dher uppe, att betala igen här i Upsala, nu är något drögt af M. 
Unonio in n a n  han hafwer welat penningame fodra igen och anamma. Men nu 
kommer och fodrar interesse af De Valoe för be:te penningar, som icke äre till läns 
tagne, uthan per vexel här betalas skulle.

M. Achrelius nekar på sal. Unonii wegnar, att desse penningar någon tijdh wore 
af M. Unonio tillstadde dher uppe lefwereras per vexel, och här strax lefwereras, 
uthan De Valoe hafwer be: te penningar af M. Unonii bönder som förde spannetnåi 
dijt up, anammat uthan hans lof, och tillsagdt böndren att skola dhem här i Upsala 
strax betala, hwilket aldrig skedde, förr än M. Unoni»r måste krefia honom, och fick 
doch aldrig dem ricktigt igen. Dherföre hafwer M:r De Valoe lofwat interesse af 
dem. De Valoe nekar.

Resol. Emädan twisten mäst beståår dher uthi anten De Valoe skall gifwa interesse
* D enna dag avgjordes även målet mellan Thomas Lohrman och Erik Larsson. Dom en återges 
i protokollet för den 9  mars. Se sid. 3 2 .

Likaledes avkunnades denna dag domen i målet m ellan Haraldus Hasslegren och Laurentius 
Grotte. Domen återges i protokollet för den 15  mars. Se sid. 3 3 .
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af be:te penningar eller icke, ty måste M. Unonii arfwingar först sökia honom på 
Cemnerskammaren, anten interesse måste gifwas eller ey, ty remitteras saken dijt 
först att afdömas, sedan skall dhet andra påföllia.

2. Angaf Rector om Andrea Brovald, som i förre rectoratet blef fält till böten, 
och då wardt några gånger sökt att uthläggia dhem men icke efterkommit, nu ähr 
han öfwer 30 gånger sökt i detta rectoratet, men alle tijder ludificerar Consistorium. 
ResoL Sändes och hemptas genom wacktmestaren, och sätties några dygn i prubban. 
Brovald kom medh wacktmestaren och insände sina böten. Consistorium resolverade, 
att emädan han så ofta hafwer ludificerat Consistorium, sampt Cursores och wackt
mestaren lupit dher efter, ty dömmes han att sittia ett dygn i fengelse, och gifwa 
begge Cursoribus hwar sin half swensk daler, sammaledes till wacktmestaren.

3. Till Milenii begrafning beståås 40 dr kopp<wm:tt efter han hwarken fadher eller 
modher hafwer, eller någon egendom.

4. Andreas Vestior W.G. ähr skyldig för kost till postmestaren 46 dr, och till 
W ulff Nilsons enkia 39 dr 24 öre, för hwilken skuld han anklages, och dhe begiera 
citation på honom dher om, efter han icke i staden är. Resolutio. Bewillies.

5. Simon Bask är skyldig postmestare enkian 68 dr och af henne tagit ett credentz 
och 2 röda skedar, begierer för den skull citation till honom. Resolutio. Bewillies.

6. Petrus Julinus inkom och tilltaltes om dhe 50 dr som hans fadher hafwer lof- 
wat gambla humblegårdz enkian för broderens lägersmåål medh hennes dotter. 
Julinus swarade att han be: te penningar ännu intet hafwer fått, uthan lofwar henne 
dhem medh forderligesta förskaffa. Consistorium förmante honom så laga att hon 
blifwer till fridz stelt. Eliest måste hans fadher tillskrifwas och påminnas dher om. 
2:do. Förehöltz Juliru&r att han aldrig fins hemma mir Cursores honom sökia, uthan 
altijdh borta, hwarföre förmantes han medh alfwar, att see sigh wäl före, dhet han 
icke onytteligen förspiller sin ungdom.

7. Erik Staphanson borgare inkom emoot Haraldum Hasslegreen, och fordrar 
någon betalning för Stakarnes drengz Hieronimi disk som rymd är, etc. Hasslegreen 
allegerar denne disk icke wara för drengen tingat efter han annorstädz hade kost. 
2:do. Hafwer Erik Staphanson en råck af drengen helt ny. Erik Staphanson swarade 
sig hafwa ännu mer att fodra af drengen, som specificationen uthwiste. Consistorium 
skärskodade saken och resolverade. Disken på 6 wekor a 5 dr wekan skall Hassle
green på sine herrars wegnar betala. Och tillståås Erik Staphanson behålla råcken 
på dhen öfrige betalning, efter dhet spöries att drengen hafwer dragit samma råck 
en tijdh på sin krop. Till en månadt skola penningame betalas.

8. Hans Staphanson inkom sammaledes moot Haraldum Hasslegreen och fodrar 
5 dr på hans herrars wegnar, och begierer förwissas om samma penningar. Hassle- 
gren sade sig förr lofwat honom till påsk betalningen, dhet tillsäger han ännu. 
Consistorium förmante honom betala.

9. Tillkenna gaf Rector att den pretention Ambiörn Ulff hade insinuerat emoot 
Johannem Dryandrum, ähr nu förlijkt å alla sijdor, hwilket Consistorium behagade.

10. Anders Person i Jöninge och Staby sochn anklagar Laurentium Jöningium 
att han medh sin brodher hafwer slagit honom på stora landzwägen. Saken är 
således. Jagh boor i en by medh hans föräldrar, medh dem blef iag i sommars 
oense om dheras barn för dhet dhe ofta finnes uth på gärdzrenorne att knija grääs. 
N u komme dessa begge och mötte mig på stora wägen när iag reste hem från Upsala. 
Gofwe sig strax på mig medh hugg och slagh, slogo mig 2 stora såår i hufwudet och
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2:ne på benen, hade och icke slept mig med lijfwet om iag icke hade tagit till 
flyckten.

Erik Gregerson soldat i Walby inkom, wittnar att dhe hafwa lupit 27 stegh 
efter honom, men han måtte taga backen in, annars hade dhe werre handterat honom. 
Sedan gingo dhe tillbaka, och kastade myssan efter honom, dhen dhe förr af honom 
tagit hafwa.

Laurentius Jöningius nekade icke till factum, men wille mycket wända in på sin 
broder. Bonden Anders Person sade att broderen har plicktat wid tinget.

Resol. Laurentius Martini Jöningius böter för 2:ne hufwudsåår uppå Anders 
Person 12 mk söHwerm.tt hwardera, sammaledes för ett beensåår 12 mk efter det 
9 cap. Sår m. m. will. StLL 3: tio. Skall han sittia i prubban 14 dygn för dhet han 
hafwer öfwerfallit en man på allmennewägh. 4. Tages bonden i Kongl. fredh för 
widare intrång på denna man.

Bonden gaf sin rätt till dhe fattiga af böten.
11. Olaus Danielis ähr citerat för gäld till Hoffwenium och Israele Martini men 

icke tillstädes, dherföre skall han strax sättias i prubban till dess han betalar.
12. En studiosus Johan Torstani inkom och angifwer om itt slagzmål som skedde 

3 wekor sedan hoos Per Tönesons i Fierdingen, hwars uphoof Daniel Hanson [Blom] 
Oxenstiernornes dreng angifwes war a, i dhet han hafwer haft owenskap medh 
Gustaff [Eriksson] tullskrifwaren, som satt hoos Per Tönesons medh en eller annan 
af sine cammerater. Och samma gång kom denne Daniel dijt och blef desse warse, 
hwar på han uthgåår och tager hästeskoo Lasse [o: Lars Eriksson], mz Gustaf 
skreddare och 2:ne drengar dijt, gifwandes dhem till bästa. När dessa kommo, och 
begierte sittia i samma stufwu som tullskrifwaren, gick han medh sine stallbröder i 
en annan stufwa, men dhe kommo strax efter, och uthan någon twist begynte perle- 
menta, så att om dhe icke hade kommit undan, hade wisserlig dråp händt. Nu ankla
gas Daniel Hanson för detta owäsendetz anstiftare, och det så mycket mera som 
han hade sielf bekendt att hafwa denna sold stemdt.

Daniel Hanson swarade sig hafwa allena, sagdt, om så wore iag hade fodrat dem 
dijt, hwad wille i giöra mig, men icke bekende iag hafwa stemdt sold på någpn 
dher. Orsaken hwarföre dessa dijt kommo war denna. När mine herrar hade gifwit 
mig en ny ldedning som hoos m:r Gustaff giordes, höyde dhe up mig, då lofwade 
iag dhem en kanna ööl eller några, och kallade dem dijt att lösa mig. Men att dhe 
kommo i slagzmål medh dhem i andra stufwun suto, war iag icke orsaken.

Carin Jönson en piga inkom och wittnade att Daniel Hanson bekende en gång, 
när hon tilltalte honom om detta, att dhet war nu så godt dhet skedde som en annan 
gång.

Om detta consulterades och Consistorium finner af framdragne skiäl, att Daniel 
mycket hafwer sigh medh egit taal, och flere circumstantier graverat. Hwarföre 
resolverades att Daniel Hanson måste gåå edh att han intet hafwer stemplat detta 
wärket, sedan måste han hafwa 2:ne andra trowärdige personer medh sigh, som 
giöra juramentum credulitatis.

13. Andreas Biörkboom inkom och tillsades att betala barberaren Fasholt hwad 
han skyldig är. Biörkbom lofwade det efterkomma.

14. Ericus Kylingü&r är citerat några gånger för gäld, men icke tillstädes kommin, 
en elak sälle. Om denne slötz att han tillijka medh Bedrio sättias skall i prubban 
till dess the betala.
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Den 3 Aprilis
angaf Rector efter predikan, att en studioso Paulo Johannis från Landzcrona är 

bewilliat testimonium här ifrån, och befalte sådant till acta föras.

Den 13 Aprilis
woro professores kallade i kyrkian, praesent. Rectore, D. Stigzelio, D. Loccenio, 

Dn. Scheffero, Dn. Åkerman, M. Ravio, M. Liungh, M. Brunnero, Dn. Folch. Ur, 
M. J. Fornelio, Dn. Emporagrio.

1. Angaf Rector om Herbinio som hijt å nyo skrifwit hafwer, och påminner om 
den bewilliade hielp till ecclesias polonicas. Resol. Professores bewillia att en lijsta 
må af Cursore kring bäras, på hwilken dhe antekna willia hwad hwar och en will 
contribuera. Om det icke fyllest giör, kan något ex Consistorii fisco tilläggias.

2. Bewilliades Jonas Hammar Vermelando 5 dr sölfwrm :tt af fisco studiosorum i 
sin siukdom.

3. Juniori Stiernman bewillies egen disputation hålla.
4. Twenne Gothlandi begiera testimonium här ifrån, ibland hwilka den yngre 

Oxenvaldt ähr. Hadorphi«j påminte att denne hade förr tagit testimonium och doch 
igenkom. Resol. Han måste dhet tillbaka gifwa, om han will annat hafwa, eliest har 
ingen moot dhem.

Den 16 Aprilis*
tå Decani medh Rectore tillstädes woro om förslagen öfwer landzskapz inspec- 

tionen, angaf Rector att borgmestaren hade några rådmän till sig skickat och till- 
kenna gifwit att Ausii enkia intet hafwer stängdt eller upkiört sin åker wid wäder- 
quarnen, dher nu sädesgärdet ähr, hwar uthaf dhe lijda ston ohägn, och swinen 
upäta säden. Begierer fördenskull att Professores wille uptänkia medel huru hennes 
deel kunde instängd blifwa. Professores discurrerade här om, och funne rådeligit 
efter förre sluut i sommars, att hennes lott instänges ex publico till widare betän- 
kiande, hwar om till Räntemestaren budh skickades men han nekade willia dher 
till sumptus meddela, efter han i sommars läät instengia en ded af åker en, och weet 
intet huru han det blifwer betalt, hwarföre fans ingen annan rådh i hast att tillgåå, 
än att borgmestaren blifwer tillstådt att låta någon af borgerskapet stängia och fåå 
åkeren denna gång till widare af finnande medh enkian, hwilken aldeles oförkränkt i 
sin rättigheet hållas måste. Detta befaltes Hadorphi«r seya borgmestaren.

Den 17 Aprilis
höltz Consistorium maius, praesent. M. Rectore, D. Stigzelio, D. Lithman, M. P. 

Rudbeck, Dn. Scheffero, Dn. Åkerman, D. Hoffwenio, M. L  Fornelio, D a  Verdio, 
M. Brunnero, D a  Folch. Ur, M. Jona Fora, D a  Emporagrio.

1. Uplästes Rijkz Cantzlers recommendation de dato 10 Decemb. 1666 för Johanne 
Ungio att bekomma stipendium in facultate till sine studiers contmuation. Resol. 
Han examineres såsom andra och efter sina studier accomoderas.

2. Angaff Rector att facultatum Decani hafwa medh sig tillsammans warit i gåår 
att betänkia öfwer dhe puncter som för inspectoribus nationum nödige synas i ackt 
tagas och hafwa dher öfwer några puncter författat, hwilka nu Consistorio exhiberas. 
Desse puncter uplästes, och hwad en eller annan hade att tOläggia dhet anteknades. 
Och lyda således:

* Inskrivet efter protokollet för den 17 april.
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Titulus förslagh på inspectione nationali af Decanis facultatum den 16 Aprilis 
giordt, och sedermera in Consistorio maiori den 17 dito upläsit.

1. Att alla studiosi wid Academien måste wara under något wist landskap, och 
dens professoris inspection som dher öfwer hafwer inseende. Och när någon in- 
skrifwas skall, måste dhet skee in praesentia inspectoris.

2. Dhe solennes convocationes som twenne resor om åhret efter R. Cantzlers bref 
skee skola, måste af inspectore allena skiee, och rummet af inspectore dher till wäl- 
lias, och icke af senioribus.

3. Uthi sådan sammankompst skall ingen måltijdh eller drickande hållas, uthan 
när inspector hafwer förrättat medh dhem, hwad han hafwer ärnat proponera, skola 
dhe åthskillias.

4. Dhe seniores som uthi landskapen sättias skola, måste dher till wällias uthi dhe 
sammankompster som af inspectore ähre fordrade, och desse seniores måste icke så 
mycket för ålderen, som eliest efter sina goda qualiteter och skickeliga lefwerne 
wällias och antagas.

5. Om inspectorum embete förmäler R. Cantzlers bref, att dhet måste så wel 
sträckia sigh öfwer hwars och ens studier, som lefwerne och sedher, medh desse 
ordh: att inspectores måste granneligen hoos dhe älste och procuratorer af hwarie 
landskap sig förfråga, huru hwar och en sig dher uthi förhåller, och hwad studier 
han tracterar, om dhe unge hafwa praeceptores eller intet. Dhe som då inga praecep
tores hafwa, och lijkwäl dhem intet wel kunne wara föruthan att man dhem an
tingen medh goda och skickelige praeceptorer föreseer, eller och dher dhe af dhen 
förmögenheet ey ähre att dhe kunna hålla sig praeceptores, sänder dhem tillbaka igen 
till skolarne. Dhe som alt bort åth, ett oskickdigit lefwerne föra, och lijkwel ey 
sådanne exorbitantier begåå, som meritera någon relegation, jemwäl och dhe, som 
fuller intet af så dakt och förargeligit lefwerne ähro, men doch till studier odugdige 
finnas, att dhe förmanas resa dädan, och wällia sig annat vitae genus.

6. Hwad enormiteter som icke kunna emenderas af inspectore, skola angifwas för 
Consistorio till correction.

3. Sedan taltes om dhe inspectoribus som för hwart landskap blifwa skola, och 
slötz att dhe förrige som tillsattes 1662 under hr. Ravii rectorat, blifwa dher wid, 
allenast giörs denna förändring, och desse efterfölliande tillsetties i dhe afgångnes 
stdle.

Rector M. Fontei i/w som förr war inspector öfwer Uplandos Fiedrundiae, blifwer 
nu Vestrogothorum.

Dn. Åkerman Gothoburgensium, M. Laurent. Forneli^r resignerade insp. Ostro- 
Gothorum, M. Ravius Livonum et Germanorum. Dn. Schefferat uhrsäktade sig ifrån 
sin förre inspection.

D a  Folcheraf Ur blifwer Calmariensium. M. Jonas Fornelittf Uplandorum i 
Fiedrundia. Ostrobothniensium, Finland et Aland M. Celsius. Roslagiorum M. 
Samuel Skunk. Vermelandorum D a  Emporagri«/. Hernösandensium M. Ericus 
Bentzeli#j och Buschagrius.

Dn. Petrus Rudbeckius angaf sig icke längre willia wara Calmariensium inspec
tor, dherföre lofwade D a  Olaus Rudbeck willia byta mz honom och låta honom 
bekomma inspectionem Vesmannorum et Dalekarl. om han icke annars will sig 
bequemwa. Detta åthnöydes M. Petrus Rudbeck.

Sist slötz att denna inspectio skulle begynnas i tillkommande weka.
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4. Uplästes Cammar Collegii bref de dato 12 Aprilis, att Academien måste 
öfwerskicka någon fullmektig emoot Lars Ferner, att agera och dom afhempta uthi 
den saak som Dn. Olaus Rudbeck hafwer emoot honom insinuerat om M. Boos enkias 
hemman. Dn. Ol. Rudbeck swarade sig förordna Tomam Lårman dher tili, och 
Consistorium behöfwer icke widare sig dher öfwer betänkia.

Doctor Carl Lithman och M. Laurenti«* Forneli«* angofwe sig hafwa några beswär 
emoot honom, såsom att han tager af dem och bönderne i dheras sochnar, lijka 
mycket it&cktpenningar för sölfwerautt som kopparmynt, hwilket dhe mente icke 
rätt wara, och förfrågade sigh om dhe widh samma tillfälle kunde sitt beswär få 
insinuera, som nu Academiens inlägges. Consistorium hade intet dher emoot, uthan 
tyckte dhem fritt wara uthan någon begieran af Consistorio få sine klagomål in
sinuera, och bewilliades igenom Academiens fullmektig samma gångh föredragas.

5. Sal. assessoren Solblom [0: Anders Solenblomma] har en obligation liggiandes 
ibland M. Boos documenter på 100 rdr dier mera, dher om han i lifztijden några 
gånger påmint blef, och copia till honom skickat af Rentemestaren, nu är han dödh 
dherföre fins nödigt att hans enkia tillskrifwas måste och påminnas om skulden.

6. Oluff Larsons enkia har och en obligation, om hwilken D a  Rudbeck lofwade 
willia hoos slotzfogden påminna innan hon nu träder i ecktenskap.

7. Inföll discurs om executionen på Kongl. åkerstadgan för professoribus, tå Doa. 
Stigzeli#* och Doct. Lithman högt contesterade om dhen åker dhe förr bekommit 
hafwa, att dher han skulle ifrån dhem tagas, såsom uthaf stadgan synes, skeer dhem 
mycket förnär, emädan dhe hafwa starka Kongl. bref på sin åker, och dhen wäl 
förtient, willia och ingalunda någon execution öfwer den admittera innan dhe fåå 
sökia Kongl. M:tt dher om, sampt dheras argument och skiäl besicktigade. D a  OL 
Rudbeck swarade att dhe få sina åkrar behålla, efter den andra lärer dess föruthan 
tillräckia.

8. Om den extraordinarie wacktens underhåld när tumult skeer, att en fiscus 
uprättas måtte, dher uthi alla advenientes 1 rdr gifwa skulle efter Rijkz Cantzlers 
bref, hwilket största parten af Consistorio tyckte dem alt för mycket gravera, och 
förmentes best wara att alla grassatores som här efter beträdas, öfwer ordinariam 
poenam belägges medh 1 rdr in spetie.

9. M. Jonas Forneli»* beswärar sig öfwer M. Celsium att han icke efterkommer 
sin lofwen i höstas medh lectionib«* publicis, uthan hwad Prof. Forneli«* föråth 
läser, det föllier dhen andra i hampn efter.

Resol. M. Celsius skall förmanas att accomodera sig efter förre Consistorii be- 
tänkiande.

10. Angaf Rector att till ecclesias polonicas är allaredo contribuerat af professori- 
bus dhen hielp dhe wille meddela, hwarföre blifwer den nu öfwersänd till con
sistorium Holmense som all den andra hielp emoot tager.

11. Påmintes om eldredskap som behöfwes emoot sådan torka som nu ähr, sär
deles att läderembar och wattusprutor bestellas skulle. Resol. Tuu dusin läderembar 
till publicum och 1 läderembar till hwar professorem skola bestellas, hwilka prof:r 
Dn. Olaus Rudbeck lofwade förskaffa willia.

12. Påminte Rector om det Salstad hemmanet som Rentemestaren bortstedslat 
hade etc. Vid. aaa 23 Februari].* §. 12. Påmindte Reaor, om d a  Salstad hemmaner

Se noten sidan 26.
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som Räntemästaren bortstädslat hafwer, att bondehustrun är åter hijtkommen, och 
fordrar skrifftelig resolution, om hon får sittia på hemmanet, eller icke, emädan 
Jöran Spångberg hafwer begyndt en dehl träda, och änckian sammaledes, af den 
förrige förtröstning, att blifwa conserverat wijd hemmanet.

Räntemästaren swarade, att der Professores emot hans ämbetes disposition i den 
måttan något sluta, då protesterar han der emoot, willjandes hafwa sig reserverat på 
annan ort att justificera hwad han i detta måhl giordt hafwer. Betygandes wijd 
Gud och sin eed, att han icke hafwer detta giordt af någon malitia, eller att drifwa 
änckian. Uthan effter hon i laga tijd icke städslade hemmanet, wiste han intet om 
hon wille der qwar sittia, hwarföre han det till en annan förlofwade.

Här emot swarades: Att der änckian hade förgätet sig att stedsla hemmanet, skulle 
hon derom blifwa påmindt af fougden eller någon annan, effter dee offta glöma 
sig, eller wetta intet att dhe böra städsla hemmanet, när mannen döör. 2:do. Emädan 
änckians man, och fader för honom hafwa der i månge åhr bodt, och hemmanet wäl 
upprättat, häfdat, sampt giordt sine åhrl. uthskylder, ty hafwa fleres betänckiande i 
Consistorio wäret, att änckian med sin måg måtte hemmanet behålla, så länge dee 
kunna hemmanet wijd macht hålla. Uthi detta sade Doctor Stigzelius sig blifwa wijd 
sitt förra votum. Sammaledes M. Rector, M. Fornelius senior och junior, H:r Scheffer, 
och flere, hållandes det wara emot förre decreta, att någon fogde eller annan å 
Academiens hemman sättias måge än bönder.

Räntemästaren swarade, att Consistorium hafwer tillförenne låtet präst ändcian i 
Tuna besittia ett Academiens hemman, sammaledes andre, som uppräknades. Hwar
före han intet annat seer, än att med detta sökes göra honom een skam, när Con
sistorium will förandra, hwad han i detta måhl effter sitt ämbete giordt hafwer.

Professores swarade sig ingen reflex på annat hafwa, än att aequitas borde 
observeras i detta måhl, som alt annat, ty änckian är närmast att besittia hemmanet, 
som hennes man och fader för honom så länge åbodt hafwer. Och om man icke wiste 
anten änckian wille städslat eller ey, skulle man sändt henne bud derom, ty sådana 
komma sig offta intet ihog, eller intet weta sådant. Fougden skulle i tijd hafwa det 
förfaret, och Räntemästaren tillkänna gifrtt.

Änckian inkom, klagar att hon är i olaglig tijd afsagd, begärer att fåå blif:a wijd 
hemmanet, råger sig hafwa gifwet fougden een skeed och en rdr, att han skulle 
framföra sin saak till att fåå blif:a qwart wijd hemmanet, der på hon sig förlåtet 
hafwer, begärer fördenskull att fåå sitt hemman behålla.

Professores blefwe alla wijd sine förre vota, att änckian borde fåå blif:a wijd 
hemmanet, så i anseende, att dee hafwa man effter man, der bodt, och hemmanet 
wäl bygdt, sampt giordt sina uthlagpr, som att förr slutet är, det ingen fougde eller 
annan böör å Academiens hemman boo, än bönder, som till Academien sin skyldig- 
heet bäst göra.

Ändcian inkallades å nyo och tillspordes, hwij hon icke städslade hemmanet 
Thomessmässe tijd, eller om hon war alldeles så oldook på sådant? Änckian sade 
sig hafwa gifwet fougden een skeed och rdr att han skulle förfordra hennes saak, 
att fåå blifwa wijd hemmanet, och på honom haf:r hon satt sin lijt. Ty han lofwade 
henne, att hon skulle blifwa behållen.

Resol. Pehr Bängdtsson måste inkallas och förhöras derom. Och om så är, tå 
har fougden mästa skulden, att han icke hafwer gifwet Räntemästaren sådant 
kunnogt, uthan änckian satt sin lijt på fougden, och han behållet städslen.
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13. Pär Pärson mölnare i Ulfwa inlägger itt upsatt på quarnens reparation uthi 
timber, syller, bielkar, sågebräden, näfwer, dagzwerken etc. till 301 dr ringast upsatt, 
oräknandes sin kostnadt.

Consistorium skerskodade hans rekning, och befann dhen i somblige saker för- 
högt, såsom timbret för 6 mk stocken etc hwarföre resolverades att honom 230 dr 
för altsamwans bewillies.

14. Sedan Professores woro mäst uthgångne, påmintes om Erico Lantman, som 
begierer egen disputation hålla, hwilket praesentes bewilliade till widare Consistorii 
ratification.

Den 20 Aprilis
höltz Consistorium minus praesent. M. Rectore. M. Fornelio, M. Brunnero, Dn. 

Emporagrio, qui acta notavit.
[1.] Ericus Ortman inkom emoot en studentekokerska benämd Margreta, och 

berättar att hon i sundagz sedan dhet war sammanringt kom i hans moders gård, 
och togh bort en tuppe som hans moder tillkom. Margreta swarade att tuppen kom 
henne till och icke Ortmans modher. Carin Andersdotter wittnar att Ganwwens 
hustru hade en topp hela winteren, och sedan granpigan togh bort tuppen, har 
ingen gårdztupp meer warit.

Ortman anklagar henne och att hon mz wrede har konwreit i gården och dher uth- 
gifwit oquaedins ordh.

Erland«; Noreni»/ säger att när werdinnan skulle gåå i kyrkian kom denne grann- 
pigan uthi sådant ärende, taghandes bort tuppen oacktandes att hon förmantes bijda 
till dess folchet kom uhr kyrkian.

ResoL Margreta kokerskan böter för oquaedins ordh 6 mk sölfwerm:tt efter 31 cap. 
Rådst.B., item för öfwat otijdigheet på sundagen, att wara i fengelse ett dygn, eller 
lösa sig medh penningar.

2. Wacktmestaren anklagar Petter Brun, Petter Petterson och en annan adels- 
tienare Johan Brunsman, som hafwa spelt på en bössa om en aftoa Item beskylles 
Petter Bruun för ropande på gatun, dhet han icke nekade. Petter Brun bekende att 
glasmestarens son war medh om aftonen på gatun, och att Nicolaus Hussius war 
medh när dhe spelte tillijka medh Creutzarnes dreng, Rålambens, och att dhe woro 
10 wid pass alla tillhopa. Johan Brunsman Sparrens tienare satte uth byssan, och 
werdens dreng want henne.

ResoL Consistorium dömer att spelarne böta 3 mk s:mtt hwardera, och medh 
rätta borde liggia i fengelse dher till, men för sin ingenuitet i bekennelsen remitteras. 
Petter Bruun böter 12 mk sölfwernutt för ropande efter placatet

3. Daniel Blom blifwer i fengelset till aftonen, efter han war citerat, och af sid- 
wördnat gick hem till måltijdz.

Den 24 Aprilis
efter predikan kallade Rector praesentes af Professoribus till tals, nembl. M. 

Petra#? Rudbeck, Dn. OL Rudbeck, Doct. Hoffwennww, M. Ravium, Dn. Folch. Ur.
1. Bewilliades Johanni Er enst [0: Ernst] Vesmanno 10 dr sölfwrm :tt i sin 

siukdom.
2. Angaf Rector om en splijt emillan hr Svante Baners son och en af Ribbingarne 

upwoxen om praeferentzen och högheten, hwilken Rector tyckte bäst wara privatim
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componera, och fördenskull begierte att assessores minoris Consistorii wille dher 
öfwer medh Rectore tillstädes wara, och sökia den bijläggia.

3. Talte Rector om den sammankompst som borde skee medh borgmestaren om 
tiggerijes afskaffande, sampt fiskerijes befremmiande, och annat som förr omtalt ähr. 
Till detta begierte Rector, att minoris Consistorii assessores wille sig bijwista när 
det anstellas skall. Hwilket dhe lofwade.

Den 4 Maij
höltz Consistorium minus praesent. M  Rectore, M. Brunnero, Dn. Folchero Ur, 

M. Jona Fornelio, loco patris, Dn. Emporagrio.
1. Inkom stadzsyndicus Jacob Bergh om sin brodhers skuld till Östgiötelandskapet, 

vid. 13 Febr., hwar öfwer han praesenterade en räkning ifrån sin brodher Georgio 
Bergh, hwilken han lefwererade Magno Ur, begierandes att han wille skriftelig 
rekning dher emoot författa, som kunde öfwersändas till brödren att förklara sig på. 
Detta behagade Consistorium och Magnus Ur lofwade till nästa minus Consisto
rium den lefwerera.

2. Hermannus Viblingh och Johannes Ertman inkonwzo för owäsendet på läckta- 
ren i sundagz. Herman Vibling hade kommit till Ertman på studente läcktaren och 
bedt honom gåå dädan, tagit i honom, slagit hatten af honom, och skuffat. Detta 
bekende Vibling, hwarföre resolverades att han skall castigeras i besta måtton af 
praeceptore medh rijs. Sammaledes denne Ertman förmantes att weta sitt rum och 
icke strax löpa i fremsta rummen, hwarföre och hans praeceptor honom skäligen 
animadvertera skall.

3. En benämd Johannes Andreae Burman Pitensis som eliest kallades Johan Hei
sing«! hafwer alt sedan distingz warit citerat pro grassatione men icke kommit 
tillstädes; wackten weet och något grofware mz honom. Denne hafwer föruthan 
annat, warit hoos en benämd Lööfgreen dher han gestar på Långgatun, och mycket 
skutit på en dagh, oacktadt att mitt emoot hans herberge, ett lijk uthtogz, men 
dhe lijkwäl i sitt owäsende fortfarit, hwarföre hafwa dhe tagit räddhåga till sigh 
och rest uthur staden, uppehållandes sig uthi Waxala som sägz, dher öfwer Rector 
frågar, om dhe skola dher uthe fasttagas, eller tillåtas så gåå. ResoL Consistorium 
finner nödigt låta dhem dher uthe fastgripas och rättias i prubban till nästa löger- 
dagh, tå Consistorium blifwer.

4. Daniel [Hansson Blom], Oxenstiernornas dreng, som senast in Consistorio 
minori pålades till i dagh gåå edh och wäria sigh ifrån det tillmäle, som honom 
gafz skuld före den 30 Marti), att stemdt några skreddare till Per Tönesons att slåå 
tullskrifwarne dher woro, är bortrest, och Oxenstiernorne en annan dreng i stellet 
tagit. Nu frågar Rector hwad till giörandes ähr, efter han hafwer desererat causam, 
och dhe som hafwa haft honom under händerne så slept honom sin koos, när dhe 
wiste att drengen war brotzlig. Resol. Consistorium pålägger Dn. Figreo att skaffa 
dr engen tillbaka, och stå till swars.

5. Dhe 3:ne adelstienare som senast blefwo mulcterade för dobblerij tergiversera 
att betala böten, och föregifwa att andre spela sammaledes, men icke blifwa tilltalte. 
Dessa inkallades och förehölles sin tergiversation, och att dhe måste lefwerera bössan. 
Petter Petterson Vredens dreng swarade sig hafwa soldt bössan sin koos uhr staden. 
Resol. Desse skola läggias i prubban till mårgons bittida för sin tergiversation, och 
då slippa så frampt dhe betala böten, eller sittia länger. Denne Fabian Wred[e]z
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dreng som tillfötenne icke hafwer warit framme, fälles tili 3 mk sölfwmnttt efter 
DobbLB. 1 cap. och skall igen skaffa bössan eller den betala medh 8 dr kopp<mn:tt.

6. Grönwaldz arfwingar hafwa i wintras reda sökt att hans saker måtte settias i 
förwar till deras anammande; nu hafwer R. Rådh Creutzen begiert att dhe skulle 
blifwa i hans förwar till någon hans fodran, men andre finnas som och begiera 
arrest på hans saker för gäld, såsom Johan Staff, sammaledes anmäler M. Brunner«x 
om några Andreae Kentzelii böcker, som uthi Grönwaldz gömmor liggia. Hwarföre 
frågar Rector huru dher medh hållas skall efter Creutzarne disciplerne ähre borto. 
Consistorium discurrerade här om, och slööt att sal. Grönwaldz saker arresteras här 
in loco som dhe ståå, till widare sakens afhandlingh.

7. Nicolaus Ringius, Petrus Beet, Samuel Elvius inkommo anklagade för dhe 
samma som slogo wacktmestaren för iuul, vid. acta 4 Febr. Dher af han blef 
medh en steen så nidslagen att han wiste sig icke behålla lijfwet.

Dessa bekende hafwa gådt den gambla gatun bort åth gambla torget och woro 
något druckne, bekende hafwa stenar kastat, men neka till ropandet, och att wackt
mestaren kom först på dhem och förförde sigh, slåendes Elvium medh en bardisan 
dherföre dhe begynte steen kasta. Wacktmestaren nekade seyandes en af dhem hafwa 
haft dragen wäria, hwarföre han sökte den medh bardisanen undanböya, och notera 
hwilka dhe woro.

Wackten sade att desse gingo twenne gånger öfwer torget medh steenkastande. 
Desse bekende en gång gådt fram åth till Stafwens kellare och en gång tillbaka, och 
tå gingp the nidh åth Oluff Sigfridsons gård, Långgatun åth gambla torget, hwarest 
wackten dhem hinte, och wacktmestaren baar hugg på dhem.

Här på fann Consistorium rådeligit att wacktmestaren medh twenne drengiar 
giöra edh att stenarne blefwo kastade innan wacktmestaren kom till dem eller be
gynte slåå, hwilket skedde och wacktmestaren medh Erik Larson sampt Pär Mattson 
afflade eden, att när wackten kom till Måns Staffansons port begynte stenarne flyga, 
och studiosi woro wid Roloffz [Kahles] lilla steenhuushörn, då stegh wacktmestaren 
till mz bardisanen, och i det samma blef nidslagen. Strax desse hade nidslagit wackt
mestaren och Petrus Beet hade mist sin hatt, kommo dhe till cortigardiet, och 
fodrade hatten igen, kastandes stenar in i cortigardiet, kallandes dhem korfwe- 
knektar. Desse frågades hwilken slogh wacktmestaren, dhe sade sig icke weta hwilken- 
dera, efter dhe kastade stenar allesammans. Wacktmestaren sade sigh mena den som 
påken hade, slogh honom, och Petrus Beet hade påken. Petrus Beet sade sig hwarken 
weta om han hade slagit honom medh stenen eller ey, uthan dhe kastade allesam
mans. Wackten wiste och icke seya hwem dhet war.

Sedan skiärskodades wacktmestarens skada, hwilken befans medh en stoor steen 
warit slagen, att råcken gick sönder, och war hans kropp både swullen och blodig, 
hade och en sådan wärk hafdt, att han aldrig hade trodt sig lefwa.

Här på voterades om dheras poen, och resolverades. Först skola dhessa trenne 
hwardera böta efter det 9 cap. Sårm m. will, för steenslaget och constitutionum 
fördubbling 24 mk sölftpernntt hwardera. 2:do. För wacktmestarens sweda, wärk 
och bekostnadt, skola dhe gifwa 1 rdr hwardera, och dher till för sitt otijdiga natt- 
rännande, och dher af förorsakade buller liggia 3 dygn i prubban. Ytterst måste och 
dessa trenne wäria sig i nästa Consistorio minori hwardera sielffiärde att dhe icke 
hafwa sedan igen kommit på cortigardiet, icke häller weta hwilka dhe hafwa 
warit
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Petrus Beet som öfwade någon särdeles näsewijsheet och miner wid rätten, skall 
alfwarlig förmanas sådant afståå, så frampt han will wänta någon success wid 
Academien.

8. Laurentius Scallinus ähr citerat för skiutande, men kom icke tillstädes, dherföre 
mulcteras han medh 3 mk sölftt/erm:tt.

9. En Vesmanno Olao Matthias bewilliades testimonium för den tijdh han här 
warit hafwer.

10. En OstroGothus Jonas Kylander begierer och testimonium. Professores sade 
sig icke kenna honom.

11. Jöns Töreson och Dirich Boyeson bewilliades testimonium.
12. Laurentio Grotte remitterades dhe 2 dygns fengelse som han tilldömdes den 

15 Martij, efter han är af enfalldigt sinne.
13. M  Jonas Fornelius beswärar sigh öfwer humblegårdzmestaren och hans folch, 

som hafwa en gång tå M. Forneliztf skickade ett lass medh humblerötter genom sitt 
folch nider till humblegårdarne att settias, då hafwer humblegårdzfolchet efter till
frågan hwem rötterne tillhörde, sagdt att desse M. Fornelii uthskickade skola inga 
rötter läggia uthan humblegårdzfolchet skulle så flyttia dhem sin koos, taga rötterne 
af dhem, gräfwa dhem nidh, och råttia dhem när sig lyster.

öfwer detta klagar nu M. Forneliwr dhem ann, att dhe så oförskemdt sig betee 
emoot Professorum folch, lijka som hade en professor intet mackt låta en annan 
sättia åth sig än humblefolchet.

Professorens poyke berättade och att humblegårdzfolchet lofwade dhem hugg, som 
skulle komma och råttia rötterne, item att ingen wext skulle blifwa der efter. Or
saken hwarföre Professoren icke will dhem bruka, är denne, att han hafwer spordt 
dhem sättia bark i somblige kupor dhe hafwa lagt för. Detta wittnade Erik en 
humblegårdzdreng, men humblegårdzmestaren sade ney. Sedan detta så war uthtalt 
afträdde Pr. Fornelius och humblefolchet mädan consultatio skedde. Och alldenstund 
något hwar af praesentib#! wiste mycket om dheras owettigheet att referera, ty re
solverades att humblegårdzmestaren medh sina drengiar, måste hwardera sittia på 
träähästen 3 timar.

Sedan domen war upläst tillsades humblegårdzmestaren att dher mera misswext 
skeer på denna lotten än dhe andra, skall han wackta sig för swårare answarande. 
Förmantes och till wettigare förhållande, så frampt dhe icke hårdare straff wéla sig 
wenta en annan gång.

Den 11 Maij
höltz Consistorium minus, prassent. M  Rectore, Dn. Ol. Rudb., M. Laur. Fornelio, 

M. Brunnero, Dn. Emporagrio.
1. Inkom Berendt Casperson emoot twenne studenter [Laurentium] Ran[t]zochium 

och Stephanum Ståle för dhet dhe hafwa lefwererat Anders Jonson inspectoren, dhe 
bref på slottet, som hans hustru till Berendt Casperson skrifwit hafwer, förmedelst 
hwilka Anders Jonson är komwin till att misstänkia sin hustru och henne lagsökia 
på rådstufwun för hoor.

Medh brefwen är så tillgångit. 1. Hafwer inspectorens hustru skrifwit twenne bref 
ett till sin man, dhet andra till Berendt Casperson, hwi[l]ka Ericus Kaiman 
barnens praeceptor skickade i ett covert till Stephanum Ståle, att lefwerera sina ägare. 
När nu Stålen gick up till inspectoren medh brefwet, sade och Stålen för honom att
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han hade bref till Berendt Casperson, då begierte inspeaoren see dhet brefwet, och 
när han fick see att hans hustru hade dhet skrifwit, behölt han dhet, badh och strax 
be:te Ståle att ackta på nästa post, om några flere komma ifrån Kälman till Ky- 
landrum dher uthi något bref inneslutit war, och bära till sig, dhet Stålen giorde, 
fann och äfwen itt bref till Kylandrum dhet han upbaar till inspectoren, och befans 
äfwen dher uthi bref till Berendt som tillförenne, hwarföre anklagar nu Berendt dessa 
2:ne såsom orsaken till det ryckte sig påkommit är om lägersmåål medh hustrun, 
ty hade icke dhe lefwererat inspectoren hennes bref till Berendt Casparson, så hade 
ingen misstanka kunnat upkomma.

Stålen bekenner så wara passerat som berättat är, men nekar wid edz anbiudande 
att kunna wist om något bref lågh inne uthi Kylandri till Berendt Casparson som 
befans.

Resol. Emädan processen ähr orätt medh dessa brefz upbärande till inspectoren, 
som hörde Berendt Casparson till, hwar igenom dhe ähre upbrutne och inspeaoren 
styrkt uthi sin misstanka moot hustrun ty dömmes Stephanus Ståle att liggia i 
prubban ett dygn, och Rantzochi#j halft dyng till aftonen.

2. Daniel Hanson [Blom] Oxenstiernornes dreng, som förre gång war pålagd edh, 
att befrija sig medh dhet han icke hafwer stemplat dhet slagzmål som skedde hoos 
Per Tönesons uppå några tullbetiente, han war dhen dagen icke beredd till edh som 
honom förelädes, icke häller tillstädes andra gång. N u ähr han upkallat medh sine 
wittnesmän. Daniel Hanson inkallades och tillspordes om han nu hafwer sina wittnen 
tillstädes? Han sade jaa, nembl. Gustaff skreddare och hästeskoo Lasse [o: Lars Eriks
son], som wore dher uppe samma gång. Consistorium sade, han fåår icke hafwa dhe 
bägge till wittnesmän som äro sielfwa brotzlige i saken och hafwa slagit tullskrif- 
warne. Daniel sade sig inga andra hafwa dier weta att fåå. Dherföre uthwistes han, 
medh anseyande att wara tillstädes om onsdagh.

Sedan berättade Reaor att Daniel Hanson bekenner fuller att hafwa haft ondt till 
dhe tullbetiente, särddes Gustaf Erikson, men icke stemdt dessa skreddare och 
hästeskoo Lasse dijt att slåå dhem.

Gustaf inkallades och berättade om saken, att Daniel war dher för middagen, då 
Gustaf war hoos Per Tönesons, och wiste wäl att iag (sade han) altijdh gick dijt. 
När dhe kommo efter aftonsången, satt iag medh mina cammerater inne i en ledh 
stufwa, hwarest dhe hade en mälta på golfwet. När desse kommo dijt, kommo dhe 
strax in i samma stufwa, och begierte bordh för sig, williandes ingalunda gåå in i 
rätta gestestufwan, dherföre när wij dhet sågo, ginge wij uth i andra stufwan, men 
dhe kommo då strax efter, satte sig in på oss wid bordet, och begynte perlementet 
uthan någon föregången oenigheet. Dhe slekte strax uth liuset, så att om iag icke 
hade fått up dören och kommit uth, hade dhe giort af medh mig. Staphan, drengen i 
gården, som inkom att styra till goda, togo dhe för mig och skuro alt förderfwat i 
händerne.

Resol. Emädan Daniel icke hafwer kunnat fullgiöra den edegång som honom 
pålades i förra Consistorio, och lagen sådanna fäller till saken, hwilken af den be- 
skaffenheet är att hon till Consistorii maioris omdömande refereras måste, ty 
tillseyes dhe begge att wara då tillstädes.

3. M:r Jacobus Bergh inkom medh Magno Ur och Laurentio Cirreo, att anamma 
den contrarekning som dhe hafwa giordt emoot Georgium Bergh. Denna rekning 
Iefwererade Magnus Ur att öfwersee.

4-711135  Sallander
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Den 15 Maij
höltz Consistorium maius praesent. M. Rectore, D. Stigzelio, M. Åkerman, Dn.

Ol. Rudb., Doct. Hoffwenio, Dn. Verelio, M. Brunnero, Dn. Folchero Ur, D a  
Emporagrio.

1. Androgh Rentemestaren om dhe M. Boos enkias saker som liggia i Malma 
boden, om hwilka förr slutit är att dhe skulle hembiudas henne tili lösen, hwilket 
skedt är, och nu sedermera ståå och skemmas, boden faller omkull, och Jacob 
Anderson will gerna blifwa af medh dhem. ResoL Efter förr slutit är att dhe skola 
werderas, måste dhet nu af inspectoribus aerarii skee, och hwar enkian icke will dhem 
lösa, måste dhe sellias innan dhe förderfwas, och betalas pennmgame på hennes 
skuld.

2. Jacob Anderson begierer att få den lilla kryddegården här uthi area Communi
tatis är, som Petrus Cursor hafwer någon tijdh sedan intagit, medh D a  Olai Rud- 
beckii loof, hwilken nu Jacob Anderson till Communitetetz nytta begierer. Petrus 
Cursor inkallades och förehöltz Jacob Andersons begieran, önskade fuller få den 
behålla, emädan han dher på cultur nidlagdt hade. Doch åthnöyes att fåå sin be
talning för nidlagd kostnadt och arbete om Consistorium will Jacob Anderson den 
tilldela.

3. Slötz att till Lindzåås [0: Linde] stad skulle skrifwas om refusion för Academiae 
hemmanet der sammastädes som borta warit hafwer under staden sedan 1645, och 
medh skickas Reductions resolutionen.

4. Slötz att syyn på praebendae hemmanen skall hållas af Rentemestaren och 
inspectoribus aerarii femte dagh pingest.

5. Angaf Jacob Anderson om en gärdzgårdh, som en bonde i Malma hafwer satt 
öfwer Academiens åker dher sammastädes, den han icke will uprifwa, och frågas 
om dhen må uprifwas dädan. R&f. Jacob Anderson gifwes lof den att uphugga.

6. Skall Academien sökia fastebref på Mårten Steensons gård, att kunna den 
hemmulla Jacob Anderson.

7. Mölnaren i Ekeby hafwer en hoop tullspannemål för i fiol och åhr liggiandes, 
men kan den icke högre än c> 1/ 2 dr uthbringa, frågas fördenskull om han må dher- 
före sellias. Res. Bewillies.

9 [8 överhoppat]. Bewilliades Benedicto Simonio, Johanni Ungio och Catonio, 
egne disputationer hålla.

10. Inlefwererade Rector den lista på hwilken hwar och en hafwer contribuerat 
till ecdesias lutheranas i Poland, och belopp sig till 160 */2 dr i kopparm:tt. Doch i 
åthskillig sort, sompt i sölfwrm :tt sompt rdr och plåtar.

11. M  Unonii arfwingar äro twistige om 46 rdr sig emillan, besynnerlig Laurentio 
Unonio, hwilka nylig äro inlefwererade i rätten till sakens öfwerens kommande dier 
decision dhem emillan.

12. Om electione novi Rectoris blef talt. Ordningen kom till professorem D a  
Folcherum Uur in facultate philosophica hwilken önskades lycka och wdsignelse.

13. Blef talt om Daniel Hanson [Blom], som tillförenne in Consistorio minori 
blef påla[g]dh wäriemåål att han icke hafwer anstiftat det slagzmål, som skedde i 
Per Tönesons gård, hwilket han icke giöra kunne, uthan hade nu senast Gustaff 
skreddare och hästeskoo Lasse [o: Lars Eriksson] medh sig som wore partijske i 
saken och slogo dhe andra, hwilka Consistorium icke tillstädia kunde någon eed 
gånga. Nu ähr han åther upkommen och hafwer inga wittne medh sigh. Denne in-
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kallades, mea sade sigh inga wittne fått, ey heller kunna andra bekomma än dhe 
som tillstädes woro i slagzmålet. Daniel tillspordes om han hade budic dhe andra 
gåå till Per Tönesons när slagzmålet skedde. Resp. Jaa, på några kannor ööl för dhet 
the uphöyde mig när mina kläder woro färdige.

Sedan discurrerades om Daniel kunde befrijas ifrån saken när han icke kunde 
gåå edhen som han fäst hafwer. Här om voterades. En deel mente att Daniel icke 
kunde befrijas ifrån edzöresbrott, ty den som fältz åth eden, fältz och till sakea 
Sombliga mente att inga så klara skiääl finnas, som kunna honom till saken binda, 
dherföre wore best i en owiss saak föllia mitiorem partem. Een deel mente att 
saken borde först uthföras moot dhe andra på rådstufwun, och om dhe dher blifwa 
fälte till edzöre, blifwer Daniel sammaledes. Doch blef omsider efter noga con- 
sultation dömdt som föllier.

Emädan tullskrifwaren Gustaff Erikson för rätten bekendt hafwer dhet hästeskoo 
Lars hafwer honom medh hugg undsagdt i sommars förledne då ett fåår för be:te 
Lars i tullen arresterat blef, och icke hafwer här till kunnat Daniel Blom bewijsas, 
det han skulle hafwa skreddaren Gustaff och Lars Erikson medh flere som dem 
folgde, budit den gång up i sitt herberge hoos Per Tönesons, att dher öfwerfalla 
tullbetiente, uthan häller att dher tractera dhem för någon annan dheras tienst, dy 
kan Daniel icke fällas till edzöres brott. Men efter han lijkwäl bekendt hafwer, sigh 
hafwa be:te skreddare ombedit att dhe wid tillfälle skulle slåå Gustaf Erikson, och 
icke kunnat gå den eedh honom ålagd war, att sig befrija för dhe praesumptioner, 
som han hafwer sig graverat medh till detta slagzmåls stemplande, dy felles han 
för detta till 6 dygns fängelse, dher uthöfwer han framdeles tå af rådstufworätten 
dömdt blifwer om såramålet, så mycket för slagh och såår böta skall, som en af dhem 
hwilka slagen uthgofwo.

14. Enkian i Salstad är åther inkommen och fodrar itt sluut om hon skall få 
blifwa wid hemmanet eller ey etc. Vid. acta 23 Febr* §. 14. Änckian ifrån Salstad 
är åter inkommen, och fordrer ett sluut, om hon skal fåå blifwa wijd hemmanet, 
eller ey, till hwilcken ände Pehr Bängtsson är inkallat att göra berättelsse, huru 
wijda han hafwer der med beställa.

Pehr Bängdtsson inkom och tillspordes hwad änckian om hemmanetz städslande 
med honom talt hade? Han swarade, hon haf:r intet annat talt mz mig, än 8. dagar 
för Thomessmässa, tå iag war kallat till ett arfskiffte emellan henne och barnen, ty 
dee kommo intet öfwereens sig emellan, effter gumman wille att skifftet skulle upp- 
skiutas till nästkommande höst, då skulden betalas skulle först till Academien, nämbl. 
102 dr 17 öre, sampt 121/ 2 t:a spannemJL Då talte hon om hemmanet, att fåå der 
qwar blifwa, då bad iag henne inreesa, och städsla det wijd Thomessmässan, hwilcket 
iag med eed will bekräffta om så fordras. Sädan frågades Pehr Bängdtsson, om 
hon icke hafwer städslat hemmanet af honom? Pehr Bängdtsson nekade der till.

Räntemästaren påminte, att änckian förre gång hade bekändt sig mädan mannen 
låg på båhr, gifwet Pehr Bängdtsson en skeed och 1 rdr att hon skulle fåå blifwa 
wijd hemmanet. Pehr Bängdtsson swor och sade, sig den tijd wäret i Stockholm, 
när mannen war död och begrofz. Swor och på det högsta, att han icke förr war i 
Salstad innan 8. dagar för Thomessmässan, och tå bad han henne komma till Tho
messmässan in och städslat. Skeden och rd:rn hon hade sändt till min hustro mädan 
iag war i Stockholm, äre henne igenlefwererade.
* Se noten sidan 26.
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Gumman sade, att dee som böde befallningzm:n till graafööl, lämpnade skeden 
och rd:rn hoos hans hustro, effter han intet war hemma.

Rantemäståren swor på, att hennes måg hade bekändt i sin gård, det han hade 3 
gånger wäret till wägz att willja städsla hemmanet, men änckian hindrade honom, 
der igenom hon hade fördärfwat altsammans.

Peder Bängdtsson tillspordes, hwij han icke hade gif:tt Räntemästaren tillkänna, 
att änckian wille blifwa wijd hemmanet, effter hon bad honom derom? Responsio. 
Jag mehnte hon skulle sidf inreesa och städsla thet, som iag henne tillrådde. Elij est 
trodde iag icke der med wara så stoor hast, effter andre änckior plägade hafwa 
åthminstonne förste året obeswärat för städslande, till att dar era gäld och skuld, der 
någpn finss. Sädan desse hade således een stund talt, uthträdde the, och wardt å 
nyo om saken discurrerat. I synnerheet tychtes fougden hafwa någpn skuld, som 
icke hade gifwet Räntemästaren tillkänna, att änckian wille blifwa wijd hemmanet, 
hwilcket sombliga mehnte, att hon icke umgälla skulle, effter hon hafwer satt sin 
lijt på honom, dessföruthan pläga icke så med andra änckior hastas.

Räntemästaren swarade, det orätt wara, om några änckior undandölljes, att städsla 
å nyo, när männen äre döde. Begärer fördenskull, att der Consistorium resolverar för 
änckian, att hon skal blifwa qwar, der med till att skämma honom, som doch allena 
i detta sin ämbetes plicht ansedt haf:r, och intet annat, han då måtte bekomma 
resolutionen till att fåå wijsa sin uhrsächt emot den samma annorstädes.

Sidst, oansedt Consistorium befan många wara borto, som hafwa förr sin mening 
om saken låtet förnimma, hwilcket tillstädes wara borde wijd resolutionen, lijkwäl 
efter änckian fordrar ett sluut, som och henne förr lofwat är, kan det icke längre 
uppskiutas, uthan effter widlyfftig discurs, gafz denne resolution:

Consistorium kan icke förandra det som skedt är med hemmanetz bortstädslande, 
effter änckian hafwer försummat i laga tijd det städsla, och fogden hafwer förtegat 
gifwa Räntemästaren tillkänna, hon wille blifwa qwar sittiandes, oansedt han henne 
om qwarblifwandet förtröstat hafwer, och fördenskull af henne gåfwa taget, att han 
hennes saak framföra skulle.

Änckian inkallades och sades detta, då hon beklagade sin nöd, seyandes: Om 
hon hafwer försuttet laga städsle tijden, så är hon der emot i olaga tijd frånsagd. 
Beder fördenskull Consistorium ansee detta, och låta henne blifwa qwar.

15. Angaf Rector om hr. Gideon Rålambz och Brunnii saak, hwilka äre denna 
tijdh citerade, och hålla sig till redz att swara. Resp. Tijden fins nu för knapp, efter 
och Brunni#* är borta, upskiutz för den skull till i dagh 3 wekor till, tå dhe in 
persona skole wara till swars.

16. Taltes om Olai Cygnelii saak, som så länge hafwer pendent warit, och hans 
belägrade icke fått uthslagh. Här till påmintes att R. Drotzen gifwer tillståndh, det 
saken bör här skärskodas och afdömas. Ra*. Han måste citeras till 3 wekor till.

17. Om libro mulctarum angaf Rector att dher uthi några odarerade rekningar 
finnas som böra fullgiöras.

18. Jacobo Angermanno bewillies 6 rixdr sölftaarautt i sin fattigdom.

Den 16 Maij
efter högmässan kallade Rector praesentes professores till tals, och angaf om en 

bonde Daniel Johanson i Åby, uthi S. Hians sochn som beswärar sigh att fogden 
will honom afpanta alt det han äger till någon restz betalning, dher öfwer bonden
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begierer dilation till hösten, då will han darera, hwar och icke blifwer han ruinerat. 
Resol. Synes skäligit att honom gifz dilation till hösten. Rentemestaren mente att 
han måste i penningar uthdraga denne tijdh, hwad han mäst kan hinna.

2:do. Klagade han att några åhr tillbaka in till 1662, ähr honom flere mantaal 
påförde, stundom 6, 5 och 3, hwarest han allena 2 mantaal åhrlig hafwer haft, dher 
öfwer han begierer förmedling. Resol. Fogden skall här om ransaka hoos kyrkio- 
herden och sexmännen, sedan skall honom afföras hwad orätt fins.

Den 22 Maij
höltz Consistorium maius, praesent. M. Rectore, Doct. Stigzelio, Doct. Lithman, 

M. Petro Rudb., Dn. S[c]heffero, Dn. Åkerman, Dn. Ol. Rudbeck, M. L  Fornelio, 
D a  Verelio, M. Brunnero, Dn. Folchero Ur, M. Jona Fornelio, Dn. Emporagrio. 
Acta notavit M. Achreliar in absentia Hadorphii.

1. Slötz att itt skååp giöras skall till Consistorium dher uthi läggias skall dhe 
öfwerflödige scripta som finnas i det skåpet uthi Consistorio ståår, och icke dagelig 
behöfwas.

2. Petro Åman Roslagio tillätes egen disputation hålla.
3. Slåtzfiskarens enkia som boor niderst i Tegelhagen wid humblegården, begierer 

henne måtte efterlåtas hafwa sin fädrift fram emillan åån och Professorum humble- 
gårdar, emädan hon icke slipper fram genom tegelhagen så länge han är stängd. 
Om henne berättas att hon ofta hafwer giort medh sådant ohägn förr. Resol. Henne 
beståås samma stycke emillan åån och humblegårdarne, dherföre hon gifwa skall 
1 dr söMweravxt åhrlig, och medh flijt ackta att intet ohägn skeer på humble
gårdarne.

4. Hr. landzhöfdingens klagomål emoot Rudelium och Korf afdömdes, vid. acta 
27 Martij.

3. Taltes om dhet stora uthtogh nylig Bielkenstiernorne [Axd och Gabriel] hade 
wid dheras afresa, i dhet dhe hade budit all adelen medh praeceptorer och flere, 
som giorde dem medh rijdande och skiutande föllie af staden, förandes itt sådant 
owäsende, som aldeles emoot constitutiones och itt dygdigt lefwerne sträffwar, 
dherföre refereras sådant till consultation, att dher öfwer måtte böter rådas. Alden- 
stundh dhe förspörias dess uthan, så wel som sidfwa praeceptorerne öfwa mycket 
skiutande i staden, androm af studerande ungdomen till förargelse, och sig till skada, 
sampt ondh uptucktelse.

Här på blef påmint att KongL M:ttz resolution, så wel som R. Cantzlerens fins, 
att nobilium praeceptores måste för sådant tilltalas, alldenstundh disciplerne neplig 
giorde sådant, hwar praeceptores dhem förmante.

Vota. M. Petr«j Rudbeck som för nödige orsaker skull afträder, gifwer sitt votum, 
att till praeceptores måste först admonition skiee.

Dn. Emporagri«j. Thetta är betänkeligit, man måste see hwad praxis fordom war i t 
hafwer.

M. Forneliar junior. Thet är nödigt att saken noga considereras, ty man kan sådant 
uthan skada tolerera. Här ähro många grefwar och fr i j herrar wid Academien, som 
constitutiones intet noga undergåi

Dn. Folcherus Uur. Fordom hafwer brukeligit warit att skiuta wid afresor, doch 
är skäligit att nobilium praeceptores medh sina disciplar icke skiuta tå dhe komma 
till staden igen.
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M. Brunner#;. Såsom thenna excess tager öfwerhanden, så är rådeligit sådant i 
tijdh afskaffa, efter andra som intet resa, drista dher uppå, och bruka thet samma. 
I synnerheet böre praeceptores alfwarlig tillhållas att hindra sine discipler ifrån 
sådant, och icke giörat sielfwa. Till detta tyckes wara högh tijdh, så frampt disciplina 
icke aldeles skall förfalla.

D a  Vereli#;. Att thetta afskaffes wore wäl, kunde man finna modum dher till 
uthan afwund. Doch admoneras praeceptores att afstella sådant hoos sina disciplar.

M. Laur. Forneli#;. Thetta är itt factum indifferens, som hwarken dygd eller odygd 
importerar, ty tolereras dhet.

D a  Olaus Rudb. Thetta som nu skedt är fördrager man wäl ty förr är så brukeligit, 
doch förmanas här medh praeceptores till upseende och alfwarsamheet, att icke någon 
skada på dheras disciplar skeer. Och måste man wäl wackta sig för dhe höga herrars 
afwund.

M. Åkermaa Thetta är wel tillförenne öfwerflödigt brukat, men rådeligit är, att 
sådant till en stoor deel blifwer afstyrdt, icke anseendes hwad här till är skedt.

Dn. Scheffer#;. Constitutiones wid sådanna förneme acter förbiuda intet in totum 
skiuta, kunna icke häller sådanne casus ther efter dömas, uthan admoneras thenna 
gången praeceptores, men icke fällas till böte för hwad skedt är. Så är och icke råde
ligit här om molestera R. Cantzleren som dagelig af andra wicktige ährender occu- 
peradt är.

Doa. Lithman. Föräldrarne hafwa stycken förährat sine barn, ty synes att dhe in- 
dulgera dhem skiuta. Doch admoneras praeceptores, och Rijkz Cantzleren graveras 
icke.

D oa. Stigzeli»/. Constitutiones innehålla mitt votum, fordom hafwer wäl intet 
warit förbudit att skiuta, efter skiutande i förre tijder icke mycket brukades, men 
nu efter åthskillige missbruuk, är tandem praeceptum gifwit, emädan ynglingar ofta 
uthan förstånd handtera byssor, och som många exempel uthwijsa skada hwar 
annan, ty är rådeligit, att the thenna gången admoneras, och sedan publice medh inti- 
mation förbiudas, både dhe som hela dagen uthi sitt huus skiuta, förr än dhe föllia 
någon afresande, sedan på gatun af och till igen.

M. Reaor. Voterar dhet sam m  som Doctor Stigzeli#;.
ResoL Praeceptores nobilium måste inkallas och till dhem skee en alfwarsam ad- 

monition för dhet faao som skedt är, och emoot sådant mera.
6. Pastoris quittens i Stockholm på hielpen till dhe lutherske kyrkior i Påland 

inlefwererades af hr. Olao Rudbeck.

Den 24 Maij
höltz Consistorium maius. Praesent. M. Reaore, M. Brunnero, D a  Ol. Rudbeck, 

D a  Folch. Ur, D a  Emporagrio. Acta notavit M. Achreli#;.
1. Nicolaus Ringius, Petrus Beet, Samuel Elvius, som senast straffades för steen- 

kastande på wacktmestaren, hafwa nu legat i fengelse efter resolutionen, och 
begiera för den pålagde eden blifwa förskonte. Resol. Förskones.

2. Abrahamus Hasslegreen begierer sin sadel restitueras som i förre rectoratet ar
resterades. Vid. aa. 17 Novemb. 1666. Resol. Ehuruwel han borde sökia sin man, 
lijkwäl restitueras honom ex favore både sadel och pistoler.

3. M. Paulander anklagas af Johan Rese för någon gäld han är skyldig till sin 
fadher wid pass 353 dr 17 öre kppmrtt, som hans egen hand bekreftar. M. Paulander
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swarar att capitalet är mäst betalt, som han af andra documenter kan bewijsa. Men 
att han underskrifwit hafwer den rekning som Johan Rese praesenterar, kom dher af, 
att tå fadren war hoos M  Paulandrum, och M. Paulander skulle en mårgon bortresa, 
kom fadren och bewekte M  Bengt till att underskrifwa räkningen den han trodde 
rätt war a, och fördenskull icke genomläste, men nu befinner dher uthi en stoor 
summa sig medh orätta påföras. Consistorium skiärskodade saken, och resolverade. 
Consistorium kan icke gåå ifrån starka obligationen, uthan resolverar, att Johan Rese 
blifwer sina penningar mäcktig efter obligationens innehåld, doch så att afdrages 
hwad för honom är arresterat.

4. N. [0: Gabriel] Valenius hafwer fått lof på en tijdh att gåå i Communitetet extra
ordinarie, nu kommer en annan och bekommer zedel af Doct. Stigzelio på samma 
rum, ty warder en träta dhem emillan och Valeni«/ fäller sådanne ordh: Jagh hafwer 
hr. Profess. Rudbeckz tillstånd, jagh acktar intet hwad tu af Doct. Stigzelio fått 
hafwer, ty prof. Rudbeck råder mera än Doct. Stigzeli#/ eller någon annan. Valeni»j 
nekar sig sådant hafwa sagdt, dherföre blifwer saken spard till Doct. Stigzelii an- 
kompst.

5. Apotekaren ähr beskyldt af Rothman att han intet hafwer hållit sitt j ur ament, 
och klagar öfwer samma beskyllning.

Rothman beropar sig på förre Consistorii sluut, att saken skall wara förlijkt och 
nederlagd. Consistorium frågar om Rothman än will agera saken eller förlijkas, om 
han will revocera sina ord, eller uthföra saken till doms. Rothman beropar sig än 
på förre sluut, att han blef sist förmant att förlijkas, det han och giordt hafwer, och 
är oförskyldt citerat. Här på uthwistes han att tala ytterligare medh apotekaren om 
förlijkning. Men apotekaren ståår hårdt på saken, derföre skall den uthi nästa minori 
Consistorio företagas, om dhe icke förenas kunna. Rothman begierer apotekarens 
instruction och privilegier, sampt förra dommen, hwar efter han må stella sin action 
igenom advocatum. Rät. Förra domen efterlåtes honom, men instructionen och privi- 
legierne intet, ty sådant ähr icke wanligit. Igenom advocat må han agera, doch så 
att han tillstädes är den 8 Junij, tå saken företages.

6. Lindegrens dreng Swen Suneson är accuserat för grassation medh några flere 
som honom föregick. Swen Suneson nekar dhem kendt. R&r. Han måste uthnempna 
them som medh honom hafwa grasserat, eller plickta allena. Förmanes och till still- 
heet, eller wenta sig så mycket swårare straff en annan gång. Drengen nemde Nils i 
Almunge.

7. Anders Anderson Giös begierer att han ifrån sin swerfader Matthias smedh 
måtte skild blifwa medh hwad honom tillkommer efter sin hustrus dödh. Res. 
Consistorium remitterar dhem till stadzrätten hwarest denna saak först böör afdömas, 
ty Anders Giös är af borgerlig medel.

Den 1 Junij
kallade Rector professores till tals i kyrkian, och kommo allena M. Jonas Forneli«r 

och Dn. Emporagri#j\
1. Slötz om Simone Bask, som är skyldig gambla postmestare enkian för kost, och 

hafwer tagit något sölf af henne, och uthsatt för penningar, att emädan han twenne 
resor tillförenne är citerat, att darera skulden, men icke kommit, ty skall han nu 
efterskickas genom en kaar dher han wistas wid Sigtuna, men dher han icke finnes
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här uppe, skall till honom skrifwas nider till W estergiöteland, hwarest han hoos 
sine föräldrar är stadd.

2. Slötz uppå Rentemestarens frågan om oxar till Communitetet i åhr att han 
besteller af wanlige kiöpmännen nidre från landet.

3. Begierer Nicolaus Bringi#;, att han måtte närmast wara till att lösa sin fadhers 
böcker, som systrarne en deel bortsellia willia till andre, och begierer att dhe måtte 
förbiudas dem bortsellia. Resol. Detta är billigt, när han dhem will förnöya för 
dheras deel. Skall fördenskull dhem tillsagdt wara att innehålla medh alt föryttrande 
till widare transaction dhem emillan.

4. Casparo Alexio bewillies testimonium här ifrån.

Den 2 Junij
efter höghmässan kallade prorector Vereli»; professores till tals. Praesent. woro, 

Dn. Åkerman, Doa. Hoffweni#;, Dn. Emporagrius.
1. Uplästes conceptet af donwwen för Daniel Hanson [Blom], och approberades 

i den form, som den 15 Maij § 13 inskrifwit fins.
2. Olao Cygnelio bewillies dilation till onsdagen 8 dagar till, då han in persona 

skall sig infinna till sakens afdömwande.
3. Den uthhäradz nemd som skall syna emillan kyrkioherden i Tuna och acade- 

mien. Bewillies först häradzhöfdingen 3 rdr, domaren 2, och hwar nemdeman 
1 rdr.

Den 6 Junij*
höltz Consistorium maius kl. 4 efter middag, praesent. M. Reaor, Doct. Stigzdi#;, 
Doa. Lithman, Dn. Scheffer#;, Dn. Åkerman, Doa. Hoffweni#;, M. L  Forneli#;, 
Dn. Ravius, Dn. Vereli«j, M. Brunner#;, M. J. Forneli#;, Dn. Emporagri#;. Acta 
notavit Reaor ipse absente Hadorphio.

1. Uplästes hr. landzhöfdingens bref om KongL M:ttz ankompst, och slötz att 
professores komma, tillhopa kl. 7 på slottet, att upwackta Kongl. M:ttz ankompst.

2. Refererade Reaor sigh hafwa sändt alla studerande adelen budh att dhe möta 
Kongl M:tt widh Sundet [0: Flottsund], sampt studenterne att dhe ordenteligen 
upwackta uthan för slotta.

3. Efter Gudh hafw a i dag bittida affodrat sal professorem Folcherum Ur som 
war designerat Rector, ty begierte Reaor att Consistorium wille wara betänkt om 
någon annan. Ordningen kom till M. Jonam Fornelium, till hwilken detta defererades, 
och önskades lycka.

4. Åtskillige af Consistorio läte förmärkia rådeligit wara, att man uthan drögzmål 
betänker om Professore eloquentias i stellet.

5. Danieli Dalhemio bewillies egen disputation skrifwa de syntexi.
6. Dn. Benedicto Rudbergio candidato philosophiae bewillies ett benägit testimo

nium vitae et eruditionis till R. Cantzieren.
7. Enkian i Oxnö uthi Vesmanneland tillgifwes 6 tr spannemäl och 52 */2 dr 

kopparpenningar rest efter hemmanetz lägenhetea fast ringa ähre, och uthlagorne 
höga. 2:do. Bewillies henne ännu wid henwwana blifwa, e f ta  hon store barn hafw a 
sig till hielp. Men hon skall ricktigt giöra uthlagorne.

• Inskrivet före protokollen för den i juni och 2 juni.
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8. Uplästes R. Cantzlers bref föt Dn. Jona KÖrling tili adiuncturam theologicam, 
när den ledig blifwer.

9. Proponerades M. Skunkz fodran om introduction, medh förord att han ingen 
löön begierer förr än enkians nådåhr expirerar, och icke förr än M. Brunnern 
är trädd till theologicam. Hr. Vereli/yj sade illustr. Cancellarii willie wara, den skulle 
framdeles efter mutationen föranstellas, då M. Brunneri wore föregången.

Den 8 Juni]
höltz Consistorium minus, praesent. M. Rectore, Doa. Hoffwenio, M. L  Fornelio, 

Dn. Emporagrio.
1. Angaf Rector om apotekarens saak moot Rothman, men apotekaren är bort

rest, dherföre frågar Rector, om Rothman kan medh skiääl uppehållas af sin resa, 
när accusator är bortrest.

Doa. Hoffweni#j berättade att Rothman söker förlijkning, och menar om man 
differerade någpt lijtet, finge man see att dhet skedde. Eliest kan han ännu blifwa 
quar några dagar till apotekarens hemkompst.

2. Angaf Rector om ett mycket ynkeligit och ohörligit wesende några dagar sedan 
är föröfwat af några Vesmannis på gatun, hwilka hafwa skriat, kastat steen, och 
medh dragne werior mycket oskick fördt, ibland annat hafwa dhe kastat på sal. 
prof. Urs logement och ropat, då han swagast war. Och ehuruwel dhem blef bud 
sändt och påmint att professoren war illa swagh, och mera af dheras owäsende swag- 
nade, lijkwel hölle dhe sitt oskick fram.

Desse studiosi ähro Haraldus och Petrus Hijsing, dito en som heter Adam [Agrelius] 
och en som heter Daniel [Beckius]. Detta wittnade hr. Gideon Rålambz tienare, Erik 
Leijonhufwudz, och saL prof:r Urs tienare. Sedan hafwa dhe gådt up till tullstufwun i 
Fierdingen, som Gustaff [Eriksson] tullskrifwaren berättar, hwarest dhe medh hiske- 
ligit ropande kL mellan 11 och 12, sombliga wrålade, sombliga töte. Anfölle tullhuset 
medh werior rännandes in genom fönstret, kallandes oss tiufwar, skelmar och huns- 
fottar etc. En hund som låg i farstufwun rände dhe igenom medh wärian, att han 
dödde, när dhe icke sluppe in, ty farstufwu dören war stängd, och rände wärian 
genom dören, hwarest hunnen stodh och skälde. Consistorium befann detta wara 
en stoor och groof saak, hwarföre skall dhen widare i Consistorio maiori omtalas, 
efter den synes dijt höra.

Gustaff tullskrifwaren urgerade högt att dhe hafwa giordt hemgång och wåld 
på Kongl. tullhuset, och begierer att dhe måtte dherföre plickta. Resol. Dhe skola 
arresteras till dess saken är för rätta uthförd.

3. Reaor berättade om en saak i gåår natt passerat är emillan sitt folch, och 
Lillieströms dreng, i så måtto. Reaor sände drengen och twenne sina söner, sampt 
Ekegrens poyke att gåå uth i humblegårdarne och repa grääs, när dhe komozo 
tillbaka öfwer nye broon, gick tienaren på nya torga och sparkade wärian och 
gehänga för föttren på sigh, hwilka dhe stode och såge på, då kom han efter dem, 
fölliandes dem till Reaoris port, kastandes stenar, att hwar folchet icke hade fått 
salvaa sig undan, hade dhe illa blifwit af honom slagne.

Drengen inkom, bekende sig hafwa d h a  giordt i dryckesmål, och icke kendt 
Reaoris folch, doch hissade dhe honom e f ta  sig, i d h a  dhe stode och loge åth 
honom.
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Consistorium skiärskodade saken, påminnandes sig Rectorem och hans folch 
wara privilegerat för alt sådant och annat wåld.

Resol. Erik Johanson Lillieströms dreng, skall sittia 8 dagar i prubban, bönedagen 
fåår han blifwa frij, sedan skall han gåå in igen till dess tijden är omgången, så 
frampt han icke kan afbedia saken.

4. Olaus Becchiftr är anklagat af barberare gesellen Matthias för en rdr han Olao 
länt hafwer, och icke will betala. Om denna skuld är han af Rectore ofta budh 
sänd att darera, sammaledes om någo» skuld till landskapet, men icke efterkomit, 
sammaledes af andra Rectorib#x. Resol. Efter Becchuw hafwer brukat en så stoor 
tresko emoot alla Rectoris förmaningar, ty setties han i prubban till dess han 
Matthiam, och landskapet betalt hafwer.

Den 10 Junij
sammankommo professores in Consistorio, praesent. M. Rectore, Dn. Scheffero, 

Dn. Åkerman, Doct. Hoffwenio, M. L  Fornelio, M. Ravio, Dn. Verelio, Dn. Em- 
poragrio.

1. Angaf Rentemestaren att capitenen* i Fundbo är sinnat att updraga academien 
både skatträttigheten och skatten af torpet Fielfinnan på Wäsbyskogen, biudandes 
sig till accord medh academien. Resol. Consistorium tycker så godt wara, och re- 
commenderade ährendet till Rentemestarens affinnande medh honom.

2. Frågade Rector om begge Hijsingiis och dhe 2:ne andre studiosis som hafwa så 
illa sig skickat på gatun, och wid tullhuset, såsom in actis 8 Junij finnes, huru medh 
dem förhållas skall, efter dhe uthur arrest bortreste ähro. Resol. Citeres hijt till den 
24 Junij att ståå för sådant till rätta.

3. Taltes om M. Skunkz introduction, på hwilken han urgerar. Men prof:r 
Brunnemr seer häller få blifwa i sin förre till hösten. Consistorium tyckte att M. 
Brunneri måste föregåå, innan M  Skunk fåår succedera. Dn. Vereliwx berättade att 
R. Cantzler intet befalte denna introduction, uthan permitterade, efter H:s ExcelL 
icke kunde see hwad hindra kunde. Men om lönen skulle han intet få tala, förr än 
rätta tijden är, och ordinarie lönen, genom änkians nådåhrs expiration, till honom 
kommer.

Den 12 Junij
höltz Consistorium maius, praesent M. Rectore, Dn. Scheffero, Dn. Åkerman, 

D. Hoffw., D a  Verelio, Dn. Brunnero, D a  Emporagrio. Acta notavit M  Achreli«x.
1. Inkom Cygnelii fullmektig, begierandes att Cygnelio måtte efterlåtas agera sin 

saak genom denna fullmektig, eller niuta dilation till en annan tijdh. 2. Att honom 
Cygnelio måtte tillståås sökia förlijkning medh dhen belägrade.

Resol Han måste sielf comparera när tijden honom skriftelig notificeras. 2. För- 
lijkningen kan Consistorium intet tillåta, förr än saken är uthagerat

2. Fans nödigt medh thet första tillskrifwa R. Cantzleren om then difficulteet 
som är emillan thenne och Åbo academia för Cygnelii skull.

3. Hr. örnestierna begierer åther dhe skriftelige documenter som äro inlefwererade. 
Resp. Honom swares såsom tillförenne, att han först måste studentens obligation 
inkomma låta medh dhe bref som han af professoren Olao Rudbeck hafwer uth- 
bekommit.

C bristopher N ilsson .
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4. Herbinii tackseyelse bref på hielpen till dhe Påliske församblingar uplästes och 
inlefwererades.

5. Uplästes Laurentii Tar neri* supplication om stipendio. ResoL Consistorium 
lofwar hielpa honom så snart faller in facult. theologica.

6. Barthold»; Segeli»; som länge hafwer siuk warit, och af ringa medel, bekomazer 
10 dr sölftmm.-tt aff fisco studiosorum.

7. M. Paulandri supplication insinueras, om revision på den undfångne dom 
emoot Johan Rese den 24 Maij. Resol. Consistorium tillåter ingen revision, uthan 
M. Paulander måste lösa sin obligation igen.

8. Academiae wackt måste gåå nu såsom tillförenne, efter constitutionum lydelse. 
Och dher något oskiäl dhem händer af KongL M:ttz gardie, måste för öfweroffice- 
rarne klagas.

9. Anders Rydeni»; begierer Prolongation på sitt stipendio Communitatis. Re;. 
Consistorium finner skäligt att han hielpes för sin skickeligheet och lärdom skull.

10. Päder Pederson mölnaren begierer få blifwa wid sin tienst widare uthi Ulfwa. 
Re;. Alldensmndh ingen hafwer ännu medh Consistorii wettskap drifwit honom, må 
han niuta sin tienst otwungen och obehindrat, så länge han giör sina uthlagor.

11. M. Samuel Skunk begierer introduction i thenna termin. Re;. Om facultas 
theologica bewilliar Prof. Brunnero introduction till deras faculteet, bewillies och 
M. Skunk succedera, doch så att han närwarandes försäkrar Consistorio, sig icke 
praetendera någpn löön, förr än then rätta tijden ähr, ty M. Brunner»; behåller sitt 
salarium grecae linguae till dess enkians nådhåhr expirerar.

Finis reaoratus cl. M. Fontelü.

Die 18. Junij rectoratum suscepit 
M. Jonas Forndius, 
math. Prof. ordina

rius.

Den 21 Junij**
höltz Consistorium majus. Praes. M. Rectore, D a  Åkerman, Doct. Hoffwenio, 

D a  Verelio, Dn. Fontelio, Dn. Emporagrio.
1. Decani tillsattes. In facultate theologica Doct. Lithmaa In juridica Dn. Schef- 

ferus. In medica Dn. 01. Rudbeckius. In philosophica kom ordningen till Rectorem 
M. Fornelium, men transporterades denne tijd in på Dn. Emporagrium, med 
förord, att han härnäst då rectoraten är ändat, blifwer Decanus.

2. Assessores minoris Consistorii: Ex theologis Doct. Lithman, ex jurisconsult. D a  
Schefferus, effter han förre gången sig ursächtade, och D a  Rudbeck då hans ställe 
förträdde. Ex philosophis, kom ordningen till M. Ravium, och p.t. Rectorem M. 
Fornelium, men Rector blef denne gången exciperat, och M. Fontelius i stället wald, 
som nu närmast är, sedan professor D a  F. Uhr är död.

3. Inspectores stipendiariorum blifwa effter ordningen Doa. Lithman, Doa. 
Hoffwenius, M. Jonas Fornelius Rector.

* Felskrivning för Terneri.
“  Från och med denna dag inskrivas protokollen av sekreterarens amanuens.
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4. Inspectio typographiae kommer till M. Jonam Fornelium med Bibliothecario.
5. Inspectores serarii sättias till i höst, och uthi sal. Professoris Uhrs ställe sätties 

M. Fontelius, som och lönen för detta resterande 4: tal skal åthniuta. Professions 
lönen niuta hans arfwingar till hösten, effter han halfwa terminen tient hafwer.

6. Om riddare synen i Tuna skola inspectores aerarii wara wakande, när den skee 
skal och den bijwista.

7. Androg Räntemästaren sig hafwa bekommet bref ifrån R. Cantzler de dato 
15 Junii, som upplästes, att Petrus Holm skulle niuta salarium för den tijd han 
hafwer adjuncturam theologiae förestådt, och det så wijda staten kan tola. Consisto
rium discurrerade derom, och meente rådeligast wara, att remonstrera Hans Excell. 
staten, och huru det befares, att han icke tillräcker för ordinariis, mycket mindre 
till extraordinarie uthgiffter.

8. Berättade Räntemästaren, att köpmännen stegra sine sölfwerpe«m«gar, rdrn 
för 5 1 /4  dr kmt., ducaten för 101/2 dr etc. och frågar, om han skal taga dem så 
högdt? Consistorium tychte till en dehl, att man icke öfwer 5 dr rdrn och 10 dr 
docaten taga skulle, men en dehl meente, att man så mycket för rdrn och docaten få 
kan, derföre må man dem taga för det dhe uthgifwas kunna.

9. Effter Hans Hög. Grefl. Excell. förnimmes willja hijt öfwer komma, slötz att 
Consistorium möter honom på wanliget sätt, eller wijd sitt herbärge, derom man 
wijdare förnimma kan.

10. Taltes om M. Brunneri introduction, som måste föregå M. Skunkz inträde, 
och fördenskull tillkommande 25 Junii skal fortgåå, och M. Skunkz den 27 dito, 
hwilken icke kan något salarium bekomma, förän denne terminen expirerar, effter 
R. Cantzlers bref de dato 13 Junii 1667.

11. Andreas Rydhenius begiärar Prolongation på Communitetet, effter hans ordi
narie tijd nu expirerar. ResoL Effter han är en flijtig studiosus, och af wackre 
qualiteter, bewilljes honom först 1 1/ 2 åhr.

12. Präst enkian i Tuna supplicerar om sin granne, att han meer jord hafwer till 
sitt hemman än hon, och icke gör mehr uth än hon, derföre hon begärar, att få af 
hans hemman sin fyllnat effter skatten. Räntemästaren berättade att differentzen icke 
är stoor.

13. Samma enkia supplicerar om stipendio för sin son, hwilken lofwades effter 
sine qualiteter framdeles hielpas.

14. Johan Rothman begärer testimonium här ifrån. Resp. Om apotekarens och 
hans dispute skal först frågas, huru den bijlagd är, sedan får han testimonium. Be
gärer och resten af sitt stipendio. ResoL Consistorium will påsee, huru mycket 
honom felar.

13. Taltes om stadzens bref de dato 13 Junii till Consistorium, att emedan staden 
achtar afmäta låta hela staden med alle tompterne, Academien fördenskull wille det 
tillstädia öfwer dee tompter der under sortera. Resol. Academien swarar dem skriff- 
telig, att emedan dee befinna sådant nödigt för sin jordebook och tomptöres längder 
skull, har Academien der intet emot, allenast här med icke någpt praejudicerliget 
skeer, moot dem af Academiens medel, som egna eller frälse tompter hafwa, på 
hwilka dee nogsampt tillförende äre genom bref och laga häfd försäkrade. Och att 
betaga alt sådant, finnes rådeliget, att när refningen skeer, Academien då måtte 
någon hafwa närwarandes af dess medel, som seer att afmätningen rätt tillgår öfwer 
dee tompter, som Academiens medel possidera.
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Den 25 Junij
ante introd. Brunneri, in Gonsist. Rector, Doct. Stigzelius, Doct. Loccenius, Dn. 

Schefferus, M. Åkerman, Doct. Hoffwenius, M. Fornelius, M. Ravius, M. Liung, 
M. Brunnerus, M. Fontelius, Dn. Emporagrius.

1. Taltes om Cursoribus, att en af dem skulle gåå med toga & sceptris in i audi
torium när introductionen skeer, så länge juramentum aflägges.

2. Upplästes conceptet af brefwet till R. Cantzler för Benedicto Rudbergio, och 
approberades.

3. H :r Gideon Rålamb begärer egen disputation hålla, hwilket bewilljades.
4. M. Ravius ursächtar sig ifrån assessoratu minoris Consistorii, effter han så 

stort fehl på hörslen hafwer. Blef altså M:r Liung i hans ställe uthwald, med sådant 
förord, att M:r Ravius blifwer härnäst, om han till hälsan restituerat warder.

Den 27 Junij,
tå M:r Skunk introducerades, sammankommo Professores in Consistorio: Rector, 

Doct. Stigzelius, M. Brunnerus, Doa. Loccenius, Dn. Schefferus, M. Åkerman, Doct. 
Hoffwenius, M. L  Fornelius, M. Liung, D a  Verelius, M. Fontelius, Dn. Empo
ragrius.

1. Låter M. Paulander påminna, om staden, som ännu icke hafwer effter Com
mi ssorial rättens doom uppbygdt skolemästare gården innan 3 förelagde åhr, uthan 
när Paulander der om påminner, swara borgmästare och råd, att när Academien 
der till contribuerar sine medel, willja dee uppbyggiandet företaga. Resolutio. All- 
denstund Academien är af Kongl. May:tt der ifrån befrijat, men icke ännu resolu
tionen inkommen, ty skal H:r Ol. Rudbeck befrågas der om, och resolutionen uth- 
sökias.

2. Sal. Unonii enkia beswärar sig att hon icke kan komma till ändskap med sine 
stiufbarn, om den fasta egendomen på landet och staden, uthan dee sökia att 
differera tijd ifrån tijd. In specie klagas öfwer Lars Olsson, som mäst söker att 
uppskiuta, och nye inkast hafwa. Resol. Dee kallas idag effter middag, och höres 
strijdigheeten, sampt förnimmes hwad här kan upptagas, eller hädan och till landet 
remitteras måste.

3. Paulander klagar och att rudes och indocti tagas som offtast uhr skolan och 
deponeras, derigenom inga wäl informerade scholares blifwa i skolaa Detta tychte 
Consistorium icke rätt wara, och att ingen bör dädan släppas, innan han hafwer 
igenom gått alla partes, som en bör in schola triviali, och hafwer sedan Reaoris 
testimonium. Resol. Detta missbruk förbiudes, och ingen skal uthan Rectoris testi
monio här effter admitteras till deposition. Der och någre indocti med testimonio 
inkomma, skola dhe tillbaka remitteras.

4. Enkian i Salstad begärer af aais, hwad i hennes sak passerat är. Resol. Henne 
bewilljes detta, och acta skola uppläsas, innan dee blifwa extraderade.

5. Academiae wacht skal denne tijd gåå såsom förr om nätterne, att see till om 
något wåldsampt eller olofliget passerar, och wem det angifwa.

6. Emedan någre commissarii skole komma och besee Academiens klagemål om 
Lyan och Huseby, och een syyn skal skee uthöfwer Harwijkz uthjord, ty begärer 
Räntemästaren, att sig måtte någre andra deputeras till assistens, effter han icke 
uthinner allena det uthstå.

Resol. Inspectores aerarii skola der till sig wederreda finna låta.
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7. Taltes om M. Ravii förre ursächt ab assessoratu minoris G>nsistorii för sin 
dööfheet skull han denne tijd är beswärat med, och lofwar när Gud honom resti- 
tuer ar, hällre ett heelt åhr willja samft?a embete förträda. Consistorium tydite att 
denne hans siukdom skulle ansees, hwarföre begärtes effter ordningen, att M:r Liung 
blifwer i stället.

8. Ursächtar sig h:r Schefferus af assessoratu minoris Consistorii in facultate 
juridica, säyandes sig icke kunna för twenne faculteter swara i det embetet. Sedan 
och lyder Kongl. May:ttz bref, att mig den profession för ett honorario wara, än att 
jag här med betungas skal. Doch lofwade hwad kraffterne hinna, willja uthståå.

9. Angaf Rector, att bägge Hijsingii äre hijtkompne effter Consistorii citation 
till dem, för det wåld dhe hafwa giordt på tullhuset, nu begära dee till hösten dila- 
tion, att tå swara.

Resolutio. Om landzhöfdingen och actores willja der med wara tillfridz, kan dem 
förlofwas på caution bortreesa till hösten.

10. Twenne bönder ifrån Wallby uthi S. Elians sochn hafwa lijdet stoor skada 
af wådeld, der öfwer dee attest inläggia, och begära någon frijheet till hemmanens 
reparation. Resolutio. Ett åhrs frijheet gifwes dem hwardera, nämbl. för 1667 åhrs 
uthlagor.

11. M:r Skunk inkallades, och förehöltz att han icke måtte sökia gravera ante
cessoris löön, innan enkians nådåhr expirerar, då antecessor tillträder ordinarium in 
facultate theologica. M:r Skunk swarade, sig hwarken här till hafwa sökt, eller här 
effter tänker att sökia Academien gravera, innan den tijden kommer, då honom 
ordinarium tillfaller, effter antecessoris affträde.

12. Jacobus Bryngius nekas viaticum.
13. Johan Erici Ernst begärer någon hielp i sin långlige siukdom. Resol. Bewilljes 

allena 5 dr smt. effter han förr hielp hafwer bekommet.

Den 3 Julij
höltz Consistorium majus, prassent. M. Rectore, Doa. Stigzelio, M. Brunnero, 

M. Liung, M. Fontelio, Dn. Emporagrio.
1. Aflade M:r Skunk juramentum assessoris in Consistorio.
2. Johan Berg Vestrogothus begärer egen disputation hålla. Consistorium bewüljar 

det, om facultas känner honom god.
3. En fattig studiosus Ericus Jacobi Copiander är nylig död blefwen uthi Hök- 

hufwud och begrafwen, men hans egne medel hafwa icke till begrafningen kunnat 
tillräckia, uthan någon skuld är giord till hans begrafning. Resol. Bewilljes 9 dr smt. 
eller 27 dr kmt.

4. Carolus Gyldenankar gifwer tillkänna, att han hafwer uplåtet Nicolao Norman 
några böcker till köpz, hwilka han icke hafwer betalt, uthan dem i sina gömor för- 
warar. Resolutio. Desse kunna sättias i qwarstad till dess Norman sig förklarar 
här om.

5. Magnus Rydhelius OstroGothus begärer testimonium här ifrån, hwilket bewill- 
jades, effter han är en skickelig och wäl qualificerat person.

6. Johan Rothman begärer resten af sitt stipendio, som är 123 dr med denne för- 
lupne termin. Någre af Consistorio hade att tala om hans framfose ingenio, hwarföre 
afslogz detta, och nekades.

7. Twenne studiosi beswära sig, att dee saker hafwa hafft på kämpnärs och accijs
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cammaren, men få ingen execution. Resol. Tales mz slottzfougden att han exe- 
querar.

8. En bonde ifrån Alunda, Mathz Olsson i Marma är inkommen, för hwilken 
hela hemmanet är Persmässe dagen genom en wådelig thoreld uppbränd, der öfwer 
han inlägger sin kyrkieheerdes attest. Räntemästaren wittnade, att denna är en gpd 
bonde, och hafwer wäl uppbygdt hemmanet. Resol. Gifwes 3 åhrs frijheet, nämbL 
för 1667, 1668, och 1669.

9. Upplästes R. Cantzlers bref de dato 23 Maij 1667. för Matthias Fasholt, att 
bekomma någon ordinarie löhn, såsom Professores kunna skäligen bepröfwa, doch 
om Academiens Staat kan så tola. Resol. Consistorium will hafwa honom i minnet 
framdeles.

10. Torparens hustro i Nederwij klagar öfwer den oenigheet emellan Peer 
Fastesson och sin man länge har wäret, som Consistorio förr kunnigt är. Nu är ett 
wijte satt dem emellan, att den som först bryter, skulle uthgifwa det. Nu hafwer 
Peer Fastesson åter tillfogat dem allt wåld på deras hägnat, derföre beswärar 
hon sig.

Resolutio. Om bonden Peer Fastesson hafwer först brutet Consistorii slut, måste 
han uthgifwa 2 dr sm:tz arbitral straff.

11. Rector angaf, huru stort owäsend dhe af gardiet öfwa med drickande, oliud, 
och annat owäsend, så att wår wacht är dem icke mächtig. Desse hafwa i natt 
wäret att nidbryta nya broon i Swartbäcken. Nu frågar Rector medel här emot? 
Resolutio. Med Gref Torstenson måste talas här om, och remonstreras deras abuser, 
sampt begäras medel der emot.

12. Blef om stipendiariis talt.
In facultate theologica är 1 1/2 rum löse. Andreas Amneus VestroGothus sattes till 

det hela, men genom lottkastande, och Laurentius Tarnerus [0: Ternerus] Wexionen- 
sis till det halfwa. Johan Bostadius sätties till något rum som ännu finnes, eller först 
blifwer löst. 3. Ett rum är löst på Communitetet, som kommer theologiae facultati 
till, hwar till Johan Ungius sätties.

Inter philosophos Elias Noraeus, Laur. Nybelius, som i wintras blefwe inskrefne, 
Christiernus Bergman, Ericus Thun, Andreas Hedreus, insättias först till ett halfft 
rum. Petrus Sevelius Vermelandus, Gabriel Valenius, Andreas Cosselius insättias på 
Communitetet i Joh. Hoffwenii ställe, effter Johan Hoffwenius är accommoderat 
med annor lägenheet. Israel Colmodinus, som lofwades i höstas, kan i höst accom- 
moderas, item Laurentius Fröding, som förr är insatt, och man icke weet huru han 
det hafwer mist prevos, som skal hielpas i höst.

13. Taltes om Salomone Kröning, som låter bruka sig för procuratore uthi alle
handa saker, som honom tillfalla, på hwilken nu mycket klagas, att han tager be
talning af sombligom föruth, och icke fullgör sin lofwen, som honom bör. ResoL 
Detta skal honom med alfwar förehållas, och der emot åthwarnas.

14. Taltes om Andrea Rhydenio [0: Rydhenio], som blef den 21 Junii confirmerat 
till 1 */2 termins stipendii Prolongation. Hwar emot Doct. Stigzelius mycket sig 
lade, och ogillade för dhe onde consequentier skull, som der effter komma, och 
begärte att Consistorium ingalunda skulle sådant effterlåta, säyandes sig och hafwa 
en studiosum i sitt huus, för hwilken nu stipendium expirerar, och fördenskull willja 
att hans stipendium sammaledes prolongeras måtte. Consistorium blef wijd sitt förre 
giorde slut, att Rhydenius måste det åthniuta. Af denne occasion proponerades och
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slötz, att bäst wore förfråga sig hoos R. Cantzler om icke Consistorio måtte lofgifwet 
wara att prolongera för en fattig och flijtig studioso en eller annan termin af 
stipendio, när han icke andra medel hafwer att hielpa sig med, och Consistorium 
kan görligen pröfwa han dem wäl anlägger.

15. Taltes om Samuele Dalino, som ett helt åhr hafwer borta wäret, och duplex 
stipendium åthnutet, men sig icke ursächtat, eller causas absentiae föredraget, hwar- 
före mulcteras han med halfwa stipendio, nembl. afdrages 60 dr på detta åhret, och 
gifwes Andreae Rhydenio. Dee andra 60 dr niuter Dalinus, och blifwer beståendes i 
sitt rum.

16. Påminte Rector, att hans HögGrefl. Excell. R. Cantzler blef senast berättat, det 
M. Martinus Brunnerus är introducerat denne tijd, näst för M. Skunkz, hwilket Hans 
HögGrefl. Excell wäl behagade.

Consistorium minus blef qwar.
Pehr Er sson wach tar es hus tro inkom, och anklagade Bengdt wachtdreng, som haf

wer den 12 Junii om afftonen illa slaget hennes pijga på gatan, fördenskull att 
hon hade klädt manfolkz ldäder på sig, och gått uth på gatan, twärt öfwer till 
grannen, och när hon tå skulle gå heem, kom Bengdt och tog henne i håret, drog 
henne med sig öfwer gatan, slog henne och illa tracterade, hwilket trenne wittne 
hafwa synt, som skrifftelig betyga, att hon hade 2 blånor på högre armen, på axlen 
2 blånor, wänstre armen war all blåå slagen, att ingen kunde dhe blånader räkna, 
1 blodsår i hufwudet, der af hon mycket klagar. Bengdt swarade, sig icke wist att det 
war een qwinnesperson, uthan effter hon gick och speija honom i sitt huus, slog han 
henne. EHjest frågades han, om han kännes wijd klagemålet, och dhe slag, sampt 
blånader, som hon fått hafwer? Det han wijdkändes.

Resolutio. Bengdt böter för 5 blånader 12 mk hwardera, effter det 9 cap. Sårm. m. 
will. Dito för hufwudsår 12 mk smt. 3. För hårdrag 6 mk smt. effter det 12 cap. 
Sårm. m. will. 4. Skal Bengdt uppfylla dagzwärken a 12 öre smt. som pijgan hafwer 
siuk legat. Skulle och någon större skada sig yppa af denne hugg och slag, då skal 
det stå framdeles öpet att angifwas. 5. Hwad pijgans förseende anlangar, för det 
hon hafwer luppet förklädd, skal hon angifwas wijd stadzrätten, att der plichta.

Effter Bengdt intet hafwer att böta med skal han sittia i 4 dagar, 3 timar hwar 
gång på trähästen med järn, ifrån kl. 9. till 12 hwar dagen.

När Bengdt inkom och detta sades, begärte han heller betala böten mz penningar.
2. Inkom Ericus Löfgreen, hoos hwilken stort owäsende i dymblewekan öfwat war 

genom skiutande, och annat buller, hwarest lijkwäl mitt mot hans herbärge ett lijk 
uthtogz, der af stoor förargelse skedde, och har fördenskull icke förr blifwet afdömbd, 
mädan denne bortreste så länge rectoratet påstod. Lööfgreen sökte sitt förseende att 
ursächta, men öfwertygades af wachten, derföre resolverades. Ericus Lööfgreen skal 
liggia i fängelse 4 dygn för skiutandet, och att han bortreste, sedan han war citerat, 
och saken ännu oslijten. 2. Skal han mista pistolerne, och dee samme wijd eedz 
afläggiande lefwerera, eller dem redimera med 3 dr smt. 3. För oliud, och giord 
förargelse till dem som begrafningen bijwistade etc. 3 dr smt. effter constitutiones 
och placatet 1640.

Den 10 Julii
höltz Consistorium minus, praesente Rectore, M. Liung, M. Fontelio, M. Skunk, 

qui acta notavit abs. Hadorphio.
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1. Föredrogz om Bodero, som hade nylig mist sin broder, och hans andre bror för 
någon tijd sedan länge har siuk legat, är och sielf i stoor trångmål, begärer förden
skull någon hielp af fisco studiosorum.

ResoL Om han intet har fått till sin siuke och döde brors jordeferd, skal han 
hafwa 20 dr smt. af fisco studiosorum, men der han hade förr något fått, skal der 
af denne summan afdragas, och han får det som resterar.

2. Taltes om skomakaren geent emot Bibliotheket, som bygger ett huus med 
stoor skorsteen uthi, Bibliotheket till stoor fara. Resp. Det skal refereras till Con
sistorium majus, tå Bibliothecarius och Quaestor äro tillstädes.

3. Den bewilljade hielp till Copiandri begrafning blifwer inneståendes till des 
fogden der på fordrar, som om hans begrafning hafwer beställt.

4. Jonas Lonneman relegerat på ett åhr, och nu hafwandes wäret borta på ett 
halfft, och kommet i den skadan, att han måtte dagelig bruka barberaren, får lof 
att blifwa här i staden, till des han blifwer hulpen till rätta igen.

3. Johan Staf begärer citation på Norman, att han skal komma hijt och comparera 
wijd Larsmässe tijden, för det skamblige tahl han skal haf:a låtet gåå uth på 
Stafwen.

ResoL Har han skähl store nog, och will stå den kostnaden och resan, der han 
Norman intet tillbindher, skal han af Rectore få cita//on på honom.

6. Elias [Fult] skinnare hafwer anklagat Petter Gottfried för någre injurier sig till
fogade. När desse inropades, blef sagdt, att the woro förlijkte. Skinnaren hafwer 
begärt 7 dr och 24 öre, men fick 6 dr och war ther med förnögd.

ResoL Emedan borgarne offta anklaga folk under Academiens jurisdiction och 
när sakerne skola komma för rätten, förlijka dhe sig, uthan rättens wettskap, och 
alltså illudera der med Consistorium, hwarföre skal wachtmästaren angifwa skin
naren på cammaren, effter Rector hemma har welat dem förlijka, och då intet 
kunnat winna der till.

7. Inkom Anders Andersson emot sin swärfader Mathz Joensson Academiens 
smed. Först upplästes mågens libell, och der på smedens swärfadrens swar. Sedan 
frågades, om dhe icke skulle kunna komma till förlijkning. Sedan begynte dhe sin 
emellan så talas wed, att man fan bäst att the skulle gå till dombs. Ther på togz 
räkningarne före. Och först frågades smeden, för hwad otacksamheet mågen har 
förwärkat swärfadrens lyffte om kostea Responsio. Påsknatten har mågen skamblig 
brukat mun på swärmodren, ty swärfadren gick undan för honom i badstufwun och 
låg der. Han har och låtet arrestera sin swärfar. Har och sielf gått ifrån disken, 
hustron nekar och alldeles att hafwa det samtycht, eller wetat der af. Mågen swarade: 
Drängen war i min säng gången, derföre wille jag der intet liggia, och der af 
wäxte oredan emellan swärmodren och mig, men intet med någon bitterheet.
2. Frågades smeden, om han och har lofwat göra begrafningzomkostnadhen af sitt 
eget? Responsio. Hans hustro har aldrig der till samptycht.

ResoL Effter mågen effter sin hustro will gåå till arfz, kan swärfadren ey bindas 
till att beståå begrafningz omkostnaden. Köttet och fläsk skulle Mathz Joensson 
betala sin måg, som mågen det uppfördt hade på sin räkning, och intet rebattera deraf 
effter marckgången i Finland, derföre att mågen gifwer interesse för penningatne 
åth sin swärfader. Parterne befalltes inlefwerera inventarium till miste Consistorii 
dag uppå det som fans effter dottren, och att dhe der på skola än närmare sin 
emellan liquidera räkningerne, att Ven. Consistorium kan så mycket bättre der på

5-711135 Sollender
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sitt betänkiande låta föllja. Och Rector seer räkningerne öfwer, och jämförer med 
inventario, oachtandes det prijs, som ofwanbem:t är.

Den 18 Julii
kallade Rector Professores till tals i kyrkian, praesentes wore M. Rector, M. Petrus 

Rudbeckius, M  Martinus Brunne««-, Doct. Loccenius, Dn. Olaus Rudbeckius, Doct. 
Hoffwenius, M:r Liung, Dn. Verelius, M. Fontelius.

1. Angaf Rector effter h:r Bibliothecarii Doct. Loccenii påminnelse, om en sko
makare, wijd Bibliotheket, som bygger ett kök der när wijd, hwar af wåda för eld 
kan wara, hwilken skomakare tillförenne är inhiberat af stadzmagistraten, effter 
Consistorii begäran. Nu angifwer Doct. Loccenius, om icke rådeliget wore järn- 
lukor för Bibliotheket göra att förekomma all wådeligheet. Här till påmintes, att 
emedan Bibliotheket skal göras annorstädes, torde sådane järnlukor icke passa för 
det nya. Derföre är bäst hoos stadzmagistraten inhibera sådant skomakarens byg- 
giande, och till h:r Gustaff Baner på öreby skrifwa, som äger tompten, att han 
låter förbiuda sådant byggiande, som kan Bibliotheket skada.

2. Academiae 2:nne hemman Åål i Weckholms sochn, som Johan Larson och 
Johan Nielson åboo, äre genom wådeld förledne 12 Julii heelt och hållet förbrände, 
medan allt folket war i kyrkian, så att dhe icke det ringeste igen hafwa. Derom dhe 
pastoris attest inlade. Nu supplicera dhe om hielp till hemmanens upprättelse.

Resol. Gifwes först 2 åhrs frijheet på uthlagorne till deras upprättelse.
3. Henricus Silens hafwer skrifwet M. Rectori till, föredragandes att honom är 

påbördat i Stockholm någre injurie beskyllninger, såsom skulle han här wijd Aca- 
demien föröfwat någre criminal actioner, hwilka säyas uthi protocollo Consistorii 
Upsaliensis finnas, såsom perjuria och falsk begången eed, skriffter med hans blod 
skrefne, lägersmål med en ärlig mans dotter, som han hafwer wäret trolofwat med, 
och malitiose öf:rgifwet, hwilket han nekar wara skedt, och begärer deremot Con
sistorii attestatum.

Resol. Detta kan icke förwägras, effter det icke fins in protocollo. Men M. 
Petrus Rudbeck berättade, att han skulle annorstädz hafft lägersmål med een 
qwinna, medan han ännu här studerade.

4. Sal. Meenlösens enkia söker restantien för dee charter, som i wåras uth- 
lefwererades. Ränttemästaren berättade, att ännu någre charter finnas ofullkomblige 
uthi special åker- och tegeskifften. Hwarföre henne fuller någpt kan hielpas, men 
icke allt, innan dhe äre färdige.

3. Angaf Räntemästaren, att Jöns Bergman anbiuder sig till att arbeta fyllest dee 
Academiens hemman, som ännu äre oafmätte effter sal. Meenlöös. Nu är fuller 
enkian lofwat samma arbete få behålla, och genom sina geseller låta förfärdiga, men 
effter Jöns anbiudes annor lägenheet hoos Cronan, hwilken han will emottaga, der 
han icke kan till detta arbetet komma, och enkian icke kan sedan arbetet fullgöra, 
effter den som är med arbetet förr bewan, synes böra allt arbetet fullända, att icke 
een olijkheet i charterne och schalen inkommer etc. Consistorium tychte så gpdt 
wara, att man behåller honom till samma arbetes förfärdigande, effter det contract 
med sal. Meenlöös uprättades.

6. Lät apothekaren insinuera den skrifft Johan Rothman hade honom gifwet de 
dato 19 Junii, att Rothman icke annat än ähra och gpdt med apothecare» weet, ex-
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plicerar fördenskull dhe ord uthfallne woro in Consistorio moot apothecaren, 
ex errore circumstantiarum, och icke till hans nampns förklening gifne.

Den 2 i Julii
kallade Rector Professores effter högmässan till tals, präsent. M. Rector, Doct. 

Stigzelius, M. Brunnerus, Dn. Schefferus, Doct. Hoffwenius, Dn. Liung, D a  Verelius, 
M. Fontelius, M. Skunk.

1. Upplästes h:r Rijkz Cantzlers bref de dato 19 Julii angående M. Liungz transla- 
tion tili professionem logices uthi M. Unonii ställe, och Andreae Norcopensis be
fordran i stället tili professionem philosophiae practicae etc. hwilken förändring 
hans HögGrefL Excel! begärar, att Professores med det förste wärkställig göra. Och 
effter Andreae Norcopensi gifz tillstånd att föllja sin discipel uth, måste M:r Auri- 
villius i hans ställe professionen uppehålla etc.

2. Upplästes Kongl. May:ttz bref till R. Cantzieren om samma ärende, de dato 
26 Junij.

3. Lät M. Liung uppläsa R. Cantzlers bref om samme ärende, contesterandes der- 
hoos sin anxietet öfwer denne förändring nu på ålderdoms dagarne, sedan han dhe 
förrige theoretica hafwer merendels bortlagdt, klagandes och, att han allena nämpnes 
till logices professionem, och icke metaphysices, önskandes att der denne förändring 
skulle skee, han då måtte få behålla ethices lectionem qwar. Professores förmeente 
den giorde disposition af Kongl. M:tt icke kunna förandras, uthan effterlefwas, 
emedan der an på sedt warder, att M:r Liung är heelt kunnig uthi theoreticis, och 
hafwer dhe studierne wäl af ungdomen handterat.

Den 24 Julii
kallade Rector Professores till tals i kyrkian, prass, woro M. Rector, Doct Stigzelius, 

Doa. Lithman, M. Brunnerus, Dn. Ol. Rudbeck, Doct. Hoffw., M. Liung, Dn. Vere
lius, M. Fontelius, M. Skunk.

1. Bewilljades [Jacobo] Brochmyller [0: Bochmiiller] en ung studioso testimonium 
här ifrån, så frampt hans wärd icke weet annat än godt är.

2. Taltes om det owäsende och tiufwerij, som Kongl. May:ttz gemene gardie folk 
öfwa, der öfwer både en och annan klaga. Resolutio. M. Reaor och Professor 
Rudbeck tala med h:r öfwersten, och dhe som commende öfwer dem hafwa, att 
dee genom tienlige medel sådant emendera. Consistorium söker att förena sig med 
staden och slotzfougden härom.

3. Taltes om mantals längderne för 1666, och 1667, som icke ännu affordrade 
äre, och slötz att dee skola icke längre ouppfordrade liggia, effter till befarandes är, 
att många affträda ifrån Academien. Resolutio. Dee skola uppfordras, och pen- 
ningarne i förwar liggia, till des dhe af wederbörande affordras.

Den 6 Augusti
wore tillhopa i kyrkian: Rector, Doct. Stigzelius, M. Brunnerus, h:r Scheffer, M. 

Ravius, Dn. Verelius, D a  Emporagrius. Acta notavit Reaor in absentia Ha- 
dorphii.

1. Bened. Salonio bewilljades godt testimonium.
2. Bewilljades Petro Kijlström ett qualecunque testimonium.
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3. Frågades hwad man skulle göra emot den ryttaren [Erik Pålsson] som i Leena 
på ett Academiens hemans, som Jacob Anderson brukar, ägor sitter i een backstugu, 
och gör sig sielf rätt att bruka ägorna, så wäl som rätta åboen? Resolutio. Rector 
skrifwer ryttmästaren Skalm till, att han håller ryttaren före, att han innan Michels- 
mässa tager sina huus dädan, elljest kastas dhe då kull.

4. Slötz att M:r Boos enkias bönder i öster Läby, Bengdt Jönsson och Olof Larsson 
skära upp säden ihopa, och dela sig hwar sin helfft till på hwar åker, efftersom förr 
är slutet, att dhe denna årswäxt sin emellan skole dela, och hwardera behålla half- 
parten, såsom och halfparten af uthlagorne hwardera uthläggia.

Den 14 Augusti
hölltz Consistorium majus, prass. M. Rectore, M. Pet. Rudbeck, M. Brunnero, 

Dn. Scheffero, D a  Ol. Rudbeck, Doct. Hoffwenio, M. Liung, M. Fontelio, D a  
Emporagr., M. Skunk.

1. Uplästes R. Cantzlers bref de dato 3 Augusti 1667 för Professore M. Petro 
Liung, att få blifwa wijd sin politices och ethices professione och Dn. Andreas 
Norcopensis uthi M. Unonii ställe förordnas.

2. Upplästes h:r R. Cantzlers bref de dato 29 Julii af Eekholmen för bägge 
Academiae bönder i Åhl och Wekholm sochn, att niuta 3 åhrs frijheet till att upp- 
byggia sine hemman som den 12 Julii sidst förledne afbrändes. Detta bewilljades, 
nembl. 1667, 1668 och 1669.

3. M. Unonii enkia begärer att Consistorium assisterar henne till slut och ändskap 
med sine medarfwa, effter det altför länge dröyes. I synnerheet klagar hon mäst 
öfwer Lars Unonium.

Resolutio. Lars Unonius måste hijt fordras till ändskap i saken. Dhe andre äre här 
på orten.

4. Låter assessoren i Commercie Collegio h:r [Erik] Rosenholm begära att 
Consistorium wille låta inventera dhe böcker och saker som hans swåger Carl 
Stuwart hafwer här ståendes, och låta dem sedan hädan föra. Consistorium frågade, 
om han wore rätta målsman, och derigenom fullmyndig att gifwa ordre om sådant. 
Och effter ingen wiste om detta, ty skal till wijdare säkerheet ännu skrifwas till 
honom, och frågas om han är rätta målsman, och will stå för sådant inventerande.

3. Olaus Cygnelius låter genom bref till Rectorem begära att slippa den förrige 
wijdlyfftigheet med Anders Staffansons enkia i Bredgränden, effter han hafwer 
förlijkt sig med modren och dottren. Consistorium påminte sig den wijdlyfftigheet 
med Åboo Academia är upwexen om denne Cygnelio och resolverades: Han förbijder 
det slut emellan Academierne kan skee uppå den twist dem emellan uppwoxen är, 
emedan han Cygnelius ingen skada tager af drögzmålet. Och skal i medier tijd 
skrifwas till R. Cantzler, att Hans HögGrefl. Excell. förhielper Academien till ett 
slut i saken.

6. Pastor i Skeptuna M. Johan Iheringius anhåller supplicando att få bruka ett 
Academiae hemman i Ockelstad, emädan en åboo skal dädan, och kyrkioheerden är 
waan att hafwa sin fäädrifft öfwer deras ägor in på främmande ägor, hwilket nu 
Petter Hunni/tf som en interessent är i hemmanet, söker att förhindra.

Resolutio. Consistorium måste ransaka om förre åboen will och skal dädan.
7. Academiae bokhållaren hafwer inlefwererat 1637, 38, 39 och 40 åhrs böcker,
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begärer några penningac till 1000 dr på sitt arbete, emädan han och hafwer någre 
flere böcker snart färdige.

Resolutio. Hwad staten mäst kan tola, skal honom förhiälpas.
8. Upplästes bokhållarens någre puncter de dato 14 Aug. deröfwer han begärer 

resolution. H:r Olaus Rudbeck tog dem till sig, och lofwade för det mäste 
willja gifwa underrättelse.

9. Påminte h:r Rudbeck om immissionen i M:r Boos gård, emedan den icke än är 
skedd effter Kongl. Camwzarens ordre.

Resolutio. Wachtmästaren skal gåå till slottzfougden Samuel Stehn, och begära 
immissionen, på det Academien kan niuta hyran, som nu faller af Gref Anders 
Torstensson.

10. Uplästes ett memorial af Jacob Anderson insinuerat. 1. Att han förskont 
blefwe ränttan att uppbära af M:r Boos enkias bönder förmedelst det, att han dess 
föruthan har ett stort beswär af sin andre tienst, och har ingen ting för sitt omak. 
Klagar och öfwer Malma bönderne, som hålla ingen stängd, uthan nidrifwa och 
bortföra gärdzgårdarne. Resol. Det förra kan honom icke bewilljas. Men bönderne i 
Malma skola inkallas till swars öfwer sådant, och sättias på trähästen för sin brott.
2. Begäres att 1666 åhrs höö wijd Malma skulle wärderas, effter Communitetz 
oxarne fingo deraf i 4 1 / 2  somwarlass, item h:r Profess. Ravius i i  sommarlass, 
2 t:r råg och 2 t:r korn. Resolutio. Wärderades höet för 14 mk lasset af bemtte 1666 
åhrs wäxt. Dhe 2 t:r råg och 2 t:r korn, som Prof. Ravius hafwer taget, och afföres 
för fogden a 8 dr kornet och 7 1/ 2 dr rågen. Och hwad h:r Ravius betaler af detta 
till Academien, skal af samma wärde till Academien afföras. 3. Edeby hemmanet 
är ladan nederrutten, och bonden som nu nys dijtkommen är, måste tröska sin sädh 
i byen, dy begärar han syn på hemmanet, och förmedling der effter. Resolutio. Här 
om skal ransakas wijd tinget, sedan will Academien göra sitt till. 4. Befallningzman 
Ferner har taget uthi fierdepartz räntta nästedelen af uthlagprna, af Läby, Tiocksta 
och Edby bönderne, derföre weet han intet, huru mycket han har af dem taget, 
efftersom han bönderne intet quittera will, som dhe föregifwa. Resolutio. Härom skal 
talas med h. landzhöfdingen, och böter åsökias. 5. Att alla 4 gårdarna i Malma 
kunna läggias till ladugård, att föda oxarne med, såsom och swijn, och deraf hållas 
godt flesk wed Communitetet, på det Academien ey der å mera skulle kosta. Reso
lutio. När Academien kommer i säker possession af allasammans, kan der om slutas. 
6. Der bönderne tredska äre med sine uthlagors erläggiande, som skedt är, att då 
tillstånd måtte förunnas ladorne igenslåås och uthlagorne der af uthtagas, som 
skäliget kunne wara. Det öfrige som icke uthgå kunde, tages der på häredz attest, 
hälst Consistorii. Resolutio. Detta tillståås. 7. Begärte Jacob Anderson, att Academien 
wille beståå sig een löhn på en dreng, som honom till uthtryskning, och ränttornes 
infordrande i rättan tijd kunde assistera. Resolutio. Bewilljes honom så wäl som dhe 
andre begge Pehr Bengdtson och Abram Person hwar sina tienare, med samma 
condition och löhn, som Johan Anderson [Gran] fick på sin tienare den [datum ej 
ifyllt] Ja a  16 [årtalet ej fullständigt] nämbL 30 dr kmt. och 2 tr. spannemal.

11. Emedan den 3 Julii då consultatio om stipendiariis skedde, ingen tillstädes war 
af facultate juridica och medica, ty begära dhe nu att fylla dhe rum, som då be* 
sättias skulle, hwilket skedde. Och insätties för midsomwmars terminen Ericus 
Aurivillius till vacant rum och Andreas Figrelius.

In medica: Helgo Helgonis Lind.
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12. Blef talt om praebende hemwanen, att syn skulle på denne tijd öfwer dem af 
Ränttemästaren och inspectoribus aerarii hållas.

13. Uthi dhe vacant professionerne hafwer facultas philosophica decernerat att 
M:r Achrelius uppehåller logices professionem, medan nådhåret påstår uthi sin 
swärfaders ställe, och M. Aurivillius uthi Dn. Norcopensis ställe, sampt uthi Dn. 
Folcheri Uhrs ställe, wille facultas begära att M. Benzelius som en adjuncturam 
philosophicam hafwer inslagen i sin extraordinarie löhn, skulle någre exercitia uthi 
eloquentia hålla.

14. Taltes om M. Staieno, att han söker sin löön här behålla, till des han niuter af 
prästegället, effter Erkiebiskopen tager till domkyrkiones betalning detta åhrs räntta.

Resolutio. För den terminen ifrån Michaelis till den 3 Aprilis skal Staienus niuta, 
men sedan den tijden faller den lönen till Academien och till M. Achrelium, effter 
förre slut.

Consistorium minus blef qwar.
Rectore, Dn. Scheffero, M. Liung, Dn. Fontelio, Dn. Skunk.
Academiae smedens måg Anders Anderson [Giös] inkom, sökiandes än wijdare 

mot sin swärfader Mathz Joensson, om ändskap i den twistige saken dem emellan, 
ogillandes först så stor kostnadt, som är på hans hustros begrafning af swärfadr. 
giord. 2. Att han dhe pertzeler i Finland köpte, och swärfadren hafwer af honom 
taget, för ringa uppsatt, nembl. effter det prijs i Finland gifwet är, som hans förre 
uppsatt bewijser, begärandes högre prijs få sättia på bem:te pertzeler i fläsk, kött, 
smör etc. Consistorium påminner sig det sluut förr är skedt, att Rector skulle sökia 
hemma dem emellan liquidera, och see hwar uthi skillnaden står. Hwilket Rector 
har giordt, och resten blifwer 109 dr, som till delningz faller. Om detta blef dis
currerat, och resolv: Emedan Rector hafwer effter förre Consistorii sluut öfwersedt 
räkningarne, dem emellan liquiderat, resten blifwet 109 dr och några öre, som 
öfwerblifwer och till delningz faller dem emellan, sedan swärfadren blifwer betalt 
sina uthländte penningar, med interesse a 8 pro cento etc. ty känner Consistorium 
detta allt godt, och kan icke med skäl tillåta, att Anders Andersson sin förr insinue
rade räkning förandrar, och högre stegrar, effter han reda befinnes således sin 
räkning ställt, att han sin goda winst af dhe upförde pertzeler hafwer.

Den 21 Augusti
hölltz Consistorium minus, praes. Rectore, Doct. Lithman, Dn. Scheffero, M. 

Liungh.
Påminte Rector om h:r Rosenholms begäran (som 8 dagar sedan föredrogz) att 

hans swågers [Carl Stuarts] saker måtte inventeras innan dhe bortföras, hwilket 
Consistorium då strax icke tillstå wille, innan Consistorium wore försäkrat om h:r 
Rosenholm är rätta målsman, och fördenskull macht hafwer att sådant beordra 
emot fruns [0: Beata Stuart, f. Chesnecopherus] willja, som sig mycket der emot 
lägger. Nu slötz 8 dagar sedan, att till h:r Rosenholm om detta skrifwas skulle. 
Och är detta swar tillbaka komet, att han ännu, såsom förr, begärer, att sakerne 
måtte inventeras, innan dhe blifwa dimitterade, men icke exprimerar han, om han 
är målsman, uthan säger sig willja Consistorium skadelöst hålla för allt efftertal, 
effter ingen kan förtänkia honom, att han will försäkra sig om sin omyndige swågers 
saker etc. Här emot skrifwer frun h:r Carl Stuwartz moder, och will ingen inven-
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tering beståå, sammaledes Carl Stuwart sielf och prasceptoren Norman protesterar 
mycket der emot. Consistorium discurrerade om saken, hållandes alldeles orådeliget, 
att något skulle inventeras, innan h:r Rosenholm förklarade sig, om han wore rätte 
målsman, eller läte Consistorium förnimma rätte orsakerne till sådan begäran. Och 
resolverade omsijder, som fölljer: Till h:r Rosenholm skal skrifwas, att emedan han 
icke hafwer föredraget wissa orsaker, hwarföre han begärer samme inventerande, 
icke heller låter förnimma, att han är rätte målsman, men modren protesterar der 
emot, icke willjandes något inventerande tillstädia, hwarföre kan icke Consistorium 
låta uthan wisse skäl h. Stuwartz saker inventera, uthan will till 8 dagar här effter 
dhe saker uthlefwerera, så frampt h. Rosenholm icke wissa orsaker till sin begäran 
framdrager, och behager hijt skicka en wiss till att bem:te saker låta inventera och 
anamma, eller actionera Norman, hwilket alt honom fritt står.

2. Een qwinna Elsse Hans dotter föregifwer genom supplication, att wara i fiol 
besufwen af en studioso, Canuto Andreas Smolando, och fått barnet wijd Stockholm. 
Nu är bem:te student borta, och hon icke med honom förlijkt, icke heller kommet i 
kyrkia. Ty supplicerar hon, att få komma i kyrkia uthi Stockholm, hwarest hon har 
tienst, effter henne obeqwämbliget är hijt komma.

Resol. Studenten skal citeras och föreställas, sammaledes qwinnan, att plichta för 
sin brott, innan någon kyrkioplicht tillåtes.

Den 22 Augusti
kallades Professores extraordinarie till tals i kyrkian. Praesentes wore M. Rector, 

Doct. Lithman, M. Brunnerus, Dn. 01. Rudbeck, Doct. Hoffwenius, M. Liung, 
M. Fontelius, Dn. Emporagrius.

1. Berättade Rector om h:r Rosenholms nylig ankompne bref, och wijdare begäran, 
att h:r Carl Stuwartz saker skulle inventeras, innan dhe hädan dimitterade warda, 
etc. hwar öfwer Consistorium minus igår war församblat, och der öfwer resolverade, 
som in actis finnes, sampt allareda derom låtet bref till h:r Rosenholm öfwergåå.

Resol. Consistorium majus gillar detta Consistorii minoris betänkiande.
2. Talte Rector om ryttmästaren Skalmen, som nylig hade hoos honom wäret 

och bedt för ryttaren [Erik Pålsson] i Lenna (som otijdig hade sig förhållet emot 
Jacob Andersson, vid. acta 6 Aug.) att han finge sittia qwar uthi sine huus, och 
dher han wijdare sig illa förhåller, lofwar ryttmästaren sielf willja husen genom 
sine ryttare omkullkasta låta. Ryttaren hafwer och sielf inne wäret, berättar att 
Jacob Andersons klagan icke är i allo rätt förebringat, uthan emot dhet Jacob på 
honom berättar, gifwer denne tillkänna, att Jacob Anderson icke heller hafwer 
handterat wäl Academiae skog, uthan det timber han har upbygdt sin byggning med, 
taget på Academiens ägor, och säger kunna hwar stock uthwijsa.

Resol. Ryttaren skal instämmas, och stå till swars om dhet honom tillwijtes, då 
han och får säya sin klagemål emot Jacob Andersson.

3. Taltes om den mätning emellan prästen i Lena och Academien förr bewilljat 
är, att prästen nu fast påståår dhen måtte skee, der om hans högw:tt Erchiebiskopen 
sin willja och hafwer förmärkia låtet.

Resol. Inspectores aerarii måste detta bijwista. Landtmätaren skal dijt «indas 
någre dagar föruth, att inhämpta all god kundskap om ägorne, innan dhe andre 
komma. Och der något twistigt warder om mätningen, måste saken först till häradz 
tinget.
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4. Den Lybeske köpmannen som tigger hielp, gifwer Rector 3 dr kmt. af fisco 
Consistorii

Den 26 Augusti
sammankallades Professores. Praes. Rectore, Doct. Stigzelio, Doct. Lithman, Dn. 

Scheffero, Doct. Hoffwenio, H:r Verelio, M. Fontelio, Dn. Emporagrio, Dn. 
Skunk.

1. En gammal person ifrån Hammardal i Jämpteland, söker någon hielp uthi sin 
fattigdom. Resol. Hielpes 10 dr af fisco studiosorum.

2. En gammal Lybesk köpman, som är kommen i olägenheet, solliciterar om 
någon hielp, säger sig wara af skepzbrott och röfware etc. uthblottat. Consistorium 
påminner sig dhe månge tiggiare som dagelig finnas, och oförskämdheet ibland 
bruka. Hwarföre såsom denne bewittnas wara af samma art, nekas honom hielp.

3. Berättade Rector om Lindzåhs hemmanet, att Johan Anderson hafwer dijt upp 
wäret, och fordrat ränttorne för alle åren tillbaka in till 1645, effter reductions 
resolutionen, men dhe neka att något hemman hafwer der wäret, uthan allena een 
tompt, som med mera af deras egen ransakning de dato 3 Augusti är till att see.

Resol. Consistorium måste tillskrifwa landzhöfdingen derom, och sända reduc* 
tions resolutionen, sampt deras egen håldne ransakning, och een uthräkning på 
hemmanet, att dhet i Academiens jordbook för hemman, och icke allena tompt står 
infördt.

4. Angaf Rector om klockan, som mycket orätt går denne tijd, hwar öfwer R. 
Marskalken högdt klagat hafwer igår, säyandes, effter dhe på slottet rätta sig effter 
denna kyrkioklockan med maatstunderne för Kongl. M:tt, ty skulle den bättre 
ställas, än nu skeer. Consistorium hadhe ett stort misshag till detta, och klagade 
sammaledes här öfwer, men sade sig ingen bättring see, förr än en annan klocke- 
ställare blifwer tillsatt, som kan mulcteras, och sättias i fängelse, när han icke gör 
sitt embete rätt. Till detta föreslogz den nye uhrmakaren här i staden, som tillbiuder 
sig willja hålla klockan färdig och ställa henne för samma penningar. M. Rector 
lofwade willja till R. Cantzler om detta skrifwa, remonstrera huru galet ldockan alla 
tijder nu ställes, och begära tillstånd, att få antaga denne uhrmakaren der tilL

Den 31 Augusti
wore tillhopa i Consistorio: Rector, Doct. Stigzelius, Doct. Lithman, M. P. 

Rudbeck, M. Brunnerus, Dn. Scheff., Dn. Åkerman, Dn. 01 Rudbeck, Doct. Hoffwe* 
aius, M. Liung, Dn. Verelius, M. Fontelius, Dn. Emporagrius, M. Skunk, qui acta 
notavit.

i. Erich Perssons enkia hustro Lisbeta, blef inkallad (boendes i Nederby* i Lille* 
härad sochn) beklagandes att Niels Fasteson gör henne stoor oförrätt. 1. När hennes 
man flytte husen, begick han, att prästen satte honom och henne ifrån Herrans natt* 
ward, det än så står, till wijtet blijr uthgifwet 2 rdr, ty att man wille dhet wijtet 
wore af hennes man igenom huusflyttningen förbrutet. Resolutio. Kyrkieheerden skal 
tillskrifwas, och af honom infordras, af hwad skäl wijtet är förbrutet, och han will 
hålla henne för huusflyttningen ifrån Herrans nattward, som doch är skedt effter 
Consistorii domb och godtfinnande. 2. Att Niels Fasteson har förderfwat för henne 
een swed, som hon har fått en halfspan på, hafwandes uprifwet swediebråtan rundt

Felskrivning för Nedervi.
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omkring. Resolutio. Bonden Niels Fastesson skal framdeles blifwa hijt stämbd och 
stå enkian till swars här i Consistorio. 3. Om den 300 fampnars gerdslegård, som 
är emillan bägges ängiar, klagades att bonden intet will der af något hålla, der 
doch nu torpet är skatdagdt. Resolutio. Detta skal och rättas när bonden hijt- 
konwwer wijd Mårssmässotijden. 4. Att hennes man aldrig har fått någon löhn för 
den store tienst, som han doch på fogdens befallning har giordt Academien till 
godo. Resolutio. Hon skal och häruthi blifwa hörd här näst.

2. Inkallades hust. Marina uthi Skillestad, Olof Perssons hustro, wijsandes fram 
Johan Anderssons 2edel på hennes skull för A:o 1665 & 1666, som steg uthi pen
ningar 94 dr kmt. begärandes tillgifft och förmedling, för sin mans siuldige till
stånd, och hemffzanetz armheet.

Resolutio. Hon skal hafwa tillgifft på 34 dr, det öfrige skal betalas af henne 
och hennes man.

3. Beslötz att till bokhållaren skulle repareras en camwar, hwarest han kunde 
hafwa Academiens documenter, och sittia för eld säker.

4. Om wachtmästarens begäran, att blifwa frij för folkpenningar, resolverades, att 
Academien håller honom för fölk-penningatne frij, der till ordinerandes honom 8 dr 
af expens penningame.

5. Om prasbendehemwanens besichtigande resolverades, att Hans Magnif. och 
Prof. Fontelius i ett föllje, och Prof. Pet. Rudbeckius och Prof. Verelius i det andre, 
Prof. Åkerman och Prof. Hoffwenius i det tridie skiffta sig hemmanen emellan, 
och på alt en dag alle tillhopa besichtiga.

Den 4 Septembris
hölltz Consistorium majus, praesent. M. Rectore, Doct. Stigzelio, Doct. Lithman, 

M. Brunnero. Dn. Scheffero, Dn. Åkerman, M. Fomelio, M. Liung, D a  Verelio, D a  
Emporagrio, M. Skunk.

1. Talte Rector om ldockeställningen som fast orätt går denne tijd, derom 
Samuel klockare någre gånger hafwer wäret tilltalt, men förnimmes doch alt låta 
ldockan orätt gå. Rijkzmarskalken hafwer hoos Rectorem öfwer sådant sig beswärat, 
att KongL Mayrtt blifwer offta frustrerat uthi sine tienares upwachtning, så och 
måltijdztijden etc Professores påminte dhe förre sluter om böte på honom, och 
andre medel, men dhe haf:a alltijd funnet någon ibland sig, som hafwa defenderat 
ldockaren, hwarföre dhe weta inga medel här emot, uthan der R. Cantzler wille dem 
bijfalla, att få taga en annan i stället. Rector påtog sig nu som senast att willja 
tillskrifwa R. Cantzler derom, att uhrmakaren måtte få dher till tagas.

2. Rector berättade om den twist emellan Jacob Andersson och ryttaren i Lena som 
på dess byägor boor, upwuxen är, i det Jacob Anderson honom beskyller att uth- 
hugga skogen, och byägorne förfång göra. Denna ryttare Erich Pålson inkom, be
rättade sig allene 10 lass wed hugget, dem hafwer Jacob Andersons drengiar 
borttaget. När drengiarne hade taget några lass, mötte jag drengiarne, som körde 
dhe sidste lassen, tog weden af dem, och körde heem till mig. Sedan körde drängi- 
arne tillbaka, och togo andra lass på. När dhe kommo tillbaka mitt för mitt huus, 
skälde dhe mig grufweligen, då steg jag uth, och gick till den ene drängen, hwilken 
tog till yxen moot mig, då stötte jag kull honom med en stöör, och tog yxen af 
honom, och högg den i lasset. Sedan körde drängen sin koos med skrijande och
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ropande. Dagen effter kommo drängerna tillbaka ifrån Upsala, skreko och ropade 
illa på mig, såsom dagen tillförenne.

Jacob Anderson nekar hafwa heemkördt hans wed, men hafwa hugget sin egen 
wed, och den låtet drängiarna heemköra.

Sedan säger denne Erich Pålson, att Jacob Anderson hafwer hugget till 300 lass 
wed åhrlig, och fördt till Gonununitetet, och till sina kalkungnar. Resolutio. Detta 
måste ransakas der in loco, och höras hwad sant är, sedan till Consistorium refe
reras.

Denne Erich Pålson begärte, att få blifwa qwar öfwer winteren med sine huus. 
Kan han så länge niuta wedebrand, wore godt, hwar och icke, will han skaffa wed 
annorstädes. Ryttmästaren Skalm intercederar för honom i detta mål, och will cavera 
för honom, att han intet skal olofwandes skada skogen.

Resolutio. Consistorium tillstår honom blifwa qwar öfwer winteren, så länge 
man får see, huru han bär sig åth, effter nu intet stort kan byggias och lagas detta 
åhr, lofwas och så länge wedebrand till nödtorfften, men intet till salu, eller 
hwarjehanda afförseL

När detta slut blef honom sagdt, beswärade sig Jacob Andersson, att Erich 
Pålson slår hans folck, och får intet hafwa dem i frijd. Ryttmästaren lofwade hålla 
honom i sichte. Sedan när dhe affträdde, sade Jacob Andersson, att han lärer ändå 
blifwa molesterat af hans folck, sade sig willja affträda hemmanet, och sig skee 
orätt. Consistorium upptog detta, såsom meente han, att Consistorium gör honom 
orätt, hwarföre blef han inkallat, och tillspordes om dhe orden? Han sade sig skee så
dan orätt af honom, att han icke kan blifwa behållen. Consistorium sade honom, att 
orden föllo moot Consistorium. Han swarade: Gud gifwe E:rs Magnif:ns wille höra 
mig ochså. Af sådane ord tychte Consistorium sig något graveras, tilltalandes Jacob 
Anderson för sådane ord, med förmaning han sådant afstår, elljest will Consistorium 
wara betäncht på dhe böter emot sådant rådas kan.

3. Påmintes om dhet hemmanet, som pastor i Skeptuna när hoos sigh beläget, 
begärer till brukz.

Resolutio. Consistorium hafwer förr slutet, att bönder skola åboo hemmanen, der- 
före skal och dhetta hemmanet af bonde blifwa besuter, och icke af någon annan 
brukas.

4. Bönderna i Wallskog äre inkompne, och beswära sig öfwer Doct. Edenii enkia, 
som hafwer låtet dem tillsäya att affträda hemmanen, effter hon will bruka dem 
sielf. Nu säya dhe sig hafwa sutet der man effter man, och fördenskull begära der 
qwarsittia. Bönderne Olof Olson och Mathz Jöensson inkommo, och berättade, att 
hennes präst h. Bastian sade dem sådant i faston, när han kom och upläste Kongl. 
brefwet för dem. Doct. Lithman berättade, att enkian nekar till detta, säger att hon 
aldrig hafwer det begärt.

Consistorium resolverade: Att der hon försöker sådant moot bönderna, skal henne 
sådant afskäras, och dhe hållas wijd sine Kongl. bref, och besittningz rättigheet. 
Sedan må hon och ingen högre skatt dem påläggia.

5. Doct. Lithman påminner om dhet Kongl. bref, som ankom någon tijd sedan 
om promotione graduali för alla 3 Rudbeckiis, hwar till Consistorium majus måste 
tijden determinera. M. Nie. Rudbeck begiärer den 24 Octob. effter deras fader haf
wer samma dag promoverat.

Resolutio. Om detta kan framdeles wijdare talas. Och synes den 24 Octob. wara
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förhastig, effter studiosi äre ändå mycket borta, att hämpta sine saker ifrån Stock
holm.

6. Taltes om dhet swar, som Lindzåhs stad gifwet hafwer uppå Academiens 
bref till dem om skattens erläggiande af Academiae henwwanet effter, reductionens 
resolution, som dhe under staden bruka. Der emot dhe neka, att staden något Aca
demiae hemman dher hafwer ägdt, uthan allena een löös tompt, twärt emot reduc- 
tions domen.

Resolutio. Consistorium håller sig wijd reductionens doom, och söker execution 
öfwer dem hoos h. landzhöfdingen.

7. Taltes om Anders Pålssons mölnarens flijt med Academiae qwarn, här i staden, 
hwarföre honom effter någor discurs gafz 6 t:r spannemåi 6 fierdrr i åhr för dess 
flijtige reparation, och föres till afkorttning ibland qwarn-räkningerna detta åhr.

8. Taltes om någre fattige enkior under Academien, som säya sig intet hafwa att 
betala mantals- och bakungzpenniugaine med pro 1666 och 1667.

Resol. Dhe tagas till Academiens arbete, och dher emot erlägges för dem pen
ningar.

9. Upplästes R. Cantzlers bref för Unone Tersero om 3 åhrs stipendii Prolonga
tion a dato till sin uthresas fortsättiande.

10. Magnus Rydhelius som nylig bortreste, anhåller att niuta dhen rest af stipendio 
som återstår på denne termin.

Resolutio. Bewilljes om något å denne termin rester.
11. Taltes om stipendiariorum & communitatis poen propter absentiam, der om 

förr slutet är, hwarföre dhet inskrifwas skal i stipendiat boken.
12. Petrus Blix begärer få byta sig till pecuniarium stipendium moot Gommuni- 

tetet med en annan.
Resolutio. Bewilljes sig emellan byta, men stå hwar i sine rum uthi registret.
13. Johan Soot, som hafwer låtet sig bruka för amanuense Secretarii tillförenne 

han anhåller att få blifwa under Academiens jurisdiction, medan han ännu på denne 
orten blifwer. Resolutio. Bewilljes.

14. W ijd detta tillfälle talte h. Schefferus och flere om dhen nödigheet är, att 
Professores efftersökie sig en god karl, som är snäll skrifmästare hwilken för wåra 
barn och andre brukas kunde, som willja uthi skrifwande och räknande sig öfwa.

15. Androg Rector om M. Paulandri begäran, att bekomma revision öf:r den 
minoris Consistorii sentens, som i wåras giordes, angående contractet om åkeren 
och gården, som Paulander hafwer af Johan Håkonsson [Reese]. Inlade derom en 
supplication, och föregifwer, att han i wåras icke fick så alla skäl framdraga om 
bem:te contract, som sig borde, beropandes sig på ett Johan Håkonssons bref, som 
nogsampt skal uthwijsa, att honom är lindring i bem:te contract gifwet, dhet han 
nu icke niuter. Consistorii minoris assessores påminte, att han wore dömbd till att 
betala sin egen obligation, som på hele skulden ldar fans, och andre documenter hade, 
och der effter hafwer minus Consistorium dömbdt.

M. Paulander framtedde sal. Johan Håkonsons Reses bref de dato 16 Aug. 1659, 
der uthi honom lofwas gården för 50 dr på fölljande åhr, etc. och hwad mera han 
hade att beropa sig på, ödmiukelig begärandes om revision på Consistorii minoris 
doom den 24 Maij feldt.

Resolutio. Consistorium majus bewilljar honom revision öfwer samma sak. Och 
emedan saken mäst beroor sig på een räkning dem emellan, ty förordnas jempte
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Magn. Rectorem wisse deputerade män, Dn. Olaus Åkerman, och h. Olaus Verdius, 
som bem:te räkning skulle upptaga och effter skäligheeten liquidera. Sedan skulle 
dhen uthi Consistorio majori framtees och ratificeras.

16. Jonae Hammar bewilljes egen disputation hålla.

Den 6 Septemb.
kallade Rector Dn. OL Åkerman, och Dn. Ol. Verelium till sig, som wore in 

Consistorio majori den 4 Sept. satte till liquidations män, emellan M. Paulandrum 
och Johan Johanssons Reses fullmächtige. Desse komwo tillstädes, och företogp uthi 
dhe fullmächtigas närwaro M. Paulandri documenter, dem skärskådandes, som war 
ett gårdz contract de dato 8 Febr. 1655. a 80 dr om åhret på 4 åhr. 2:do. Ett bref 
ifrån Johan Håkansson dar. Jönk. den 16 Aug. 1659. 3:tio. Johan Reses och Lars 
Markussons attest af dato 1 junii 1667, att sal. borgmästarens åker war hyrd till 
Paulandrum för 80 dr om åhret i 4 åhr, etc. med någre quittentier och skriffter hwad 
på bem:te gårde- och åker contract war betalt.

Dher effter dhe bem:te räkning författade, som fölljer:
Liquidations räkning emellan sal. borgmästaren Johan Håkonsson, och 

M. Benedictum Paulandrum den 6 Septembris 1667 upprättat.

1.

2.

3-

4-

1.

2.
3-

4-

5- 

6.

7-

8.
9 -

10.
11.

Debet
Effter underskrifwet contract, dat. Upsala den 8 Febr. 1655. a 80 dr 
om åhret, blifwer M. Paulander ifrån Michaelis till dito 1659 på 4 åhr
skyldig för gårdzhyra................................................................................... 320. —.
Anno 1659 den 16 Aug. hafwer borgmästaren genom sitt bref för
medlat hyran på 50 dr uthi 2 å h r ............................................................... 100. —.
Hwar borgmästarens arfwingar icke kunna upwijsa något sedermera 
contract wara på högre summa uprättat, än i brefwet förmäles, blifwer
samma hyra beståendes på dhe öfrige 4 åhr, facit......................................200. —.
Hwad åkercontractet anlangar, blifwer det effter sal borgmästarens 
sons Johan Reses, attest (som war fullmächtig öfwer samma contract, 
och Lars Markussons underskrefne attestation) af dato 1 Junij 1667, 
för 80 dr om året i fyra åhr, fa c it .......................................................... 320. —

Credit.
Summa dr 940. —

Effter Johan Johanssons underskrefne specification af dato 11 Martii
1 6 6 7 ............................................................................................................. 120. — 1.
Dito specification......................................................................................... 167. —2.
Betalt effter quittens lit. A. de dato 5 Junij 1667 ..................................160. —.
Betalt en assignation lit. B. a dato 25 Oct. 1664 till Alex. Petre . .1 5 0 . —
Till Doa. Stigzelium effter quittens lit. C.................................................80. —.
Dito effter quittens lit. D. 16 Aug. 1 6 6 7 ...................................................90. —•
En assignation lit. E. till Petter Thomesson bagaregesell......................... 24. —.
Stora nattstugutaket lagat och wärderat vid. lit. E R ....................................12. —8.
Ladutaket lagat .......................................................................................... 21. —.
Till landz secret.......................................... 1 Fins i Johan Håkonsons . 3. —
Postpenningar till Jönköping 4 bref . J räkning 31 Jan. 1665 . . 1. —8.
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12. Uthi kostpenningar för borgmästaren och hans son i 3 wekor a 8 dr
personen fullmächtigen bestådt, f a c i t ....................................................... 48. —.
Dito för 1 par hästar bestådt i 14 dagar a 6 öre hästen om dygnet, facit 14 —.

Summa 890. 19.

Än uppförer M. Paulander, som borgmästaren med den
condition gillar, att det skal först besichtigas dr. öre

1. Reparation i s te en s tu g u n .......................................................... 11. 12.
2. Murmästaren och målaren öhl och maat, som M:r Bengdt

upförer............................................................................................... 4  —.
3. Ett cantoir i steenhuset............................................................... 12. —.
4. l i te t  upstryka nattstufwun wijd g a tu n ........................................ 5. —.
5. Dessutan upförer M. Bengt a part ett nytt farstugugolf . . . 2. —.

Summa 34. 12. Af denna summa rabatteras
12 dr. för cantoret, vid. inf. pro rest 22 dr.
12 öre.

NB. Med hwad skäl desse poster till 34 dr 12 öre upföres, blef 
sedan af Rectore och dhe fullmächtige liquidationsmän depu- 
terat å Academiens wegnar, Secretarius Johan Hadorphius å 
och stadsens wägnar rådmannen Joen Persson och Bengdt 
Gaam, hwilke den 8 Sept. 1667 besichtigade husen, och be- 
funno i dhe andra fullmächtiges (å Johan Reses wägnar) 
närwaru, alle fullkomblige och sanne. Men cantoiret wille 
dhe icke bestå, derföre slötz, att det skulle igentagas, och 
han i det ställe betala penningar 12 dr vid. attestatum F. 
blifwer altså summan på dhe poster 22 dr 12 öre, som be
ståås, facit med dhe 890 dr 19 öre, 912 dr 31 öre, pro resto 
att upfylla summan 940, som in debito fins, är 27 dr 1 öre, 
hwilka sedermera äre betalte, vid. Iit. G. Summa betalt . . . 890. 19.

dito . . .  22. 12. 
dito . . .  27. -1.

Gonfirmerat in Consistorio majori Summarum dr. 940. —.
den 19 Aug. 1668, som domen lyder.

Samma gång denne liquidations räkning blef giord och förfärdigat parterne emel
lan, formerades effterskrefne dom, som till Consistorii wijdare ratification föras 
skulle.

Ehuruwäl Consistorium minus den 11 Maij 1667 hafwer dömbdt M. Paulandrum 
att fullgpra sin obligation de dato 13 Januarii 1665, doch emedan han sig på flere 
skähl af borgmästarens skriffter och andra documenter beropade, sedermere in- 
kommandes med supplication till Consistorium majus den 4 Sept. eodem anno, 
begärandes att sådanne måtte skärskådas, ty hafwer Consistorium samma tijd bem:te 
hans documenter låtet öfwersee, och der effter räkningen parterne emellan liquiderat, 
och då befunnet M. Paulandrum war skyldig 27 dr. 1 öre, som han skulle betala 
och för dhe öfrige frijkallas.
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Den 18 Septemb.
woro Professores tillhopa kallade i kyrkian.
1. Begärtes Consistorii samtyckie till det som facultas theologica hade godt funnet 

hoos sig, att promotions acten med h. Rudbeckiis måtte blifwa den dag i Octob. 
tillärnadt, som förr i Consistorio omtalat war. Resolutio. Bewilljades.

2. Påmintes om säden som detta åhr så wååt inkommen war i ladorne, att be- 
tänkias måtte, huru den icke förskämmes i ladorne.

Resolutio. Ränttemästaren tillhåller fougderne och rättarne, att dhe låte strax uth- 
tröska säden, för än hon skämmes i ladorne.

3. Wille Rector låta upläsa Kongl. fullmacht för D a  Fegraeo, men gafz ingen 
tijd.

4. Taltes om någon rågh, som en köpman N. N. skulle betala, att den effterlåtes 
tunnan för 9 dr kmt.

Den 20 Septemb.
hölltz Consistorium minus, praesentibus Rectore, h:r Scheffero, h:r Olao Rudbeck, 

M. Petro Fontelio, M. S. Skunk, som acta noterade mädan Hadorphius siuk war.
1. Föredrogz h. Professorens Unonii enkias sak, som der uthi bestod att hon 

måtte komma till ett slut uthi arfskifftet med sine styfbarn. Emedan i det af goda 
män giorde och underskrefne arfzcontractet uthlofwas, att dehlningen wed Lunda 
och Gränby skulle skedt hafwa i wåras, och sedan så länge uppskuten är, och h:r 
Unonii enkia hafwer sökt Vea Consistorii assistence, att arfwingarne skulle till
hållas att göra ett slut, och der på af förra Rectore är Laurentius [Unonius] före- 
hafd, som då sin obligation gaf, att han den 3 Junii skulle sig inställa, och sådant 
effterkomma, sedan åter af mig (sade Rector) för sitt bröllop skull, fick lof till 
en wiss tijd wara borta, men blef öfwer tijden, att enkian på nytt måtte sökia 
Consistorium, och då resolverades, att Rector skulle fordra honom hijt, och komma 
dem till slut. Altså effter M. Celsius, som doch denne handelen intet widkommer, 
ändtlig wille wara med, och hade fäldt dhe ord, att han intet wille gåå till Rectorem, 
uthan i gården der bytet är begyndt. Så sände jag (sade Rector) i måndagz bittijda 
till Celsium, och frågade hwilken tijma han wille gå dijt? Emellan 1 och 3 uth- 
walde han kl. 5. Der på Rector dhe andra kallade, men kom ingen, uthan seent om- 
sijder Achrelius och Laurentius, hwilka Rector blef förorsakat af deras tal att 
reprehendera och tämmeligen banna. Och då strax sade sig Rector der ifrån, att han 
der effter intet skulle sättia sin foot mehr. Är fördenskull detta, som jag (sade 
Rector) denne gången här om hafwer Ven. Consistorio att referera. Derhoos begäran
des V. C. mening, om, och hwad man här uthi göra skulle?

Sedan inkallades häradzhöfdingen h. Krook, som på enkians wägnar begärade en 
ändtelig sentens om dehlningen i det fasta å landet, lijka på hwad sätt det skee 
kunde, antingen igenom öre och Örtig, eller elljest. Resolutio. Consistorium will till
hålla wederbörande till ett godt betänkiande ännu i sakenne, eller dher dhe af saL 
Unonii barn och förre kullen intet willja wara nögde der med, tå remittera saken 
till tinget. Item refererade h. Krook, att styfbarnen hade sig låtet förbiuda det dhe 
willja rifwa upp det förra håldne arfskifftet.

Resolutio. Ney. Consistorium skal det maintenera.
Magnif. Rector frågade och om dhe penningar, som för stiufbarnen war satt i 

arrest. Der på swarade h. Krook, att enkian kunde dher uthi intet swar gifwa så
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wijda den prastension hörer både till henne, och the andre barnen tillijka, etc. Och 
altså tychtes, att arresten intet skulle kunna relaxeras.

Laurentius Unonius inkallades, som berättade att 28 rdr wore satte här i arrest 
för honom, säyandes, att hans sal. fader hade taget emot 12 pund smör, som han 
försålde till fadren, hwilka penningar der på belöpandes han intet bekommet hade.

Resolutio. Han skal till nästa Consistorium skaffa bewijs, som kunna med eed 
betyga, att penningarne för smöret äre till hans sal. fahr lefwererte. 1 fall att det 
sig så hafwer, så skal af samma penningar räknas Lars Olofsson till hans rests af- 
betalning, som han är blefwen skyldig till Academien på sin uppbörd.

Dernäst blef frågat, att emedan enkian skal hafwa n u  dr af styfbarnen för 
gården, och hon har bewilljat styfbarnen dilation på en dehl [af] penningarne uthi 
3 åhrs tijd, om hon icke imedlertijd måtte få så länge någre huus sig i gården 
inrymbde, nembl. dem hon boor nu uthi? Resolutio. Styfbarnen skola gifwa henne 
een försäkring, att hon är wiss om penningarne till sin föresagde tijd, som är i 
arfskifftet redan determinerat. Men hwad begäran angår, att få boo i gården till 
penningarne^ lefwerering, swares, att man fuller intet funno det oskäliget, men så 
wijda i arfskifftet annat af henne bewilljat är, blijr resolutio, att man blifrr wed hwad 
då i arfskifftet är aftalt och afskedat.

2. Inkallades borgaren Hendrich Johansson emot Petrum Ubbström. Hendrich 
Johansson klagade, att Dn. Ubbström war honom skyldig 3 st:n sölfskedar a 3 lod 
stycket. Ubbström sade, det war så, och att han hade satt dem uth, och wille gärna 
ställa borgaren till fridz, och nu sökte att skaffa medel. Item borgaren sade, att han 
hade och ländt honom 12 dr kmt. och 14 öre, den andre Dn. Ubbström nekade 
intet stort der till, ey heller till 2 par knifwar, som han och skulle taget af bor- 
garen.

Resolutio. Man skal föredraga Consist. majori, om han och mehr skal passera för 
studioso och membro academico, som intet finnes ijdka någre studier.

Item tillfrågades borgaren, om han imedlertijd wille försäkra sig om hans person? 
Hwar på han swarade intet wist.

Resolutio. Han skal antingen insättias uthi wachtmästarecammaren, eller skaffa 
caution för sig, till dess han har ställt borgaren tillfridz.

3. Refererade h:r Quaestor Verelius huru som uthi een Academiens sak en domb 
är på lagmans tinget fallen, att uthi en uhrminnes Academiens possession wore 
resolverat, att syyn skulle gåås, hwilken Academien är praejudicerlig.

Resolutio. Man skal heller appellera etc. än synen tillåta.

Den 24 Septembris
wore assessores majoris Consistorii tillsamman: Rector, M. Brunnerus, Dn. OL 

Rudbeck, Doct. Hoffwenius, M  Ravius, M. Liung, Dn. Verelius, M  Skunk, Dn. 
Emporagrius. Acta notavit Rector ipse.

i. Taltes om successore i Pehr Bengdtssons ställe, hwilken nödwendigt denne tijd 
måste antagas, för restens och ränttornes uthfordran och uthdrifwande skull Här 
till föreslogz bokhållarens skrifware Börje Romel, som wäl hafwer lärdt sig 
bokhållerij, och allt hwad till een fougdetienst fordras. Bokhållaren tillbiuder sig, 
tillijka med Erich Hansson wilja cavera för honom uthi åhr, så länge Consistorium 
kan få sig om hans person wijdare försäkra.
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2. H. Vecelius framscällte, att en köpman i Stockholm begärer nu strax en post 
körn.

Resolutio. Han får, med condition, att han betalar, som säden warder gällandes
S. Thomae tijd.

3. Rector frågade om elencho praelectionum, mir den bohr uppslåås.
Resolutio. Dhen plägar anslås först i Octobri. Acta härom skola påsees, effter i

constitutionerne intet finnes.

Samma dagh
höltz Consistorium minus.
1. En studiosus Anstedius benämbd, begärer ett testimonium, att han är studiosus, 

effter han i Stockholm will sökia någon paedagogiana.
Resolutio. Man kan uppå den attest, som Dn. Prof. Liung warder honom gifwan- 

des (uppå hwilken han sig refererar) låta honom bekomm sin begäran, så wijda 
h. Liungz attest tillåter.

2. Taltes om sal. Unonii enkias och arfwingars twist om jordeskifftet i Lunda 
och Gränby, hwar på resolverades, att effter man intet seer sig kunna bringa 
saken till wänlig bijläggning, finnes godt, att the hwar annan anklaga och stämma 
till tingz.

Angående styfbarnens citation, effter enkian fruchtar, att the intet skulle com- 
parera, resolverades, att enkian må af fougden eller wederbörande sökia citation på 
dem. Der på Rector sade sig här med intet widare willja hafwa att beställa.

3. H:r Steen i Wänge anklagade Doct. Stigzelii dreng Olof Johanson för hugg och 
slag af honom gifne i så måtto: H:r Steen war i söndagz 8 dagar sedan i ett 
barnsöl i Sättertorpet uthi Wänge sochn hoos Jöns Juthe ryttare, hwarest drengen 
oskickeliga sig förhöllt, och tå h:r Steen wille honom förmana till ett billigt för
hållande, effter drengen trätte på hans mathfars dreng, tå slog drengen honom med 
ett stop i hufwudet, att det blef ett ston sår. Item sprang drengen sehn af hästen, 
och fick h:r Steen i håret, till des att folket tog dem åthskilde. Drengen swarade, 
at han hade fuller slaget honom med stopet, men att h:r Steen hade först skakat 
honom. Om hårdraget wille drengen neka, men wittnen haf:a doch betygat, hoos 
Rectorem, att the hade wäret ihoop till des folket tog dem åtskilde. H:r Steen wijste 
och fram en attest att samma dreng i wintras har och med piskan slaget hans math- 
far pastorem i Wänge öfwer halsen, körandes honom gamble man uthur wägen för 
sig och sine camerater, alle ropandes som gastar.

Resolutio. Drängen skal böta efftersom lag förmår 12 mk smt. för blodsåret, 
effter det 9 cap. Sårm. m. will, och för hårdraget 6 mk smt. effter det 12 cap.
3. Skal han liggia till lögerdagz afton i prubban, och fredagen och lögerdagen rijda 
trähästen med blacken uppå sig, 2 gånger hwar dag, och 2 tijmar hwar gång, nembL 
ifrån kl. 9 till 11, och ifrån 2 och till 4 effter middagen. Och detta allt i reflexion 
och så på den owettigheet som han på pastore sielf i wintras föröfwat hafwer med 
piskslaget, och att han detta slagzmålet har åter nu på h:r Steen såsom en präst 
föröfwat.

4. Jean De Valoies inkom emot saL M. Unonii arfwingar i den saken som dem 
emellan war, angående interesse på någre penningar, som the haf:a twiflat om, 
inlefwererandes kämpnärscamwarens bewijs ex protocollo, att han har igenom sin 
fnll mächtige åthskillige gånger med sin libell och swar comparerat, men intet
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funnet arfwingarne såsom actores tillstädes, derföre mons. De Valoies wille nu att 
erfwingarne skulle hafwa förlorat action, och han för deras tilltahl wara frij. 
M:r Achrelius och the andre erfwingerne swarade, att då han inlade sitt libell emot 
mons. De Valoies, tå skulle mons:r De Valoies hafwa begärt dilation för någon 
resas skull, och så kommet öf:reens sin emellan att mons. Valoies skulle tillsäya 
arfwingarne, när han wore med sitt swar ferdig.

Resolutio. M  Achrelius och dhe flere erfwingerne sökie bewijs, att sådant förord 
war dem och mons:r Valoies emellan, att dilation skulle i saken skee. Och sökie 
så forum competens, och läge, att the få stadzrätten, till att taga saken på nytt upp.

5. Rector Magnificus proponerade om Salomon Cröning, effter han har så månge 
ldagemål på sig, och intet ijdkar studierne, om icke man må sluta honom ifrån 
studenterne? Resolutio. Quod sic, doch till confirmation skal detta refereras till 
majus Consistorium.

Den 2 Octobris
hölltz Consistorium majus, acta notavit M. Skunk.
1. Efftersom uthi sal. Pehr Bengdtsons fougdens ställe recommenderes af h:r 

RijkzRådet h:r Gustaf Posse och hans syster fru A[nna] Maria Posse theras för 
detta h:r faders hofmästare Lars Jacobsson, så skal der på swaras af Magnifico 
Rectore nomine Consistorii, att tiensten war redan bortgifwen, innan brefwen 
kommo, och skulle gärna hafwa dem betient i det görliget war.

2. Påmintes om M:r Carls [Hisinghs] söners sak pastoris i Felsbro, öfwer dådet 
dhe hafwa tillförende begådt wijd Fierdingz tullport-tullstugun. Deras swåger h. 
Johan Dellman, har berättat, att h:r Flygg hade med sin prastension afstådt, och 
derom skrifwet denne tullinspectoren till, att han saken skulle låta falla, och ey 
mehr der på tala.

Resolutio. Saken kan Consistorium intet drista sig nedläggia för dess stora 
enormitet, och der af fölljande elaka consequentier.

3. Om the 2 wachtknechter, som hans Magnificens hade tillförende proponerat 
om, att skola antagas uthi Bengdt Erssons och Mathz Olofsons ställe nembl. Pehr 
Jönsson och Erich Mathsson, hafwandes bägge sine bewijs, resolverades, att the 
blifwe här med antagne, med strängeste förmaning, att the ingen öfwerdådeligen 
öfwerfalle, item in dandis testimoniis wara förtänchte sitt wittnesbörd med eed 
bekräffta.

4. Hans Magnificens Rector insinuerade och Kongl. May:ttz fullmacht för Dn. 
Haquino Fegraeo, att blifwa juris Professor extraordinarius wijd denne Kongl. 
Academien.

5. Hans Magnificens proponerade och om 2 Wesmannis, bröder, som wille begära 
testimonia, nembl. Benedicto och Andrea Hellenio.

Resolutio. Effter ingen känner dem af Professoribus, skal om deras förehållande 
seniores af landskapet tillfrågas, och der på, effter deras begäran afslå, eller be- 
willja.

6. Uthi det som sidst beslötz uthi minori Consistorio om Salomon Cröningz uth- 
slutande ifrån Academiens protection, blef resolverat, att det blifwer der med, 
och att han derom med första skal notificeras.

7. Om Bengdt smedz son Petro Ubström, som och skulle ex albo studiosorum 
uthstrykas ex sententia minoris Consistorii, swarades, att han än en gång skal blifwa

6 - 7 1 1 1 3 5  Sattander
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admonitus, och imedlertijd wänta, om dher kunde wara någon emendationis spes 
hoos honom.

8. Hans Magnificens påminte och, om icke straxt på M:r Boos förre Ränte- 
mästarens död i termin för stipendiariis upskuten, att bokhållaren kunde sådant i 
dess åhrs book uppföra. Och swarades att så wore skedt.

9. Det proponerades och om 2 poikar eller ynglingar som kunde brukas för 
discantister, om dhe icke skulle få på Communitetet beneficium mensas? Swarades, 
att så må skee, allenast dhe deponeras, och hålla sig under studenterne.

10. Johannes Dryander anklagade apothekaren Petter Gottfried, att han ifrån 
Småland af en gpd wän war ombeden, nembL af Erich Christofferson en capitein, 
förmyndare för någre små barn, hwilkas fader mons. Gottfried skulle wara skyldig, 
som obligation uthwijsar daterat Calmar den 1 Novemb. 1657, lydandes på 50 rdr 
begärandes blifwa mächtig hwad handskrifften innehåller, dhe omyndige barnen till 
godo.

Mons:r Gottfrid swarar, att den sal man hade een mycket siuk hustro, hwilken 
han mycket med medicin tiente, hwar på han har gifwet räkning serdeles, item, att 
han mycket annat arbete giordt hafwer, wijd ett och annat tillfälle, så att den skulden 
redan wore betalt, ingifwandes derpå till Consistorium een uthförlig skrifftelig 
förklarning.

Resolutio. Mons:r Gottfrid skal sökia attest af magistraten i Calmar, om och den 
panten, som han mons:r Gottfrid har hafft ståendes för denne skulden hoos den sal 
mannen, (som han säger) och den sal. mannen har låtet insättias på rådstufwun, 
och effter räkningens darering har befallt mons:r Gottfrid återlefwereras, om 
nembl. denne panten har för denne skulden wäret insatt, eller ey. Samma attest 
befalltes Gottfrid hijt upskaffa med det första.

11. Befallningzmannen Abraham Persson refererade om en bonde Olof Olofson i 
När tu na och i Lilla Åkerby, som har uptaget det af öde; men nutet allena ett åhr 
frijheet för 1665, och fuller wäl der bygdt; men nu på första åhr han skulle gifwa 
afrad, som war 1666, komwet på rest a 5 t:r spanneraål. Resolutio. Effter han intet 
har hafft mehr än 1 åhrs frijheet, skal han hafwa på desse 5 t:r tillgifft, doch emot 
tillhåldning, att han bygger wäl, och mehr lagar gården till godo, helst ladorne.

12. Om bonden Pehr Persson i Wässby och Broo sochn, som har konwwet på 
någon rest, och har doch intet, der af man wijdare kan göra sig betalt, resolverades, 
att den skrifftelige förtekning, som Abram Persson inlefwererade, skulle till bok
hållaren lefwereras, i boken att införas.

Item: Refererade samwa befallningzman, om Erich Johansson i Huusby byen, 
huru han war på rest kommen, och intet mehr hade att betala af, gifwandes der 
på skrifftelig specification. Resolutio. Att denne specification skulle och bokhållaren 
öfwerlefwereras, i boken att uppföras.

13. Praesenterades Anders Anderssons Göös supplication till Consistorium majus, 
att hans sak emot sin swärfar Mathz Joensson, som i minori Consistorio wore honom 
gången under ögonen, måtte i majori upptagas. Saken angår arfskifftet effter hans 
hustro.

Resolutio. Consistorii minoris domb approberas. Och effter supplicatione« är för 
olijdelig stylicerat, item, att han har uthspridt någre ord på Consistorio minori uppå 
andre rum, derföre slötz, att der effter skulle frågas, och Gösen der på till rätta 
föras.
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14. Hans Magnificens föredrog och, hurusom Prof. Celsius har honom något 
förachtat, eller snarare hans embete, i det han med deposition, som han wille hafwa 
förhänder med sin son, för någre dagar sedan, har gått Rectorem förbij, och im
mediate gått till Decanum.

Resolv.: Att Prof. Celsius skal i majori Consistorio sig här på förklara.

Den 30 Octobris
hölltz Consistorium majus, praesent. M. Rectore, Doct. Stigzelio, M. Brunnero, 

M. Fornelio, M. Liung, Dn. Verelio, M. Fontelio, D a  Emporagrio.
1. Påminte Rector nu en månadt är sedan Consistorium majus höltz, och hade 

ännu kunnat dhe Gode Herrar förskona, hwar icke constitutiones påböde, man skulle 
åth minstonne så offta Consistorium sammankalla.

2. Påminte Rector, att theol. Decanus hade någon tijd sedan angifwet i kyrkian, 
det facultas theol. recommenderar en studiosum benämbd Daniel Elsedius uthi M. 
Forselii ställe, om han icke tillbaka kommer, hwilket nu Rector till Consistorium 
refererar.

Resolutio. Elsedio tillåtes interims wijs gå uthi Forselii ställe, och Thomae tijdh 
blifwer han confirmerat, så frampt Forselius icke förnimmes igen komma.

3. Taltes om en Helsingo, Cosselius benembd, som confirmerades uthi Joh. 
Hoffwenii ställe i sommars, men nu sedan föregifwes, att Joh. Hoffwenius icke 
träder uthi den andra tiensten förr än i wåhr, derföre föreslogh Rector, att denne 
kunde komma uthi Joh. Fallandri ställe, som är sin koos. Detta ratificerades.

4. Påmintes om praebenda för M. Åkerman, som han icke än hafwer bekommet 
effter R. Cantzlers förre resolutioner, derföre begärer han nu hemman, och föreslår 
Slafwestad i Waxala. Detta nekade Räntemästaren, effter det är ett af dhe bästa 
hemmanen, som Academien äger. Derföre blef föreslaget, att man försöker hoos R. 
Cantzleren, att få det rätta praebende hemmanet Willinge till honom, och enkian 
får så mycken spannemåi igen, som hemmanet ränttar, effter hon hafwer andre 
hemman dessuthan sig till uppehälle.

3. H:r Gustaf Posse recommenderar en benämbd Andreas Fabritius att fåå sti
pendium. Resolutio. Han praesentere sig till examen, när andre sig inställa, så blifwer 
han ihogkommen effter sine qualiteter.

6. Gudmund Krok begär er få Smedztorpet bruka för uthlagor.
Resolutio. Consistorium kan icke låta andre än bönder det bruka effter förre 

resolution.
7. Dn. Fegraeus begärer introduceras i morgon 8 dagar till, som är den 7 Novemb., 

hwilket bewilljades ordinario tempore kl. 9.
8. För en Roslagio, Fabritius benämd, som död är, begärtes hielp till hans be- 

grafning, effter han heelt fattig war. Resolutio. Honom gifz 13 dr smt. af cassa 
studiosorum.

9. Bokhållaren inlefwererar alla M:r Boos enkias räkningar på dhe 16 åren och 
begärer några penningar på sin löön för dem. Räntemästaren påminte om afradet 
af Malma för 1664, som är bara blandsäd, och icke kan säljas för det prijs, som 
reen säd till köpmannen.

Resolutio. Denne kan säljas eller gifwas bokhållaren för 7 dr t:n uthi sin be
talning för M. Boos 16 åhrs böcker. På det öfrige uthseer Räntemästaren medlen 
till hans betalning, och hielper honom der på så mycket han kan.



84 1667.' 3° oktober

10. Taltes om liquidation med M. Ravio om Malma hemmanen, hwilket Con
sistorium fan godt om lögerdag anställas genom inspectores serarii och bokhål
laren.

11. Inspectores aerarii & aedificiorum tillsattes. Ordningen kom till M. Brunne- 
rum och Dn. Emporagrium.

12. Ränremästaren angaf det maneer, som är med räkningers inlefwererande i 
Cammaren, att med dem pläga gifwas någon penning till Cammaren, hwilke han 
begärar icke måtte allena på honom komma.

Resolutio. Sådane uthgiffter måste bestås af expense penningatne.
13. M. Petrus Holm beklagar sin olägenheet, att han fast ringa af sin löhn 

hafwer än bekommet i åhr, och begärer blifwa hulpen med något i spannemål eller 
penningar.

Resolutio. Hielpes af lönen 50 dr och 3 t:r spannemål.
14. Berättade Räntemästaren om den brist i åhr på staten blifwer, att om man 

skulle få upp all gammal innestående rest, som bestijger effter inlefwererat räkning 
till 20056 dr 8 öre 13 */2 penning, så brister ändå 2046, 18, 10 */2- Hwarföre 
frågade Ränttemästaren Consistorii betenkiande derom? Consistorii mening war, 
att ordinarie staten bör conserveras, och betalas först effter förre Kongl. resolution, 
och R. Cantzlers nylige betenkiande. Och hwad som brister det måste brista för 
extraordinariis, effter bem:te Kongl. resolution de dato 31 Decemb. 1652.

15. Börje Nielson Rommel, som antagen är uthi sal. Peder Bengdtsons ställe, be
gärer, att emedan stoor rest fins hoos böndren inneståå uthi Pehr Bengdtsons be
fallning, den han nu måste upfordra, honom fördenskull måtte wederfaras det 
samma, om någon rest effter honom fins, den han icke har kunnat uppfå, att hans 
successor måtte den uppfordra. Resolutio. Det är skäliget och bewilljes.

Sedan berättade Ränttemästaren den stora orichtigheet effter Peder Bengtsson 
fins, både stoor rest hoos böndren, och att han icke har slutet med någon bonde 
åhrlig, uthan allena quitterat penningame han uppburet haf:r och ingen spannemål, 
hwar af bokhållaren måste hafwa mycket beswär med böndren innan han med dem 
till rätta kommer, och måste hela 10 åren tillbaka hålla med dem räkningh.

Resolutio. Sådant misshagade Consistorio mycket, och fins skäliget, att enkian 
gifwer bokhållaren derföre betalning.

16. Taltes om en cammar för Consistorii kläden och andra saker, huar till den 
näste uthi farstugun har förr wäret, och än i fiohl och wåras der till anslagen.

Resolutio. Rector lofwar tala med h. Rudbeckio, att få den löös, effter Consistorii 
förre slut.

17. Johannes Baggerus begärer tillstånd att få egen disputation hålla, hwilket 
bewilljades.

18. Jonas Lonneman supplicerar om restitution ifrån sin relegation, effter tijden 
mäst förluppen är. Resolutio. Bewilljes.

19. Jean De Valoe inkom med M. Achrelio om dhe twistige penningar emellan 
M  Unonii erfwingar och honom. Först tillspordes M. Achrelius, om han hade skaf
fat den senast ålagde attest som fins in actis 24 Sept. M. Achrelius sade sig den sökt, 
men icke bekommet, uthan praeses swarade sig befara det fins icke uthi actis, effter 
det war seneste kämpners dag, för Michelsmässe marknaden. Sedan säger M. Achre
lius sig fuller willja efftergifwa den portion på honom kommer af detta, som icke 
öfwer 1 */2 rdr sig belöper, dhe andras dehl oförkräncht. Consistorium skärskodade
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saken, och befinner, att M. Achrelius hafwer försutet fatalia citationis på kämpnärs 
rätten, der af han och dhe andra hafwa saken förlorat.

Resolutio. Emädan M. Achrelius, som hafwer lagsökt monsrr Jean De Valoe wijd 
stadzrätten, sielf hafwer försutet stempningzdagame, och hans fatalia är förbij, sampt 
icke kunnat uthskaffa den attest till Consistorium, som han senast ifrån underrätten 
lofwade. Ty dömes sal. M. Unonii erfwingar att betala till Jean De Valoe dhe 64 dr 
16 öre, som bem:te Jean De Valoe hafwer öfwer lefwererat. Och erfwingerne der emot 
befrijas ifrån Jean De Valoes interesse praetention, och annat

Den 2 Novembris,
kallade Rector Professores till conferens i kyrkian.
1. Upplästes h. Catharinse Rodersköldz [0: Chruzelii] bref de dato 25 Oct. der 

uthi hon beklagar sitt ynkelige och fattige tillstånd, sedan Academien hafwer 
hennes godz wederkändz, och begärer en recommendation till höga öfwerheeten, 
att bekomma sin egendomb igen. 2. Begärer i medier tijd någon hielp af Academien 
sig till uppehälle.

Resolutio. Recommendation till öfwerheeten kan icke Consistorium gifwa, effter 
den wore moot Academien. 2. Om hielp för henne berättade h:r Rudbeck, att 
henne war tillbudet en gång förr någre t:r spannemM, hwilka hon sade sig intet 
sköta om, der hon icke mehr finge. Slötz altså intet här uthi.

Den 6 Novembris
hölltz Consistorium minus, praesent. Rectore, Dn. Scheffero, Doct. Hoffwenio, 

M. Liungh.
1. En regementzskrifware benämpd [Henrik] Skruf inkom, bekänner sig hafwa 

wäret på Stafwens källare, med en god wän Nicolao Holmström, den dagen Silfwer- 
hielmarne deponerades. När wij då uthginge af källaren (sade han) och kommo 
på nya torget, kommo någre adelsmän ifrån depositionen dijt upp, skreko och 
ropade. Och i det dhe ginge förbij, talte Holmström dem någre ord till, men hwad 
det war, weet jag intet. I det sam m  slogo dhe till Holmström, och slogo honom 
omkull, men till mig sade dhe sig intet ondt hafwa. Slogo doch en ring omkring 
mig, och uppehölle mig med fagre ord, medan dhe illa handterade den andra. 
Jag frågade hwad dhe hade moot drengen? Dhe sade, den som hafwer stoor mun, 
måste man så gå åth. Men Holmström nödgades salvera sig med flychten. Der på 
sökte dhe effter honom nid öfwer nye broon, bort åth M. Brunneri gård. Kommo 
och ropandes tillbaka, och mötte mig wijd broo-ändan. Då swarade jag: Holl karar, 
roper intet, här är karlen, som skal stå eder, hade jag nu mitt jernswerd här. Der 
med slogo dhe å nyo ring omkring mig. I det samma kom Gustaf Holmström att 
sökia effter brödren. Sedan det war beställt, gingo adelen sin koos, och jag med 
Gustaff Holmström stodo qwar på samma ställe wijd broändan. Sedan kom Spentzens 
dreng, med honom talte wij något i wänligheet. Sedan gick han bort. Dernäst 
kom Kilander gåendes från depositionen, hafwandes en novitium med lius för sig 
i handen. När han kom, sade jag: W ij see så mycket af månan nu som af liuset. 
Desse ord willja dhe nu wända, och om jag hade något annat sagdt, skal jag stå 
der till, ändoch jag intet annat talte. När jag så sade, wände han om, frågandes hwad 
wij hafwa med honom göra? Jag swarade: min wärt, här är ingen, som hafwer med 
eder göra, går edra färde, hwij ropa i på folck, sade han? Jag sade, ingen ropar på
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eder lägger eder intet i lag med oss här wankar hugg. Och i det samma slog han 
åth mig, doch miste, men jag steg till honom, slog honom en örfijl, att wij bägge 
droge i gatan. Då han kom upp, for han åter effter mig. Jag bad honom gå sin 
koos, sade och, jag flyr, och sprang 3 gånger undan för honom kring Gustavum. 
Sedan jag icke slapp, sade jag, nu så måste wij ännu en gång i gatan, och slog 
andra gången till honom. 3:die gången kom han åter effter mig, och i det samma 
slog jag honom, att han föll åter afwog wijd skomakarehörnet. Sade och till 
honom, när han gick tridie gång kull, haf det, löp intet på folck en annan gång, 
löp intet på Skrufwen. Der med kom postmästaren [Håkan Bergwald], och tog mig in 
i sin gård. Sedan weet jag intet, huru saken passerade emellan Gustavum och Ki
landrum, men det såg jag, när dhe skildes åth, att Gustavus hölt Kilandrum i håret, 
och Kilander stod på knää. Sedan detta war passerat, kommo adelsmännen tillbaka, 
ropandes och skrijandes. Tå lät postmästarens hustro igen porten, och han sielf 
hade göra med oss, att haf:a oss in. Hwilket när det war skedt, kommo dhe till 
porten, rände med wärjorna genom porten, slogp i porten med påkar, skälde oss 
för skälmar och hunsfottar. När dhe så hade een stund slaget med påkar, och kastat 
stenar in i fönsterlukorne, då tystnade dhe sin koos. Då kom Collin öfwer balken 
med dragen wärja, som wittne skola betyga. Sedan öppnade han porten, och 
släpte dee andra in. Collin med bar wärja, Lindegrenarnes dreng och Kilander 
kommo till lukan, och bröto den upp, bad dem uthgifwa Skrufwen den skälmen, 
och dhen skabbote studenten. I medier tijd stode dhe andre dels innan porten, dels 
uthan om tyste. Collin begärte slippa in, säyandes i äre min landzman etc. Omsider 
kom postmästaren sielf, och frågade hwad dhe wille? Dhe sade som förr, i äre en 
ährlig karl, eder hafwa wij intet beställa med, men skälmar och hunsfottar hysa i. 
När dhe så länge stodo, och wille intet sin koos, sprang jag af bitterheet till 
fönstret, och sade: går sin koos, karar går sin koos, rätt nu skola i gå sin koos. Dher 
med gingo dhe sin koos. Consistorium frågade, om dhe slogo sönder fönster? Respon
sio. Ney, men dhe sade: om wij willja, kunna wij taga fönstret uhr wäggen, och taga 
honom der uth.

Nicolaus Holmström, sade sig i alla stycken göra eense med Skrufwens relation, 
föruthan det, att jag intet gaf adelsmännen någor skäldzord, uthan sade serviteur 
monsieur, och i det samma bore dhe på mig, men hade jag intet salverat mig med 
flychten, hade jag fått illa hugg.

Kilander swarade: när novitius folgde mig uhr depositions salen nid på gården 
med liuset, ärnade jag låta honom gå upp igen, men så bad jag honom följa mig 
ett stycke. När jag kom till nye broon, såg jag dhe twenne stode mitt på gatan, 
emellan Alunda gården och skomakarens. När jag kom mitt för dem, hälsade jag 
på dem, tog af min hatt, då sade en af dem, som jag nu förstår att det war 
Skrufwen: Så gärna som du går och lyser honom, så må du sättia liuset i röfwen 
på honom. Då sade jag: Hwad säya i mons:r? Då repeterade han samma ord. Jag 
sade, monsieur, I hade mycket ohöflige och otijdige ord, om i äre studenter. Gick 
så tillbaka att see, om dhe woro studenter. Och i det samma sade Skrufwen: går du 
icke hädan, skal du få hugg. Slog så till. Jag slog åth honom igen. I det samma 
komma wij ihoop och omkull. Således wore wij en eller annan gång i hoop. När 
wij kommo åthskilde, gaf sig Skrufwen åth postmästarens gård, och då sade jag åth 
Gustaf Holmström. Du din hunsfott, dig skal jag wäl betala, och i det, komma 
wij ihoop. Och när det skedde, kom Skrufwen tillbaka, och woro bägge på mig,
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slogp mig, och drogo mig från den ena sijdan på gatan, till den andra, sölade nid 
mig, och mine kläder, och så tracterade, att jag blef qwar liggiandes, och ingen 
menniskie hampn war på mig. Hade och näpplig kommet undan, om icke hielp 
hade kommet.

Collin sade, orsaken huru dhe uthkommo, war detta: Novitius inkom, och sade: 
Kilander ligger nidslagen på gatan, om dhe icke komma honom till hielp, slå dhe 
honom ihiäl. Då sökte jag strax uth, och Hambreus kom effter. När wij kommo 
dijt bort, finna wij Kilandrum liggia nidslagen i skarnet, att hwarken kläder, 
håår eller ansichte syntes. Wij ströke honom reen. Sedan frågade wij effter hwem 
som hade så fälas med honom? Då swarades mig: Dhe äre här i gården. Då sade 
jag det är min landzman, som är i gården, jag will dijt, han skal säya mig. Dher 
med sade Lindegreens dreng åth mig: går icke dijt in, dhe räkna för heemgång. 
Jag sade ney, jag skal lefwerera wärjan från mig, och lefwererade så wärjan till 
drängen. När jag inkom, betänchte jag mig, att jag war allena, dhe kunde lätteliga 
öfwermächtiga mig, lät så upp porten, att kunna komma uth, om dhe wille 
efftersättia mig. Sedan gick jag till lukorna, och begärte få tala med min landzman, 
hustron kom, och först sade, han war intet hemma. Sedan kom han fram, och 
talte med mig. Jag frågade, hwem som slog Kilandrum, då sade han, går heem i 
edert herberge. Med mig war Kilander och Lindegreens dreng, som ingen påk hade. 
Ingen af desse kastade steen eller slog, men om dhe andra weet jag intet. Sedan kom 
Skrufwen, och bad oss gå sin koos, säyandes: om i icke gå sin koos, skal jag ränna 
wärjan i eder. Men några skäldzord hafwer jag intet fäldt, icke heller fordrade wij 
uth någon, som Skrufwen säger, men Kilander sade: Dhe hafwa handterat mig som 
skälmar. Collin nekar och att hafwa sagdt, eller hördt den skabbote studenten. Dhet 
han will med eed afläggia. Gust. Holmström meente, att Kilander dhe ord fäldte, 
effter han hoppas Collin intet moot honom hade. Stenar wittnar Kilander att in
kastades i gården innan porten öpnades. Och effter han icke fan igen alla sine 
kläder, som wore spargerade, gick han in i gården, sedan porten war upkommen, 
och sade till postmästarens hustro wijd lukan, hwar är för folck som hafwa öfwer- 
fallet mig, som tiufwar och skälmar hafwa dhe öfwerfallet mig, först slaget mig, 
sedan borttaget mina kläder.

Consistorium frågade Collin om dhe ord, att postmästaren är en ärlig karl, men 
tiufwar och skälmar hyser han? Collin swarade, jag sade, ärlig karl är postmästaren, 
men hwad för folck han hyser, weet jag ey.

Olaus Bozaeus sade: Postmästaren kom upp i min nattstufwu, och klagade sig, 
att hans gäster så tumultuerade på gatan, när så war skedt, satt han en halftime 
hoos mig, eller litet mehr. Dher effter när wij gingo nider stod Skrufwen och 
Holmström wijd Alunda hörnet. Sedan ansade wij intet om dem, uthan gingo in i 
stufwan, och drudco en gång. När jag gick uth, bad han mig bidia dem gå in, 
och läggia sig, om han seer dem. När jag kom i porten, war allareda actionen 
begyndt med Kilandro. Då gick jag intet uth på gatan, uthan upp i min nattstufwa, 
och såg uth genom gluggen på wäggen, då låg Kilander och Skrufwen omkull. 
När dhe kommo upp, sprang Skrufwen 2 gånger kring Holmström undan för 
Kilandro. Sedan gaf Skrufwen sig åth porten, hwar effter Kilander gaf sig ihoop 
med Gust. Holmström, af orsak att Holmström icke wille secundera honom. Dher 
effter kommo dhe ihoop, och allena såg jag, att Holmström hölt Kilandrum i 
håret, kastandes honom ifrån sig mitt på gatan. Då kom Skrufwen tillbaka igen.
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och wille slå Kilandrum. Intet slog Skrufwen honom, men det såg jag, att han 
sparkade åth Kilandrum. Då kom postmästaren och hans hustro, och togo in 
Skrufwen. I samma wefwan kommo adelsmännen och dhe andra, att dhe med möda 
fingo honom in, innan dhe andra kommo. När jag hörde det owäsend, gick jag 
nider i stufwan att see, huru dhe skulle thee sig. När jag kom in i stufwan, konwwo 
dhe öfwer planket, och till fönstren. Collin war en, och begärte tala med post
mästaren, och begärte uth dhem som hafwa slaget studenten, kallandes dem huns- 
fottar och skälmar, som så hafwa faret med studenten, bekänner och hördt nämpnas 
den skabbote studenten.

Postmästaren [Håkan] Bergwald inkallades, och tillspordes om detta, han refe
rerade således. När jag kom uth, wore Skrufwen och Kilander ihoop wijd wår port, 
och Bozaeus, sampt min hustro hölle på att hafwa in Skrufwen. Och Gustaf hölt 
på hafwa sin koos Kilandrum wijd porten, då blef Kilander ond, säyandes kunna 
sparka honom ifrån sig. Gustaf swarade, du må sparka, etc. och dher med kommo 
dhe ihoop. Wijd detta så passerade, kom hela skaran, och wij fingo som niuggast 
stängia porten, innan dhe stucko med wärjor genom porten, och hade så när 
stucket pijgan ihäl. Sedan kastade stenar een lång stund, och der effter gick Gollin 
öfwer planket, och lät upp porten. Sedan kom Collin till fönsterlukan, samwaledes 
Kilander och Lindegrenernes dreng. Desse toge uhr fönsterlukorne, och begärte uth 
dhe karlarne, som slogo Kilandrum, kallade dem skälmar och hunsfottar. Min 
hustro bad dem gå sin koos, men dhet halp intet, dhe woro än då qwar, och wille 
hafwa uth dhe andre. Mig sade dhe sig intet ondt hafwa emot, men dhe andre 
wille dhe haf:a uth. Skabbote studenten nämbdes och, men weet icke wäl, hwem 
dhet sade, uthan menar att Kilander, eller någpn af adels tienare sade det samma.

Johannes Hambreus inkallades, och berättar: När novitius kom in i depositions 
salen, sade han, att Kilandrum slå dhe ihäl, och begärer dhe wilja komma, honom 
till hielp, tå gofwo dhe sig störste parten uth dijt åth. När wij dijt kommo, togo 
jag och Golling honom upp af rännestenarne der han låg alt öfwer sölat, att ingen 
ting war reent, hwarken kläder eller ansichtet. Då sade Gollin, jag måste gå in, och 
tala med min landzman, att höra hwad gäster han hafwer, som så tractera folck. Der 
med gick jag sin koos heem, ty jag war wärd i depositionen. När Lindegreens dreng 
kom tillbaka berättade han, att när Gollin gick in tog drengen af honom wärjan.

Johannes Baltzari Gese novitius inkom, och wittnade, att när han kom öfwer 
nye broon, stod Skrufwen och Gust. Holmström nästan mitt i wägen. W ij gingo så 
på sijdan, och weke åth skomakare hörnet, tå sade en af dhe andre, så gärna du 
lyser den der, så gärna må du sättia liuset bak i etc. Då sade Kilander, hwad 
sade i? Den andra repeterade dhet samma. Item: jag tohr gifwa dig mera ändå, 
om du icke går sin koos. Slår så till Kilandrum, att dhe bägge föllo omkull, der 
med håårdroges dhe bägge. Sedan dhe kom wo upp, sprang Skrufwen upp bort till 
porten, och ropar wärjan. I medier tijd talte Kilander och Holmström sig emellan, 
då sprang jag sin koos till depositionen, och bodade hwad på färde war. Då lopp 
Hambreus med mig tillbaka hwarest wij funno Kilandrum liggiandes i ränne
stenen, och qwinfolcken woro i porten med lius. Denne Skruf sade åth mig rätt 
nu uthe: Jag ångrar, att jag icke skulle gifwet tig något med. Detta wittnade 
Sevallius. Item sade novitius, att Collin aflade wärjan, innan han gick öfwer plandcet. 
Då sade Hambreus wachta tig, gak icke in. Gollin sade: jag må ingå, och tala med 
min landzman.
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"Resolutio. Uppskiutes till lögerdagen att afdömas, effter trenne wittne, Sparrens 
dreng, Sylvius, Spensens dreng, än felas, och tijden nu förkort är.

2. Taltes om smedens mågh [Anders Andersson Gös], som ännu wijser sig 
otijdig moot sin swärfader [Matts Jonsson], och en studiosus benämd Nyberg hafwer 
skrifwet den otijdige supplication till Consistorium majus, hwilken wäl meriterar 
någon reprehension.

3. Olaus Becchius är anklagat af snörmakaren och citerat, men icke tillstädes 
kommet. Resolutio. Böter pro neglecta citatione 3 mk smt.

4. Anhåller M. Unonii enkia att få inlösa sin mans conterfey, det M:r Achrelius 
hafwer taget till sig. Consistorium råder henne med mindre penningar att af- 
copiera låta.

5. Berättade Rector om en studioso benämbd Ericus Cleningius, som hafwer 
till läns taget hoos en annan Benedictum Hellenium een bibel och åter satt till 
en annan Joh. Rendelium. När denne wille hafwa sin bibel, tog Cleningius een 
book hoos Matthiam Odenium och satte till Benedictum Hellenium igen. Nu hafwer 
denne Matthias taget sin book igen hoos Hellenium i den andras stufwa. Nu 
frågas huru detta skal rättas? Responsio. Matthias Odenius skal lefwerera sin book 
till Hellenium igen, och hwar sökie sin man. Resolutio. Geningius skal citeras 
att darera detta.

Den 9 Novemb.
hölltz Consistorium minus, prass. Rectore, Dn. Scheffero, M  Liungh, M. Fontelio, 

M. Skunk.
1. Företogz den saken emellan Hendrich Skruf och Kilandrum, som senast före- 

hades. Skrufwen är bortreest, och giordt Erich Halfwarson fullmächtig att uth- 
hämpta domen. Erich Halfwarson inkallades och tillspordes, om han är och full
mächtig att swara till studenternes klagan och reconoration[?] emot Skrufwen. Erich 
Halfwarsson nekade. Consistorium discurrerade om denne fullmacht, och befan 
henne icke wara så fullkomblig ställt, som sig böhr, å studenternas wägnar, derföre 
uppskiutz domens pronunciation till dess Skrufwen kommer sielf, och den afhämptar, 
sampt står sedan studenterne till swars.

Gustaf Sylvius inkom, och wittnade, att sedan Skrufwen förste gång hade wäret 
ihoop med Kilandrum, och gick, kom han intet sedan uth igen och slog Kilandrum. 
Consistorium frågade, om han såg saken af begynnelsen till ändan? Responsio. Ney, 
uthan när tumultet begyndtes, stog jag upp, och när Skrufwen gick in, kom han 
intet uth igen. Dhet såg jag. Consistorium frågade, om han weet, att när Skrufwen 
ingick, att dhet war sedan han förste gång war ihoop med Kilandro? Detta weet 
icke Sylvius, men när Skrufwen ingick, ben* han att bemrte Skruf icke uthkom.

Spentzens dreng inkom, och belände att den afftonen tumultet skedde, fick 
Collin honom een swerdzbälja på gatan, swerdet hade han lefwererat till sine 
disciplers Lindegreens tienare. Frågades anten dhet skedde för, eller effter tumultet? 
Drengen sade sig icke dhet wetta.

Sparrens dreng Joen Erson inkom, sade sig sedt och hördt, att dhe sade postmästa
ren är en ehrlig karl, men han hyser en skälm. 2. Frågades, och swarade sig intet 
hördt att nämpnas tiuf eller skorfwot student.

Lindegreens dreng Swen Swensson inkom, och bekände, att när Collin klef öfwer

* Ej helt utskrivet ord, och plats har lämnats i manuskriptet för dess komplettering.
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balken, lefwererade han först wärjan till drengen, och sade, att han will gå in, och 
tala med sin landzman. 2. Sedan när porten uppkom, bekände han hafwa ingått 
med i gården, och hafft swärdet under jackan. 3. Steenkastandet nekar drengen 
hafwa hördt eller sedt.

Sedan discurrerades om saken, och befans der uthi mästa nodus ståå, att dhe hafwa 
porten upplåtet, och gått in i gården, sampt ropat der inne, hwarföre kommer på 
Gollin att befrija sig med edesmän, att han icke uthi een ond mening hafwer ingått 
och öppnat porten. Gollin sade sig allareda skaffat sig 12 wittnesmän, hwilka in- 
hades, och angofwo sine nampn. 1. Johan Hambreus, 2. Petrus Holmingius, 3. Johan 
Staienus, 4. Erlandus Elmberg, 3. Gabriel Lundebergius, 6. Erlandus Dryselius,
7. Andreas Granberg, 8. Joh. Klint, 9. Nie. Lundebergius, 10. Georgius Ringius,
11. Jonas Person Skiltens tienare. Desse sade sig willja eed med Gollin gåå willja.

Consistorium uppsköt saken, till dess Skrufwen inkommer, och den [o: domen] 
afhemptar sielf.

2. Olaus Becchius är anklagat för gäld till snöremakaren här i staden, men kom 
icke i onsdagz tillstädes, när han stämpdes. Nu är han icke heller tillstädes, uthan 
sändt en poike, och låtet säya snöremakaren är betalt. Detta bekände snöremakaren. 
Och effter Becchius har tergiverserat förre gång att komma tillstädes, och ludificerat 
Rectorem med osanning och tredska, sampt med sådant förre beträdd, ty skal han 
sättias 1 dygn i prubban, och der med quittas böten senast.

3. Odhenio bewilljes citation på Gleningium för sin bortawarande bibel, de quo 
prius.

Den 20 Novembris
hölltz Consistorium majus, praes. Rectore, Doct. Stigzelio, Doct. Lithman, Doct. 

P. Rudbeck, M. Brunnero, M. Åkerm., Dn. OL Rudb., Doct. Hoffwen., M. L  
Fornelio, M. Liungh, Dn. Verelio, D a  Gabriele Emporagrio, M. Skunk.

1. Residenten i Holland h:r Apelbohm hafwer skäncht Ulfilam hijt till Biblio- 
theket. För detta betackades han, och slötz att ett skriffteliget tacksäyelsebref skulle 
till honom afgå.

2. Angaf Räntemästaren, att Doct. Sidenii enkia beqwämmer sig till att taga så 
mycket i spannemåi och penningar, som Willinge ränttar, och will uppdraga M. 
Åkerman hemmanet, allenast hon är försäkrat, att sig intet skeer här mz till kort. 
Resolutio. Consistorium är glad, att hon sig således beqwämmer, och försäkrer 
henne, att intet skal skee henne till kort, uthan fogden skal gifwas befallning så 
mycket henne åhrlig lefwerera i spannemål och penningar, som Willinge ränttar.

3. Doct. Petrus Rudbeck förfrågar, om han icke må få tillträda ordinarie profes- 
sions-lönen, effter den i Mathzmässos för Doct. Odhelii enkia expirerade.

Resolutio. Ifrån den 23 Septemb. beståås D oa. Rudbeckio ordinarie professions 
lönen, sammaledes M. Brunnero.

4. Upplästes Kongl. Mayrttz bref de dato 29 Novemb. 1667 [sie] för Stephano Bo
man till stipendium duplex in antiquitatibus.

5. Upplästes R. Cantzlers bref de dato 28 Septemb. för Daniele Daalhemio till 
duplex stipendium in medicina, och bewillies.

6. Taltes om Jona Holmstock, som och hafwer R. Cantzlers bref på duplex 
stipendium in eloquentia, men icke ännu dhet nutet till godo.

7. Twenne bönder ifrån Broo sochn, Thomas [Olofsson] och hans granne, beswära
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sig att kornet dhe i förledne sommar fingo är störste delen bortskämbdt i ladan, och 
kan icke moottagas af köpmännen, om det uthföras skal, tillbiuda fördenskull pen
ningar.

Resolutio. Abram Person tillfrågas om saken sig så förhåller, som dhe förebringa, 
sedan will Consistorium sig der på resolvera.

8. Enkian i Salstad beswärar sig att Ränttemästaren hafwer låtet sättia lås för 
hennes lada, der igenom hennes creatur lijda nöd, föregifwer detta skee för 
lägersmåls böten, hwilka doch af Consistorio tillgifne äre. Räntemästaren swarade, 
att enkian är skyldig wijd pass 122 dr och 14 t:r spannemM. Nu sökia barnen att 
skiffta med enkian, derföre måste Academiens fordran blifwa först uppfordrat. 
En zedel skal gifwas till rättaren, att han låter aftryska det Academien tillkommer, 
på det boskapen får till foder.

9. En bonde i Molstad Niels Staffanson beswärar sig öfwer sal. Pehr Bengdtson, 
att han hafwer mindre quitterat i hans book, än denne hafwer lefwererat. Om denne 
wittnades, att han är tresk, kommer icke till stämbning etc. Resolutio. Till denne 
skrifz zedell, och till rättaren, att dhe bägge inkomma.

10. Taltes om näste cammaren för Consistorio till dess kläden och andre saker. 
Prof. Rudbeck föregifwer ännu en dehl af M:r Boos skriffter der inne liggia, derföre 
blijr den icke förr ledig än i wåhr, då Consistorium skal den bekomma.

11. Taltes om Grönwaldz arfwingar, som praetendera hans saker effter honom, 
och willja intet tillstå någon begrafningzkostnadt. Nu hade Hans Excell. h. Lorentz 
Creutz ärnat bestå all kostnaden, men effter dhe äre så importun, will Hans Excell. 
icke allt efftergifwa. Resolutio. Arfwingarne måste bestå en skälig begrafningzkost
nadt, och dhe sig emellan göra räkning.

12. Johan Staaf klagar och om någon skuld till 109 dr effter Grönwald. Resolutio. 
Han framthee sin räkning och ställe sig in ibland creditorerne.

13. Anders Person i Dorsillja är skyldig öfwer 40 t:r spannemåX och 330 dr pen
ningar. Om denne wittnade Ränttemästaren, att han aldrig hafwer giordt richtigt för 
sig, uthan städze bedraget Academien. Resolutio. Tages af honom hwad han hafwer, 
och sätties från hemmanet, sampt den andra, som nu städslat hafwer, blifwer dher 
wijdh.

Anders Perssons son berättar, att kyrkioheerden i Tillinge hafwer en dehl borta af 
ägorne. Resolutio. Skal skärskådas.

14. Fougden på Sätuna anklagar Gravandrum, att han hafwer hugget een döör 
på een byggning i Sätuna gården, hwilken gård Gravander hafwer hyrt för 150 dr 
hela byggningen och halfwa stallet, derföre han beswärar sig öfwer Gravandrum, och 
begärer att Gravander rymmer uth i påsk.

Resolutio. Gravander skal effter mätismanna ordom refundera skadan, effter 
14 cap. Byggn. B. hwilket twenne af Consistorio, twenne å fougdens sijda skole 
mäta. 2. Får Gravander sittia qwar året om, effter accord. Detta sades dem, och 
fougden bad Gravandrum hålla sig wäl i gården, så får han blifwa omolesterat.

13. Slötz om dhe gamble Cursorum kiortlar, att dhe skole tagas till publicos 
usus, och fodras det nye plyset med dem, som brukas på stolarne, när solennes 
congressus hållas.

16. Talte Rector om en adels tienare, som nu förnimmes mycket spela och dobbla 
emot constitutiones. Professores talte något hwar om dhet insolens adelstienarne 
bruka, hafwandes långa stokater wijd sijdan, och mera hisse sine herrar till ondt,
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än godt. Consistorium fan nödigt remonstrera Hans Excell. sådant, och sökia, att 
tienarne måtte inga swärd och stokater hafwa på sig.

17. Taltes om stoolrummen för adelen i kyrkian huru dhe lämpas måtte, att 
adelen får någpt runwware ståå, och dher igenom betagas dhet owäsende och stijm. 
Dhe förre förslag påmintes och slötz, att man sökia måste till att byta med landz- 
höfdingen den långa stolen näst framom Professoribus till adelen, och gifwa honom 
grefwe bänken igen mitt för pelaren.

18. Berättade Rector, om Anders Andersons Göses importunitet moot Consisto
rium minus, både i sin supplication, och andre uthkastade ord, hwarföre frågar 
Rector, om icke dhenne böhr för sådant lagsökias? Consistorium behagade detta, 
och resolverade, att han skulle wijd stadzrätten laghsökias.

19. Taltes om electione novi Rectoris, som dhenne tijd böhr skee. Constitutiones 
upplästes och vota fölle på Doctoren Stigzelium, hwilken begärte sig förskonas för 
sin ålder skull, effter han så länge tient hafwer. Doch bad Consistorium honom 
icke undraga sig, effter han är bäst bekant med Academiens Staat. Här med lofwade 
Doctor Stigzelius willja sig rectoratum påtaga, med begäran, att Consistorium är 
honom bijståndigh.

20. M. Fontelius begärer få läsa denne tijd hemma, effter dagarna äro mörka. 
Resolutio. Till juhl bewilljes detta. Effter juhl går han publice som förr.

21. Magnus Melander begärer egen disputation hålla, hwilket bewilljes.
22. Inlade Rector een skrifft, som war sig lefwererat af M. Fontelio, och war 

skrifwen af M. Laurentio Fornelio till M. Fontelium, medan han ännu Rector war, 
men icke blef tå framhafd, effter han war hållen såsom partijsk på M. Fornelii 
sijda, derföre nu praesens Rector dhen insinuerar, som så lyder:

Magnifice Domine Rector, "Domine & fautor colende.
Som jag senast talade med Eders Magnificentz, tyckes mig att den saken om 

min dräng, som Samuel Kadow lät kasta i tiufwekällaren, och Prorector under rec- 
toraten, som då war Dn. Verelius lempnade effter sig oeffterfrågat, må liggia länge 
nog, altijd för min skuld, kan Consistoriuw tola itt sådant ingreep i sin jurisdiction, 
jag måtte gifwa mig till fridz huru jag kan, och elljest hafwer E. Magnificentz intet 
godt wid att görat. Ty Fontelius hörer jag hållas för weeldog i saken, ty en af Ka- 
dows wenner hafwer rådt honom, att han skulle see huru han kunde komma der 
ifrån, medan en annan är Rector. Ty står det till dess Fontelius blifwer Rector, 
så är han en god Fornelian. Skulle hafwa något till läppegäld der före. Så må nu 
saken stå som hon står, effter så är på alla sidor, till dess någon annan en gång kan 
råka pååt in actis, som tor fråga der effter.

Magnificentiae T.
Addictiss.
L. Fornelius.

Räntemästaren h. Verelius swarade: Hwad min person anlangar, har jag nog 
bekymbrat mig om den saken i mitt rectorat, och sökte den till ändskap bringa, 
som nogsampt acta med mig skola wittna, der på jag mig beropar, men effter jag 
då för infallande hinder icke kunde saken till ändskap bringa, recomwenderade 
jag den på ett memorial till gref Gustaf att än göra ändskap på, medan han Rector 
wore.
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Prof. Brunnerus sade sig offta sökt i sitt rectorat att få en ändskap på den saken, 
men kunde den icke nåå, af skähl, som in actis finnes. Sade sig och hafwa talt med 
Kadow om den saken, att han sig förklara wille.

Prof. Laur. Fornelius swarade: ja kan skee i talade honom till bästa.
Prof. Brunnerus swarade, sådant skal intet kunna bewijsas, om jag menes med 

den wännen i skrifften står, så säye fritt, jag skal mig förswara, om jag är en ärlig 
karl

Prof. Fornelius swarade: än i hafwen rådt honom till att göra sig af med den 
saken, mädan i wore Rector, och förr än Fontelius blefwe.

Prof. Brunnerus begärte weta sagzmannen, den han wille sig förswara moot.
Prof. Fornelius sade: Doct. Hoffwenius har sagdt mig det.
Doct. Hoffwenius nekade intet uthan sade sig af Kadow sielf det hördt
H:r Verelius repeterade och sine förre ord, och sade sig intet mera hafwa kunnat 

göra i sin prorectorat, än giordt wore.
M. Fornelius swarade: 1 läte stämda min dreng, och togo honom från mitt arbete 

på landet förste gången, hans wederpart kom intet. I läte stämma honom andra 
gången, wederparten kom intet. I läte stämma honom tridie gången. Swaranden 
kom intet. I läte stänwwa honom fierde gången, men wederparten kom icke heller 
då, uthan sände en annan för sig. Synes hwad god sak wederparten hade. Drängen 
måtte böta, slapp intet förr, men det praejudicium Kadow giorde, frågade i icke en 
gång effter.

H:r Verelius swarade sig den saken med nog wårdnat i sin rectorat handterat, men 
effter den icke kunde slijtas, gaf jag den till då warande Rectorem, att skaffa resolu
tion uppå.

M. Brunnerus sade skola förswara sig emot den beskyllning honom tillwijtes om 
borgmästarens tahl, som Doct. Hoffwenius wittnar, och att skola bewijsa sig alldeles 
oskyldig wara för all wildogheet i saken, och nog arbetat på saksens ändskap i sitt 
rectorat.

Den 27 Novemb.
kallade Rector Professores till tals i kyrkian, praesent. M. Rectore, Doct. Stigzelio, 

Doct. Pet. Rudbeckio, Dn. Ol. Rudbeck, Dn. Verelio, Dn. Emporagrio.
1. Proponerades om spannemSls wärde i Stockholm och Kopparberget. Resolutio. 

I Stockholm begäres 10 dr kmt. men hwar dhe icke willja så mycket gifwa, sälljes 
för 3 dr smt. in specie. Wijd Kopparberget säljes för 4 dr smt. in specie.

2. Hedrei enkia begärer sitt hemman få bruka till hälfften med bonden. Resolutio. 
Nekas, effter henwwanet der igenom af sig kommer.

3. Benedicto Simonio och Carolino bewilljes egne disputationer hålla.

Den 6 Decembris
hölltz Consistorium majus uthi kyrkian, praesentibus M. Rectore, Doct. Stigzelio, 

Doct. Pet. Rudb., M. Brunnero, Doct. Hoffwenio, M. L  Fornel., M. Liungh, Dn. 
Verelio, M. Fontelio, Dn. Emporagrio, M. Skunk. Acta notavit M. Achrelius absente 
Hadorphio.

1. Frågade Magnif. Rector om M. [Jacob] Waldius hörer under Academiens 
jurisdiction, eller stadsens? i denne sak, att han hafwer laederat Academiae Recto
rem? Till Consistorium citerades han af Magnif. Rectore, af det fundament, att 
han fans på Academiens mantals längd, ehuruwäl Magnif. Rector intet wiste någon
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grund, hwarföre han dher skulle srå, effter han intet uthi Academiens gifne KongL 
privilegier fans. Blef swarat att han först lyder till Arkieebiskopen, som praxis är, 
och then 24 punct i prästernas privilegier innehåller. Här på discurrerades, om han 
är präst i detta fall Och frågades antingen han är kyrkioheerde eller cappellan, eller 
hwar han hafwer sin predikestooL Och om han än wore präst, så står der han står 
dieknen lijka med honom, och han derföre i detta fall i lijka privilegier med en 
diekne.

Resolutio. Han hörer under rådstugun, och Erkiebiskopen skal först här om gifwas 
tillkänna. Thet, att han hörer till rådstufwun och under staden, det håller jag rätt 
wara, sade Magnif. Reaor, men huru dhe, som hafwa draget honom hijt, kunna 
förswarat, weet jag intet, om något frågas der effter.

2. SpanneoaMen. som Bengdt Jöransson hafwer fördt heem, ställes h. Quaestori 
uthi disposition. Och twenne eedsworne män i Stockholm sökes wittnesbyrd hoos, 
huru säden är medfaren, att man der uppå kan sökia Bengdt Jöranson om skade
ståndet.

3. Kyrkioherbergz-sp<*00imilen näst Stockholm rättes rågen för 9 dr, kornet 
för 10.

4  Spannemålen åth köpmännerna wijd Berget, effter dhe icke mehr biuda än 
2 specie rdr försöker h:r Räntmästaren om dhe willja gif:a 2 sp. rdr och 1 mk smt.

3. Frågade Magnificus Rector om han skulle låta gå citationer på någre, som äro 
hoos honom för skuld angifne? Resolutio. Bewilljades.

6. Måns Månsson begärade af actis att Salomon Cröning intet hörer mehr under 
Academien. Resolutio. Wardt bewilljat.

Die 12 Decemb. A. 1667 
usitatis ritibus Rector creatus est 

admodum reverendus & clarissimus 
Dn. Laurentius Stigzelius,

S. S. theol. Doct. Prof. prim. nec non past. Upsaliensis.

Den 16 Decembris
hölltz Consistorium majus ordinarium, praesent. M  Rectore, Doct. Lithman, 

Doct. Pet. Rudb., M. Brunnero, Dn. Scheffero, Dn. Åkerman, Dn. OL Rudbeck, 
Doct. Hoffwenio, M  Ravio, M. Liungh, M  Fontelio, M  Skunk.

1. Tillsattes Decani. In theologia Doct. Petrus Rudbeckius. In juridica Dn. Åker
man. In medica Doct. Hoffwenius. In philosoph. M  Jonas Fornelius.

2. Assessores minoris Consistorii. Ex theologis Doct. Pet. Rudbeck. Ex juris 
consultis M. Åkerman. Ex philosophis M. Ravius, som senast excuserade sig. Och 
M. Jonas Fornelius, som sammaledes sig ursächtade i sommars propter rectoratum. 
NB. M  Jonas Fornelius öfwertalte Professorem Skunk detta rectorat wara assessor 
minoris Consistorii.

3. Angaf Rector om ett dråp som i lögerdagz affton den 14 Decembr. är skedt 
mellan 6 och 7 af en studioso, Olaus Fontinus benämpd, som hafwer i dryckesmål 
stucket en annan studiosum ihäl, wijd nampn Petrus Claudii Frank. Hwilket är af 
denne händelse tillkommet: att landzskapet hafwer dagen förr, som war i fredagz
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hållet convent på Lårmans stenhuus, och dagen effter, då någre skulle gå och 
clarera med werdinnan, hafwa dhe begyndt dricka, och i samma dryckenskap desse 
twenne kommet i någon twist sig emellan, och denne Fontinus omsijder stucket den 
andre till dödz, hwaraf han strax är död blefwen, och Fontinus i fängelse satt.

Denne Olaus Fontinus upphämptades af fängelset, och tillspordes i. Huru han war 
kommen i så grof gärning? Han swarade: Dhet må Gud wetta. 2. Frågades huru 
dhe wore oeense wordne? Responsio. Wij wore intet oeense. 3. Huru tog han då uth 
wärjan. Responsio. Jag hade den uthe hela afftonen i lustigheet. 4. Tillspordes 
om dhe ingen owänskap hade hafft sig emellan? Responsio. Ney ingen owänskap. 
Gudi skee lof, uthan wij hafwa umgådtz wäl, och någre dagar sedan war han hoos 
mig, dhå jag war siuk. 5. Landzmännen tillspordes hwad Fontinus giorde med bara 
wärjan så länge? Responsio. Han gick och bögde wärjan moot golfwet, och sprätte 
med henne. 6. Hwad drucko dhe dhen tijden? Responsio. Wij drucko öhl och 
brännewijn. Dher stod något brännewijn i en kammar uthi een flaska, sedan dagen 
förr, det gick jag och tog af, effter jag war något ofrisk i magan, ty jag hade 
tillförende wäret siuk, och dagen förr war jag icke i conventet. 7. Landzmännen 
förehölltz, att Fontinus måtte lijkwäl hafft något ondt moot den andre. Studiosi 
swarade: Dhet kunde wij icke höra, ty då hade wij taget wärjan af honom. 8. Fon
tinus frågades: huru kom dhet till, att i stucko honom? Responsio. Jag weet intet 
om jag har stucket honom, uthan när Frank war stucken, föll wärjan och fästet mig 
på bröstet. Consistorium förehöllt honom bekänna rätta sanningen, ty den andre 
är död af hans wärja. Fontinus swarade som förr, och gaf ingen annan bekännelse. 
9. Rector berättade, att orsaken föregofwes af andra således wara tillkommen: att 
Petrus Frank hade drucket Fontino till, och sedan glaset war uthdrucket, slogz intet 
mehr uthi, då sade denne Fontinus: hwij drack i mig till, och icke slog sedan uth? 
Jag skal fuller wara hunsfott i landzskapet jag? Om detta tillspordes Fontinus, 
och swarade: dhet är så mitt ordspråk, jag är waan alltijd så säya.

Studiosi inkallades som tillstädes woro, trär dråpet skedde, och tillspordes om 
dhetta. Men effter dhe alle hade lijka tahl, och ingen såg Fontinum sticka dhen 
som dödde, ty examinerades hwar för sig.

1. Holgerus Catonius war tillstädes då dråpet skedde aflade eed, tillspordes om 
saken, och wittnade: Att något brännewijn war i een flaska uthi cammaren qwarståen- 
des sedan dagen förr, deraf Fontinus begärte något inhemptas, hwilket skedde, och 
2 eller 3 glas intogos. Deraf hwar och en drack så mycket honom behagade. Sal. 
Frank drack ett heelt glas uth i en dryck, sammaledes Fontinus. När dhe så hade 
drucket omkring, kom sidste glaset till Franck å nyo, hwilket han drack Fontino 
till, och dhet samma uthdrack. Då begärte Fontinus, att Frank skulle spendera mera 
brännewijn, effter han hade drucket honom till, då swarade Frank, dhet behöfwes 
intet mere denne gång. I medier tijd gick Fontinus af och till på golfwet, hafwandes 
stokaten bahr, hwilket wij icke kunde see, än att wara på lustighe/. Andre gången 
talte Fontinus sal. Frank till, att han skulle skaffa sig brännewijn (men huru offta 
han begärte, dhet weet jag intet) och sade, att om i icke skaffa brännewijn, skole i 
wara en hunsfott i landskapet. Då blef Frank något ijfrig, stegh upp af stolen, 
som han satt uppå, och sade (som jag kan minnas) han skulle wara en hunsfott 
till dess han bewijser honom dhet. Med samma gick saL Frank åth Fontinum, slog 
händerne samman, och i det samma satte Fontinus wärjan moot honom fram för sig, 
som wij icke annat såge, än att willja hålla honom från sig der med. Och wijd det
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samma, slog Frank under wärjan med handen. Om hon der igenom kom i bröstet 
weet jagh ey, icke heller såg jag om Fontinus stötte honom med wärjan.

Catonius frågades 1. om Frank sökte gifwa sig in på Fontinum, när han slog 
undan wärjan? Responsio. Weet intet wist, uthan som han tychte, wille Frank in på 
honom.

Frågades 2. hwad Frank sade, då han war stucken? Responsio. Han sade: I skola 
swara mig i morgon. Sedan gick han fram till liuset, reef upp kläderne och begärte 
armekläde, att stryka af sig bloden. Sädan steg han tillbaka, dignade nijd, och 
som wij icke annat förstodo, än att han dånade, der med gick jag uth, och när jag 
inkom igen, war han reda död.

Frågades 3. om såret? Responsio. Dhet är näst ofwan wänstre wartan, mycket 
litet.

Frågades 4. om han icke märkte, att Fontinus uthdrog swärdet i ond mening? 
Responsio. Kunde dhet icke förstå, effter han plägade förr så bruka wärjan. 5. Frå
gades huru Fontinus höllt armen med wärjan, anten raak eller krokot? Catonius 
swarade, han höllt honom half krokot.

Sidst frågade Rector Fontinum, om han kännes wijd denne relation? Responsio. 
Gud nåde mig, jag weet intet, jag war så ånger.

Gustavus Passenius inkom, aflade eed och wittnade: Sädan Frank drack Fontino 
till, och intet meer war i flaskan att iskänckia, då begärte Fontinus glaset, effter 
Frank hade honom tilldrucket. Då swarade han: Der war intet mera igen. Tå begärte 
Fontinus yttermera, att få glaset fullt igen. Tå sade Frank: i affton få i intet mehr 
glaset igen. Fontinus swarade, om i icke skaffa mig glaset, så skola i wara en 
hunsfott i landskapet. Då sprang Frank upp på golfwet, och slog ihoop händerne, 
säyandes, du skal sielf wara en hunsfott, till dess tu bewijser mig, och då gick han allt 
närmare Fontino, men Fontinus höllt för sig stukaten, sedan kunde jag icke mere 
see, uthan att Frank slog från sig wärjan med handen, men såg intet mehr, förr än 
Frank gick till bordet, reef upp tröyan, och begärte armekläde att afstryka sig blodet. 
Sedan stod han litet, till dess han fölL

Denne frågades 1. om dhe bägge hade hafft owänskap förr sig emellan? Respon
sio. Ney intet som jag weet. 2. Frågades om såret hurudant det är? Responsio. Näst 
ofwan wänstre wartan, mycket litet.

Sueno Henzelius inkom, giorde eed och berättade: att första glaset, som af 
brennewinet inkom drack Fontinus uth, det andra drackz omkring, och kom till 
Frank. När det sidste gång inkom, tog Frank det samma och uthdrack. Sedan 
fordrade Fontinus det fullslaget igen, men den andre swarade: det behöfwes intet 
mehr i affton, kom till mig i morgon, jag will gärna spendera brennewijn. Då 
sade Fontinus: i skolen wara en hunsfott i landskapet, om i icke låta mig få glaset 
med brännewijn. Och deraf blef Frank altererat, sprang upp och gick åth Fontinum, 
då höllt Fontinus wärjan rätt för sig. Frank slog wärjan från sig, men icke såg jag 
att Fontinus stötte åth honom.

Sedan tillspordes Henzelius, om han kunde seya Fontinum, att han intet stötte åth 
Frank? Henzelius swarade sig sedt stadigt på dem, men icke kunnat see, att Fontinus 
stötte åth honom. Hade intet mehr att säya, uthan att såret war mycket litet ofwan 
wänstre wartan.

Sedan inkallades dhe andre wittnen, Birgerus Folcheri, Matthias Molin, Petrus 
Knap, Samuel Lothigius, giorde eed, och tillspordes 1. om någondera sågh, att

9 6
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Fontinus stack åth sal. Frank, när han gick moot Fontinum. Responsio. Desse alle 
neka detta sedt, uthan en af dem bekände, när Frank kom moot Fontinum, som 
höllt wärjan för sig, slog Frank wärjan undan sig med wänstra armen, och höllt 
högre knyttenäfwan bak om sig. Sädan hörde wij intet, sade dhe, förr än Frank 
gick till liuset, uppref tröyan, och såg bloden, då han begärte ett kläde att stryka af 
sig. Der med han föll baaldänges, och dödde. Mera bekände dhe icke.

Effter detta uthwijstes desse wittnen, och Fontinus förehölltz, att emot honom 
allegeras, det han hade offenderat sig på Frank, och förorsakat honom upp emot sig, 
hwarföre frågas Fontinus, och råddes säya sanningen, om icke han hade, i det Frank 
kom moot honom, stött honom. Fontinus bad sig så sant Gud till hielpa, att han 
det icke giorde. Fontinus förmantes yttermera, men bekände icke annorlunda. Rector 
berättade att Fontinus war mycket drucken, när han blef genom wachten förd i sin 
gård, hwarest han uppkastade, och kan skee uthi dryckenskap intet weet huru han 
höllt wärjan, eller om han stötte, eller intet.

Ifår effter uthwijstes Fontinus, mädan consultatio skedde. Och discurrerades först 
om såret, om dhet kunde wara tillkommet genom wåda, i det saL Frank slog undan 
wärjan. Detta syntes icke lijkt, ty dhet är ett stiung mycket lijtet, strax ofwan 
wänstre wartan, och synes icke uthan genom stickande wara skedt. 2:do. Discurrera
des, om dhetta skulle hållas kunna för willje- eller wådewärk. Wåde synes dhet 
icke wara, effter Fontinus hafwer förorsakat den andre upp emot sig, war och 
icke trängd å lijfznöd, ty han hade kunnat hafwa sin wärja sin koos, effter sal. Frank 
hade ingen wärja moot honom. Omsijder voterades, och alle föllo dher på, att Fon
tinus finnes icke hafwa detta giordt af rätt trångmål, eller wåda, effter han stodh 
mitt på golfwet, och hade kunnat sdjga tillbaka, eller kasta wärjan ifrån sig, och 
fördenskull icke kunna befrijas ifrån willjawärk.

Resolutio: Effter noga ransakning, kan Consistorium icke befrija Olaum Fontinum 
ifrån det straff, som i begynnelsen af dhet i  cap. dråpmål med willja $t.L förmäles, 
att gifwa lijf för lijf. Och sådant till KongL Hofrättens wijdare omdöme.

Sedan domen war pronuncierat, lefwererades han i slottzfougdens händer, och 
uppfördes på slottet. Sedan inkallades dhe andre, som wittnen woro, förehölles sin 
obetänksamheet med sine conventer och dryckesmål, och att dhe icke betogo dhe 
andre sin oenigheet och sammanträde, mir den andre stod med dragen wärja.

4. Påminte Prof. Ol. Rudbeck om dhet myckna dobblande och spelande nu i 
staden hålles emot lagen och constitutiones, deraf mycket ondt förorsakat och skeer. 
Sedan begynner adelen sielf och deras drängiar mycket gå på källaren, dricka och 
föra tumult, som nu offta spörjes. Derföre angifwer Profess: n detta, till att salvera 
sig emedan R. Cantzleren så offta der om talat hafwer, att Consistorium borde dher 
på böter råda, effter dem är förtrodt landsens ungdom. Consistorium beklagade 
detta mycket, påtänkiandes åthskillige förslag, huru sådant owäsende kunde betagas. 
Ifår till påmintes bäst wara, att bruka Hans HögGrefl. Excell. eget förslag, primo 
igenom publicum programma åthwarna adelen emot sådant. Sedan, när någon in 
particulari spörjes sig illa förhålla, då privatim admonera den först, sedan, om då 
intet gäller, citera dhen för Consistorio, och i det öfrige effter Kongl. May:ttz 
resolution af dato 14 Febr. 1663, om sådannes ostyrigheet, som fins i den 11. punct. 
Detta behagade Consistorio wäl, men slötz intet.

5. [Nicolaus] Lindegreen är anklagat af wachten, som hafwer den affton recto- 
ratet stod, kommet med en hoop andra, öfwerfallet wachten, hugget Johan Johans-
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son, och illa med sine stallbröder faret fram, dhet Lindegreen nekat hafwer, och 
fördenskull uppkallat. Lindegreen inkom, och tillspordes om han hade sina wittne, 
att han icke war uthe på gatan den gången wachten blef slagen? Lindegreen sade 
sig icke wäret och slaget wachten, men kunna emot wachten producera till wittne 
dhe som hafwa wäret med på gatan, och slaget dem. Consistorium swarade, att han 
måste nämpna sine wittne, och om han icke har sielf wäret med, att han då säger på 
sin eed, hwilke wore den gång på gatan och högge wachten. Lindegreen swarade, att 
Carl Sparre, Lars Sparre, Carl Kruus och Jacob Spentz wore den gången på gatan, 
när dhetta skedde, och dhe lära göra mig frij, att jag icke med war, och dem högg. 
Resolutio. Desse skole härnäst uppfordras.

6. Upplästes R. Cantzlers bref de dato 28 Novemb. för Paul Prevost till franske 
språkmästare embetet, i den andras [o: Gérard Canters] ställe, som för sin religion 
afsätties. Om Prevost frågades, af hwad religion han är? Resp. Han är en catholic.

Resolutio. Till R. Cantzler skal skrifwas, och sådant tillkänna gifwas, effter dhet 
löper emot religions stadgan, att sådanne må i embete wara.

7. Inlägger Pehr Bengdtsons enkia en supplication om sin mans löhn på förflutne 
åhr, och nådh-åhr. Resolutio. Dhet förledne åhrs löhn kan icke wägras. Nådh-åhr 
niuter hon, som andra. 3. Begärer niuta sin mans hemman i sitt enkiestånd. Resolu
tio. Hon kan icke drifwas, så länge hon kan göra skatt och skuldh, som andra.

Den 17 Decembris
hölltz Consistorium minus, prsesent. M. Rectore, Doct. Pet. Rudbeck, M. Åker

man, M. Ravio, M. Fornelio.
1. Företogz den saken emellan Nicolaum Lindegreen och wachtdrängerne, som 

hugg hade fått den afftonen rectoratet stod, och tillsagdt dhet Lindegreen, som nu 
sig ursächtar, och beropar sig på Carl och Lars Sparre, sampt Jacob Spentz, som 
alla honom befrija kunna. Desse inkommo och tillspordes om sådant? Lars Kruus 
swarade, att dhe wore den gång på gatan, och när wachtdrängerne kommo gåendes 
uhr Rectoris gård, skälde dhe oss för hunsfottar. Och effter ingen gärna låter med 
sådane ord sig öfwerfalla, ty gofwe wij hugg på dem.

Johan Johansson sade: när wij kommo uhr gården, sade dhe: Sij hwar korfwarne 
komma. Jag sade, hwad säya i? Dhe swarade: Hwad? Kalla dhe oss hunsfottar. Och 
kommo strax med hugg och wärjor öfwer oss, men ingen af oss kallade dhem 
hunsfottar, uthan mig högge dhe med en sabbel i hufwudet, der af jag fick dhet 
såret. Item högge dhe min hatt sönder, högge i bardisanen, och piskade oss som 
ormar för sigh.

Wachtdrengen Pehr Jönsson wittnade sammaledes, att strax dhe uthkommo genom 
Rectoris port, kallade dhe oss korfwar, då Johan swarade: Hwad säya i? sade dhe, 
kalla dhe oss hunsfottar? Wij sade, ney herrar, wij sade dhet icke. Då strax bore dhe 
på oss, slogo oss med sina wärjor. Och när wij kommo bort till postmästarens huus, 
war dher en annan hoop, dher ibland Lindegreen kom fram och högg Johan.

Adelen frågades om Lindegreen war med? Dhe nekade, säyandes sigh willja göra 
eed, att Lindegreen icke war med, ey heller slog någon wacht.

Pehr Mathsson wachtdreng inkom, wittnade sammaledes, att strax dhe uthkommo 
genom Rectoris port, sade dhe: Sij hwar korfwarne komma. W ij höllo oss rätt uth 
med timbret, då Johan swarade: hwad säya dhe? Då swän[g]de dhe strax orden, 
och sade: Kalla i oss hunsfottar, och bore på oss. Pehr Mathsson tillspordes, om
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icke någon af wachten kallade dem hunsfottar? Pehr Mathson nekade, wijd eed, 
att ingen af dem kallade dem hunsfottar. Han tillspordes huru många dhe woro. 
Responsio. Dhe woro en stoor hoop, gatun war full emellan nye broon och Rec
toris gård.

Erich Mathsson inkallades och tillspordes, om han tillstår, såsom förr, att Linde- 
green högg Johan? Han swarade ja, att han står der till, och kände Lindegreen, att 
han högg Johan med een kroket wärja.

Sedan detta war så uthtalt, uthwijstes dhe, mädan consultatio skedde, och fans 
nödigt först förnimma af baronerne, om dhe kunna befrija Lindegreen, att han icke 
hafwer emellan Rectoris port och nye broon hugget wachtea Desse inkallades, och 
sade sig kunna göra Lindegreen frij, derföre Rector frågade, huru dhe kunna weta, 
att han icke der borta wijd broon hade slaget dem? Dhe swarade sig hafwa folgdt 
wachten ifrån Rectoris port till nye broon, och Lindegreen war intet der tillstädes. 
Dher på dhe alla 3 framträdde, och giorde eed, befrijandes Lindegreen. Sammaledes 
befrijade Lindegreen sigh med eedh.

Här med uthwijstes parterne, mädan consultatio om domen skedde. Omsijder 
resolverades:

Desse 4 h. Lars Sparre, h. Jacob Spentz, h. Carl Sparre och h. Carl Kruus betala 
för hugget i hufwudet 12 mk effter 9 cap. Sårm. m  will. 2. Dhe öfrige slag, soro 
wachten fick, sammanslås till 8 slag allesammans, och böta såsom för pust, a 6 mk 
hwardera slaget effter 12 cap. Sårm. m. will. 3. För oqwädins ordet botes intet, 
effter dhet är intet bekändt. 4. Hafwa dhe förwärkat wärjorne effter cap. 23. consti
tutionum $. 26. och måste betala Johan Johanson hatten. Erich Mathson och Erich 
Jönsson som hafwer beskyldt Lindegreen att hafwa hugget Johan Johanson, och 
icke kunnat honom wijd sakena binda, böte hwar sina 3 mk effter dhet 20 cap. 
Tingm. Balk. och Lindegreen dömes saklöös.

Den 18 Decemb.
hölltz Consistorium majus, prsesent. Rectore, Doct. Lithman, Doa. P a. Rudbeck. 

M. Brunnero, M. Åkerman, Dn. OL Rudbeck, Doa. Hoffwenio, Dn. Ol. Verelio. 
M. Skunk.

1. Angaf Reaor på h. Ränttemästarens begäran, om spannemdlea som wijd Kop
parberget säljas skal, att köpmännen icke willja gifwa öfwer 2 rdr in specie, eller 
halfelffte dala  kmt. Resolutio. Bewilljes för dhet kööp.

2. Fins någon rest spannemdl uthtrusken i Wessmanneland, som bönderne icke 
kunna uppföra till Berget, hwarföre frågar Rector om icke så mycket af bemtte 
spanneraJH kan beståås, att sälljas, som till foderlönen kan tagas. Resolutio. Be- 
willjes.

3. Dhen spannemdl som fördärfwades i höstas på bååt till Stockholm af 1667 
åhrs wäxt, och lefwererades till Martinus Gregorii, skal tillbaka föras hijt till stallet 
af böndren, e ffta  bem:te Mart. Gregorii ey will den behålla, och lef:res för hafra.

4. 1 Stockholm will ingen stort gifwa för spannemdlen, uthan allena Martinus 
Gregorii, och Sa[de]lmeyerskan, hwilka för 10 dr tunnan hwar sina poster willja 
behålla, derom Räntemästaren med dem slutet hafwer.

Resolutio. Consistorium gillade sådant.
5. Mårten Bång, Olof Joensson och Olof Håkansson hafwer och Räntemästaren 

accordaat med, och dhe gifwa 9 */2 dr tunnan godt korn, så mycka dhe bekomma
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kunna. Hans Olson behåller kyrkieherberges säden för 8 dr rågen, och 9 1/ 2 dr kornet. 
Detta bewilljade Consistorium.

6. En bonde i Kättestad hafwer nylig fördt elakt korn till Sa[de]lmeyerskan af 
hwilket hwart tridie korn war så blött, att dhet kunde kramwas sönder mellan 
händerne, hwarföre hon dhet icke wille emottaga, uthan wijste bonden på torget 
Derföre bad jag henne taga dhet emot a 8 dr t:n. Och så mycket af samma slag 
till henne från andra kommer, quitterar hon för samma sädh, och betalar för 8 dr 
t:n. Detta bewilljade Consistorium.

7. Androg Räntemästaren, att några bönder finnas i Abraham Persons befallning, 
som hafwa mycket wäret skyldige, hwarföre af dem är taget så mycken reen sädh 
som fans till deras rest, men effter dhe are ännu en dehl skyldige, och hafwa allena 
blandsäd att betala med, ty frågas om Consistorium will den i betalning med 
taga?

Resolutio. Dhen blandsäd som hoos dhem fins föres hijt till stallet i ställe för 
hafra och afräknas lijkwäl i afradet t:a för tunna.

8. Spanneraåien här i qwarnen har intet stoor afgång denne tijd, effter dhen 
icke är såld under 10 dr t:n. Resolutio. Sälljes för 9 dr t:n råg, hwete 12 dr, malt 
10 dr.

9. Jeremias Elis borgmästaren i Gefle bewilljades bägge kyrkieherbergen Naäs 
och Börje för 9 dr t:n och föres till Nora. Så och Ulfwa qwarn spanneroåleo till 
136 t:r som är torr, för samma prijs, rågat måhl, dhen han sielf kan hämpta.

10. Dhen råg som här kring faller af böndren, hwilka gifwa rågh för korn, kan 
han och bekomma för 8 1 / 2 dr t:n, och lefwereres till honom uthi Uggelstad.

11. Lars Larsson Ferner hafwer fierdeparten räntan förbudet hoos alla 3 böndren 
i Malma, dhet han allena hoos en bonde hade kunnat göra, hwarföre skal till h. 
landzhöfdingen der om skrifwas, och begäras att samma arrest måtte upphäfwas, 
och Academien sielf få dhen lefwerera, när så påfordras.

12. Pehr Bengdtsons hustru supplicerar till Consistorium om frijheet på sitt 
hemman i sitt enkiestånd. 2:do. Niuta dhetta åhrs löhn och nådeåhr. Resp. Hennes 
saL man niuter sin löhn till Michaelis 1667, om nådåhret skal en annan gång 
resolveras. Hennes begäran om frijheet på hemmanet, kan icke förr, än räkningame 
äre färdige, resolveras, doch skal ingen drifwa henne.

13. Taltes om dhen orichtigheet fins effter Pehr Bengdtson, i det hans egne 
memorial- och bönders quittenseböcker innehafwa 3000 dr mindre, än fogden hafwer 
lefwererat till Academien, men böndren klaga, att dhem är mindre quitterat, än 
dhe hafwa betalt, hwarföre måste böndren upfordras och hållas med dem afräk- 
ning.

14. Taltes om stipendiariis:
In facultate theologica tillsattes Joh. Michaelis Bostadius till pecuniarium, item uthi 

Astmans ställe, Stephanus Boman till pecuniarium. H:r Olaus Rudbeck lofwade, 
efter Consistorii godtfinnande, att skaffa Johanni Ungio penningar för sitt ställe 
på Communitetet, eller om han icke får byta, tå skal han få sälja sitt rum, doch så 
att Ungius skal stå för exercitiis, och in loco.

In theol.: till Gomunitetet Johan Staienus, Martinus Hoffstadius, Daniel Elsedius.
In facult. juridica Nicolaus Alanus till pecuniarium.
In medica Daniel Daalhemius blifwer ståendes på Communitetet, effter han 

hafwer confirmation på duplex.
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In philosophica uthi Andreas Eurenii ställe Jonas Holmstock. 2:do. Stephanus 
Boman till Cömmunitetet i Andreas Anandri ställe. 3. Prevosts son i Vallerii ställe. 
Interimswijs Haraldus Vallerius i någons rum som löst warder på Cömmuni
tetet.

Om Samuele Dalino blef talt och voterat om han skulle längre sitt stipendium 
duplex niuta in mathesi, medan han är uthe, och icke hafwer förmått sig R. Cantz- 
lers bref, att få dhet uthländes behålla.

Resolutio. Dalinus uthslutes nu och niuter resten af stipendio, när han heem- 
komwer till Academien igen. Af förledne termins penningar bekommer Andreas 
Rhydenius 30 dr dhe öfrige toges ibland annor mulcta.

Joh. Boderus hielpes interims wijs af Cömmunitetet.
15. Acta criminalia om Fontino upplästes, sampt brefwet till Hofrätten, och 

gillades.
16. Upplästes brefwet till R. Cantzler om Prevost som är nylig till språkmästare 

antagen, att han är papist.
17. Frågade Rector om dhen casu som passerat är med wachten, om dhe skola 

lijka privilegierade wara, när dhe gå på wachten och ifrån, som när dhe äro i sin 
rätta wacht, item om dhe böre considereras som wacht, när dhe äro hoos Rectorem, 
i rectorat, eller annor public tienst?

Resp. Till wacht, på wacht, och heem ifrån wacht, jämwäl när dhe sättias hoos 
Rectorem på wacht, som dhetta war, måste dhe considereras som wacht, och alt 
liggia i tweböthe hwad dhe bekomma.

Anno 1668 

Den 19 Januarij
wore Professores kallade i kyrkian till tals, effter högmässan, prsesent. M. Rectore, 

M. Brunnero, D a  Scheffero, D a  Olao Rudbeck, Doct. Hoffwenio, M. Liungh, D a  
Verelio, M. Skunk.

1. Förmälte Rector att mantals längden måste denne tijd effter påfordran för
färdigas, derföre är nödigt att Academien weet hwilka på längden måste ståå 
eller icke, besynnerlig om kyrkiones betiente, såsom M. Väldi«* och syslomannen 
böre dher införas, som nu en tijd skedt är, eller icke. Rector sielf är dher emot, 
att ingen kyrkiobetient må på Academiens längd ståå, hwarföre hafwer Rector sig 
igår hoos Erkiebiskopen förfrågat, och hans högw:tt fuller intet welat dhe skola höra 
under staden, men att öfwer kyrkiones folk een särdeles längd förfärdigas, som 
underskrifwes af hans högw:tt sielf, och dher effter mantalspewwiwgdrne betales.

Professores påminte, att icke mehr än twenne jurisdictioner äre i Upsala in 
civilibus, och dhetta är een werldzlig sak, som bör under någondera af desse juris
dictioner sortera. Elliest synes detta såsom willja tertiam & novam jurisdictionem 
formera, hwilket icke effter privilegia och constitutiones Academiae kan tillståås. 
Doch om hans högw:tt så ändtelig will hafwa, kan dhet på hans högw:ttz eget 
answar komma.

2. Framkom en bonde från Munketorp, presenterandes hennes Mayrttz Enkie- 
drottningens bref för Erich Larsson och Olof Olofson i Oskestadh, Pehr Larsson



102 i668 :1 9  januari-2 2  januari

och Olof Jönson i Biurunda, så och enkian i Boberga, att niuta ett åhrs frijheet på 
dhe åhrlige räntor och landtogzgärden, i anseende till den stora skada dhe af hagel 
lijdet hafwa på säden 1666 den 19 Julii, begärandes derhoos af Academien att niuta 
sin kyrkiotijonde frij på samma åhr, som dhen uthgöras böhr. Resolutio. Bewilljes. 
Summan af desse hemman är 2 t:r 5 */2 f. rågh, 1 t:a 7 f. korn, 1 f. hafra.

Den 22 Januarij
hölltz Consistorium minus, prses. Rectore, Doct. Pet. Rudb., Doa. Hoffwenio, M. 

Ravio, M. Skunk.
1. Pehr Erson i Nyby, G. Upsala sochn inkom moot M. Paulandrum, och angifwer 

att han hafwer caverat för sin broor Pehr Erson för 10 t:r spannemM i förre åhr
1666 in Junio, hwilka penningar brödren icke kan betala, derföre söker denne bonde 
betalning af Paulandro.

M:r Paulander nekar hafwa annorlunda caverat för skulden än för dödzfall skull, 
som och fins i skrifften. Bonden swarade, att brödren war 3 gånger hoos sig och 
fick ingen spannexcJL 4:de gång kom M. Paulander med honom, caverandes full* 
komblig för saken. Brödren gaf mig denne skrifft, men huru M. Paulander under- 
skref, wiste jag intet, innan effteråth.

Pehr Ersson beropade sig på wittne Niels Andersson, som war med sig i höstas 
hoos Paulandrum och fordrade skulden. Då M. Paulander sade sig willja betala 
halfparten i åhr, och dhet andra åth åhre. Niels Anderson inkom och wittnade 
sådant.

Om denne sak discurrerades, och syntes att M. Paulandri caution för dödzfall kunde 
icke längre förståås, än brödrens förelagda tijdh till Michaelis 1666, men icke 
effteråth.

Resolutio. Consistorium kan icke annat finna än M. Paulander är fullkomblig 
cautionsman för sin broder, sedan terminen är omgången, på hwilken skulden 
betalas borde, derföre obligeras han till samma skuldz betalning, doch så att M. 
Paulandro gifz till midsommaren tijdh att sökia sin broder. Sedan måste M. Paulander 
betala skulden, om han icke förmå dhen af brödren förskaffa.

2. Stierneflychtz dreng Mårten inkom, som hade kastat stenar i söndagz 8 dagar 
sedan nid på folket af lächtaren, och dher fördt owäsende. Denne bekände hafwa 
kastat.

Resolutio. Skal liggia i fängelse 3 dygn i anledning af constitutionum cap. 23.
5. 4.

Den 22 Januarii
hölltz Consistorium majus, praesent. Rectore, Doa. Pet. Rudb., M  Brunnero, Dn. 

Scheffero, D oa. Hoffwenio, M. Liungh, Dn. Verelio, M. Jona Fornelio, M. Skunk.
1. Bägge böndren i Wäsby och Broo sochn bewilljes att lösa sin spannevaä\. med 

8 dr t:n för 1667, effter dhen så illa haf:r skämd wäret på åkeren.
2. Erich Bengdtson i Lunda är ifrån hemmanet satt, skyldig 1 1f 2 t:a spannemJl, 

och ett åhrs penningar, hafwer intet att betala med, effter Academien hafwer uth- 
tryska låtet all säden i höstas, och i betalning taget.

Resolutio. Effter han in ta  har att betala med, tillgifwes alltsammans, och afföres i
1667 åhrs räkningar.

3. Andas Markusson i Nyby Långtora, och Staphan Joensson i Heggeby äre 
mycket skyldige, och sagde från hemmanen, andre dijt igen, derföre begära dhe få
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blifwa qwar. Consistorium förnam, att dhe intet hafwa bygdt, uthan röta nid alla 
husen.

Resolutio. Consistorium kan icke förandra hwad Ränttemästaren i dhetta giordt 
hafwer, effter dhe intet bygdt, eller sine uthlagor giordt hafwa.

4  Anders Person i Dorsillja inkom, supplicerar att få blifwa wijd hemmanet 
qwar, som han blef frånsagt den 20 Novemb., och tillbiuder sin son dijt igen. 
Consistorium ransakade om orsaken, som fins wara dhen stora skuld bonden åhrlig 
hafwer draget på sigh. Denne skuld lofwade bonden i höst willja betala, begärandes 
få niuta råghsäden och fodret wijd hemmanet.

Resolutio. Kunna dhe öfwertala dhen andra, som hafwer städslat hemmanet, 
att han blifwer wijd sin faders hemman, och dhenne sonen kan skaffa cautionsmän, 
att stå dhet richtigt före, sampt fadren betala skulden i höst, då är Consistorium 
nögd dher med.

5. Upplästes Kongl. May:ttz fullmacht de dato 23 Octob. 1667 för Dn. Claudio 
Arrhenio till logices professionem. Enkians nådhår expirerar den 3 Aprilis, då Arrhe- 
nio tillätes introduceras.

6. Lars Erichsson i Läby bewilljes dhet uthsäde 1 1/ 2 t:a igen, som honom afgick 
2 åhr sedan, genom mätningh, och afföres i 1667 åhrs räkning.

7. Taltes om en eloquentiae Adjuncto, som mycket nödig är, och Consistorium 
fan dhet alldeles nödigt för ungdomen, som willråda går i sådant fall, serdeles medan 
ingen Regius eloquentiae är.

8. H:r Lars Uhr har skrifwet till Rectorem, och begärt sin broders sal. Folcheri 
Uhrs höstlöön måtte inneståå, till sin ankomst, och intet ex traderas till befallningz- 
mannen Steen, eller andre.

9. Taltes om en ny tryckerij taxa, som nödig wore att göras, effter mycket klagas, 
att dher för mycket tages för arket.

Consistorium fan skäligt och nödigt att dhen göras måste.
10. Taltes om någre Academiae tienares enkior, som hålla sig under Academien, 

och frågas, om dhe så ännu stå måtte på Academiens längdh, såsom gamble wacht- 
mästårens enkia, Pehr Andersons tryckiare gesellens och flere sådanne. Resolutio. 
Bewilljades under förre privilegier blif:a så länge dhe dhem icke förwärka.

Men kyrkiones och consistorii ecclesiastici betiente skola sig låta skrifwa på een 
egen längdh, och lefwerera till wederbörande.

11. Taltes om det oändelige stijm och oskick som öfwas på lächtarna, och frågas 
hwad till görandes är, att sådant förekomnas måtte. Consistorium höllt nödigt, att 
dhetta måtte i consideration tagas, både att bänkiarna bättre lagas, att wackre per
soner dher stå kunna, och observatores dher stå, som notera hwilka oskick föra.

12. Påmintes om dhen obligation som Sohlblom här hafwer liggiandes uppå någre 
ländte penningar uthi M  Boos tijdh. Resolutio. Om denne skal enkian påminnas, att 
innan kort betala.

13. Taltes om Carl Krus, som i fredagz k l 8 lopp på gaturne med oändeliget 
skrij, dragen wärja och i lårfodren, så att allt folk sig öfwer honom förundrade. 
Consistorium tychte nödigt, att praeceptoren kallas före, och sådant förehålles. Dn. 
OL Rudbeck påminte, att K  M:ttz och R. Cantzlers resolutioner finnas, som statuera, 
att praeceptores och dheras tienare för sådant skulle förekallas och reprehenderas. 
Dher till han och nu råder, och begärer sådant måtte sigh till ursächt noteras.

14 Pastor h. Olof [Pagander] i Moo från Hälsingeland inkom och supplicerar för
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sin son Petro Pagandro (som i fiohl relegerat war) att få komma till Academien 
igen, hälst effter han icke af uppsåt att göra oliud, war ihoop med dhe andra 
grassatoribus kommen, uthan när han skulle gå heem ifrån pastore i Wäddöö, der 
han till affton måltijdz wäret hafwer, råkade han litet ihoop med dem, och doch 
strax sig subducerade och heemgick.

Consistorium påminte sigh, att Petrus Pagander är ibland dhem, som af KongL 
May:tt till perpetuam relegationem damnerat wardt, derföre står dhet icke uthi 
Consistorii wåld att förandra, uthan rådes att sökia till R. Cantzler derom. H:r Olof 
begärer en recommendation af Consistorio till Hans Excell. för sin son att blifwa 
restituerat. Consistorium wägrade sig kunna recommendation gifwa emot Kongl. 
Mayrttz doom, doch will Consistorium gifwa honom sitt bref att han här wäret 
hafwer, och dhetta sökt. Men effter sådant icke står uthi Consistorii wåldh, remit
teras han till Hans HögGrefl. Excell. determination.

15. Angaf Dn. Olaus Rudbeck, att h. Rijkz Cantzleren hafwer hijt skäncht 
dhe gamble arf-konungarnes conterfey till Academien att sättias i Consistorio. För 
dhetta skal Hans HögGrefL Excell. genom bref betackas.

16. Till residenten Apdbohm skal och tacksäyelsebref afgå för Ulphila han nylig 
hijt skäncht hafwer.

Den 26 Januarii
effter högmässan, berättade Rector, att Jeremias Elis i Gefle will icke gifwa för 

Ulfwa spannemtUen 9 dr t:n effter han skal tagan sielf. Resolutio. Consistorium kan 
icke dhen för ringare wärdera, effter säden är torr, och mölnarne hafwa 9 1/ 2 dr 
sielfwe budet, men dhen rågh kring Upsala faller och i Uggelsta lefwereres, bewilljes 
för 8*/2 dr t:n. Vid. acta 18 Decemb.

Den 29 Januarii
hölltz Consistorium minus, praesent. M. Rectore, Doct. Petro Rudbeckio, D a  Olao 

Rudbeck, Doct. Hoffwenio i Åkermans ställe, M. Samuele Skunk.
i. Inkom Jacob Andersson, anklagandes Nicolaum Celsium, som hafwer alltijd en 

poike med sig till Communitetet, dhen han gifwer maat, hwilken när spijsmästarens 
poike nylig wille uth hafwa, då kom Celsius, och slog Communitetz poyken, sparkade 
honom uth genom dören, slog honom öhrfijl, att han dher af är blåå worden wijd 
ögat.

Celsius sade sig hafwa bedt honom gå effter dricka, hwilket han icke wille, derföre 
slog jag (sade Celsius) honom, andre gången när poyken maante uth mig, sparkade 
jag åth honom, men icke weet, om jag råkade honom. Poyken nekade hafwa 
maant uth Celsium, uthan när jag wille hafwa uth dhen andre poyken, då lade 
Celsius sig i förswar för honom, sparkade mig under fötterne, då sade jag, kommer 
uth, faar är nu här i farstufwun. Och dhetta kallar nu Celsius, att jagh uthmante 
honom. Sedan sade Celsius att Communitetz poykarne äre mycket owettiga, och 
göra icke sin plicht, som dhem bör. Dherföre få dhe hugg, nekar och att hafwa 
hafft den lilla poyken med sig på Communitetet, som han beskylles före, uthan 
om poyken har trängt sig sielf in, och han hafwer gifwet honom litet suur 
fisk och brödh stundom, kunde icke wara förmycket. Jonas Communitetz poyken 
inkom, wittnade, att när han kom i förstufwun, hade Celsius poyken under fötterne 
på sig och sparkade honom.

Prof. Rudbeck frågade, om nu suur fisk dher fins, och hwij dhe icke klaga?
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Han swarade, att en liten student Herman klagade nylig, och fick intet rätt. 
Frågades hwem han klagade före? Celsius swarade, för Olof Rudbeck sade han 
sig klagat, och intet fått uthslag. Dn. Rudbeck nekade att Vebling hafwer hoos sig 
klagat. Sedan frågades Celsius effter sina wittnen han senast beropade sigh på? 
Celsius sade: att dhe äre icke tillstädes, och komma icke förr än dhe blifwa citerade.

Celsius begärte af rätten, att Dn. Olaus Rudbeck icke måtte sittia i domen, 
effter han är honom gramse. Consistorium sade sig willja sitt embete i dhen måtton 
sielf taga i acht.

Resolutio. Saken uppskiötz till näste Consistorii minoris dagh, då Celsius skal 
hafwa sine wittnen tillstädes.

Sedan förmante Rector Celsium att hålla sig stilla och skickeligen lefwa, så frampt 
han icke will något wärre sig befara. Förmanes och att wachta sig för sijdwördnat 
emot Prof. 01. Rudbeck, så i anseende, att han är Professor, som och inspector 
öfwer Communitetet.

2. Joh. Vassonius anklagar Henricum Schrib, som hade slaget honom någre öhr- 
fijlar på Stafwens källare, uthan någon gifwen orsak.

Henric Schrib sade, att Vassonius inkom heelt drucken, och skickade sig dher 
illa, sprang på wårt bordh, slog sönder 3 tobakzpijpor, och skreek, sedan slog uth 
wår öhlkanna, derföre slog jag till, tog honom i håret, och slog honom en öhrfijl. 
Petrus Luut, Ericus Warg, Nicolaus Risthelius inkommo, som woro med Schriben i 
lagh, och bekände, såsom Schriben, att när Vassonius inkom, war han drucken, 
sprang på borden, slog 3 tobakzpijpor sönder för dem, skreek och ropade, slog 
uth deras öhl, derföre slog Schrib Vassonium. Vassonius sade sig till 12 slag fått, dhe 
andre neka, säyandes sig strax kommet emellan. Andr. Korf sade omöyeliget wara, 
att han 12 slag fick, uthan 2 slagh hörde jag honom fått, bekände och att Vas
sonius sprang på bägge borden, och skreek några gånger, men huru offta weet jag 
intet.

Resolutio. Henrich Schrib böter för såår i anletet 12 mk effter dhet 9 cap. Sår. 
med will. Dito för hårdrag och pust 6 mk hwardera effter 12 cap. samma balk.

Joh. Vassonius sitter halfft annat dygn i prubban för sin yppigheet.
Joh. Vassonius och Henrich Schrib förmantes till skickeligare lefwerne.
3. Johan Petters barberare sonen klagar uppå Georgium Lytreum för någon skuld 

till 40 dr 4 öre, hwilken nu icke är här i staden, derföre citeres Lythraeus hijt att 
stå till swars den 23 Febr.

Den 12 Februarii
hölltz Consistorium minus, praesent. M. Rectore, Dn. OL Rudbeck, Doct. Hoffwe- 

nio, M. Ravio, M. Skunk.
1. Inkom Nicolaus Celsius om den förr angifne sak emot sig af spijsmästaren. 

Celsius inhade Danielem Elsedium, såsom wittne, hwilken aflade eed och be
rättade. När som dhen lille poyken kom på Communitetet, som något hwar gofwe 
brödstumpar, och stod wijd borden, då badh Celsius Communitetz poyken gå effter 
dricka, poyken swarade: dhe äre i källaren. Sädan frågade åter Celsius en gång 
effter dricka, då poyken swarade sammaledes. Dher medh sparkade Celsius åth 
honom, men om han råkade honom, weet jagh intet. Då fattade Communitetz poy- 
karne i dhen lille poyken, och wille hafwa uth honom, då sparkade Celsius poykarne, 
och dhet är wist, meer weet jag intet.
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Nicolaus Danielis inkom och wittnade sammaledes, att Celsius en eller annan gång 
slog gässen för tredsko. Och Gommunitetz poykarne hafwa taget uthi dhen andra 
lille, willjandes draga honom uth, etc.

Resolutio. Consistorium fäller Nicolaum Celsium för blånadt till 12 mk smt så 
och för ett slag, som bekändt finnes, 6 mk. Dhetta köte förwändes i 3 dagars 
fängelse, a 6 mk dygnet. Sedan påminte Consistorium honom huru offta han 
framkommer medh ett och annat owäsende, dherföre förmantes han till emenda- 
tion, och hwar han offtare framkommer, blifwer han sluten från Communitetet. 
Skeer och honom något o skäl, då klage, och icke hämpnes sig sielf. Celsius sade: 
wij klaga så offta, och få ingen rätt på dom.

2. Wachtmästaren och wachten inkommo, anklagade Holmström och någre flere 
som i söndagz affton hade drucket på Stafwens källare, sprunget uth och in, skriket 
och ropat, sedan gifwet sigh uth på torget med dragne wärjor, hwarest Gustaf 
Holmström och postskrifwaren mötte Ekehielms dreng, som war på apotheket effter 
medicamenter, Sprunge effter honom, att dher han icke hade fått salvera sigh baak för 
wachten, hade dhe stucket nidh honom. Ekehielms drengh bekände detta, och att 
postskrifwaren war dhen, som sprang effter honom. Gustavum Holmström skyller 
han intet. När då dhesse hwarken wijd källaren eller sedan lydde förmaningar, att 
hålla sig stilla, uthan skreko och ropade, kallade oss tiufwar och skälmar, sampt 
flere otillbörlige ordh, togo wij af dhem wärjorne, och lade dhem i cortigardiet. 
Dher med gingo wij sin koos bort åth staden. När wij kommo igen, hade dhe 
skaffat sig påkar och stenar, slåendes på cortigardies dören, och wille med wåld 
taga igen wärjorne, kastade och oändelig stenar på oss, då nödgades wij salvera 
cortigardiet, och gofwo dhem några slängiar.

Lars Häll postmästarens swåger inkom, frågades om han håller sig under Acade- 
mien? Dhet han nekade.

Bägge Holmströmarne bekände hafwa wäret på källaren, icke skrijket, men 
siunget. 2:do. Wärjorne hafft dragne, men icke moot Ekehielms dreng, uthan för 
lust skull, nekade kastat stenar, men wachten kommet, och uthan föregången admo- 
nition slaget dhem illa. Gustaff blef slagen i hufwudet, att han lågh på torget.

Prof. Rudbeck berättade, att dhet hördes till hans huus, huru dessa 3 månge 
gånger ropade på wachten, tiuf, skälm, hunsfottar, hora, dieflar, och förde ett 
mächta elakt wäsende, som ährlige smdenter icke anstår.

Resolutio. Bägge Holmströmarne skola böta 12 mk hwardera för grassation och 
oliud. 2:do. För hwar sina 2 skällsord, effter Rådst.B. 31 cap. §. 2. och constitutionum 
fördubbling 24 mk hwardera. 3:tio. För eeder och swärjande, sampt mycket stor
mande på cortigardiet och steenkastande, sittia i prubban 6 dygn. 4. Gustavus 
Holmström hafwer förwärkat wärjan. Wachten tages i Kongl. Mayrttz frijd.

Desse arresteras till dhess dhe hafwa betalt böten, och afsutet prubban.
Prof. Rudbeck gaf sitt råd, att dhe borde böta hwar om sig, serdeles för edher 

effter lagh, skäldzord effter lagh, grassation effter lagh, etc.

Den 12 Februarij
hölltz Consistorium majus, praesent. M. Rectore, M. Brunnero, Dn. OL Rudbeck, 

Dn. Verelio, Dn. Emporagrio, M. Skunk.
1. Insinuerade h. Carl Sparre een skrifft, och b ee rte  blifwa underrättat, hwem
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som hafwer för juhl in Consistorio tillmält honom hafwa med skomakare drucket, 
på dhet man lagligen förfara kan, antingen dhet, som han sålunda uthkastat hafwer, 
är hans eller ens annars brott.

Om dhetta blef wijdlyffteligen discurrerat. Och emedan detta icke är talt till 
hans accusation, uthan allena interlocutorie, då om någre af adelens sielfzwåld 
talat war, och icke blef fördt till acta. Derföre swares honom, att sådant icke är 
anteknat honom till crimination, uthan allena till inspectoris underrättelse, att för
nimma hwad häruthinnan är sant, och warna discipulum moot sådant. Fördenskull 
äre Professores icke plichtige att säya honom någon sagesman, uthan (som sades) 
honom till correction, om det wore skedt, eller wärning här effter, om så hade 
wäret.

2. Emädan marknaden tillstundar, på hwilken ett stort oskick plägar skee af ung
domen, ty finnes nödigt, att inspectores öfwer landskapen kalla hwar sine till sig, 
och admonera dem med flijt till stillheet och warsamheet.

3. Räntan af sal. Folcheri Uhrs praebenda för 1667 skal anten förwaras i een 
bodh der i gården, eller föras och läggias i Ugge[l]sta boden, till arfwingarnes hijt- 
kompst. Arfwingarne skole notificeras till den 10 Martii att hijtkomma, och darera 
med creditorerne.

4. Georgio Sebero Dalecarlo bewilljes godt testimonium här ifrån.
Doct. Hoffwenius inkom.
3. Magno Rubenio, som hafwer Communitetet, lofwas att resa heem på en tijd, för 

sin stiufmoders dödzfall skull, och skal honom derföre icke fråntagas.
6. Rector frågade hwem skal wara Prorector, emädan M  Fornelius nekar der 

till, effter han är Decanus? Consistorium swarade, att constitutiones göra ingen 
exception i detta, uthan honom tillkommer.

7. Taltes om dhe åthskillige bröllopz och andra swänska skriffter, som nu mycket 
tryckes. Deruthi fins offta en hoop obscoena och otienlige saker, derföre slutz, att 
Curio tillsäyes, dhet inge sådane tryckes, innan Decanus hafwer dhem sedt, och af 
någon Professore, eller den Consistorium förordnar dertill, öfwersedt och emen- 
derat.

8. Landzhöfdingen begärer hyra M. Boos gård af Academien, hwilket lofwades, och 
hyran sattes för 200 dr om året.

9. Prof. Brunnerus påminte om den skrifft Prof. M  Laur. Fornelius inlade för 
juhl, hwilken han till en dehl in på M. Brunnerum uthtydde, säyandes sig hafwa 
hördt huru M. Brunnerus skulle hafwa bedet borgmäst:n Cadow, skynda sig med 
actionen innan M  Fornelius blefwe Rector, emedan han hölle Prof. Fontelius för 
den som wore alt för mycket på M  Fornelii sijda. Der på effter jag finner mig 
oskyldig, hafwer jag skickat 2:ne studiosos till borg:m Kadow, och fått swar, som 
här skrifftelig insinueras. Här med söker jag intet annat, än purgera mig, och 
wara uthan owänskap och action med M  Fornelio, såsom jag förr alltijd gärna 
hafwer sökt wara i god credit hoos honom och hans familie och anförwanter, och 
gör det ännu så mycket hellre, som emellan oss är swågerskap inkomet, har och 
aldrig welat dem något förtreetlighet göra. Jag will och göra min eed, att jag 
hwarken hafwer det sagdt, eller tänkt, icke heller med flijt någon sak låtet gå förbij 
i mitt rectorat, uthan afhulpet, så många jag kunde.

10. Slottzfougden begärer att Calmarienses måtte redeligen examineras effter 
den rymbde studenten [o: Olaus Fontinus]. Consistorium lofwade, om han angifwer
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dhe personer han hafwer suspicion på, will O>nsistorium dem examinera. Elijest 
synes hela landskapet icke kunna actioneras.

11. Hwetet i qwarnen wärderas för 12 dr och 8 dr blandsäden.
12. Dn. Schefferus låter anhålla om någon, som syner husen i Flogscad, att bonden 

intet hafwer bygdt, som sin koos will, och sätties wärde på dhet som försummat är.
Resolutio. Inspectores aerarii skola dijt reesa med fogden, och dhet förrätta.

Den 19 Februarii
hölltz Consistorium minus, praesent. M. Rectore, M. Brunnero, Dn. Verelio, M. 

Skunk, qui hac vice acta notavit absente Hadorphio.
1. Inkom befallningzman Abram Persson med Nils Andersson i Berga och Haga 

sochn, som begärer slippa med en billig penning för sine uthlagor i detta åhr, effter 
han intet har fått annat än blandsädh, såsom tillförenne en god tijdh bortåth.

Resolutio. Honom bewilljes att lösa hwar tunna med 8 dr kmt.
2. Johan Mathsson i Alby i Haga sochn, som har uptaget sitt hemman af öde, 

och har nu dhet åbodt i 3 åhr, på hwilke hans frijheet har wäret, begärer förmedling 
på dhe stora penningarae, som gå af samma hemmaa Denna bonde har reda i be
gynnelsen blifwet förmedlat på 6 åhr för storgärden.

Resolutio. Bewilljes honom 10 kmtz tillgifft pro anno 1667.
3. Mathz Jönsson i Hammarby i Håtuna sochn, har upptaget dhet hemmanet af 

öde, och dhet besuttet i 3 åhr, begärer nu någon förmedling, om han elljest skal 
kunna blifwa wijd hemmanet.

Resolutio. Förmedlas honom uthi penningar 10 dr kmt. pro anno 1668.
4. Mårten Eskillsson i Tiusta i Korsta sochn, item Mathz Eskillsson i samma by, 

begära att något måtte af Academien beståås för det omak och dhe reesor, som 
wittnen för deras hemman hafwa giordt och hafft i den rättegång med h. Tauben- 
feldt.

Resolutio. Hwart wittne beståås 10 mk. kmt.
3. Mårten Stafson beswärar sig, att han har försträcht sin son, som bebodde Acade- 

miens hemman Hemsegäle i Husby Långhundra sochn, uthsädet 2 x/ 2 t:a råg och 
3 f. hwete, begärandes att effter hans son icke fick niuta uppskärningen, dhet han 
nu måtte dhen samma få af Academien.

Resolutio. Consistorium wijste honom till tinget, der att sökia den, som fins 
hafwa hans uthsäde borta.

6. Pehr Andersson i Åby i Närtuna sochn begärer blifwa qwar på sitt hemman 
allenast dhetta ena åhret åth minstonne. Hans swärmoder är den, som drifwer att 
han skal dädan, effter han intet kan med henne draga öfwereens, och hon reda har 
dhen andre mågen till sig heem kallat. Och dhenna har brutet dhen sämjan som han 
har försäkrat sin swärmohr om på föregående stämbningh.

Resolutio. Consistorium finner skäligt att swärmodren må hafwa sin willja att 
heemtaga dhen andra mågen, och dhenne må see sig om hwar han will och kan.

7. Erich Nilsons hustru i Målstad i Bälinge sochn inlefwererade en supplication 
af innehåld, att Ven. Consistorium wille 1. än nogare låta see effter huru mycken 
hennes rest wara kan i penningar, effter det icke synes troliget, att dhet skal stijga 
till 320 dr som henne nu påfördt är. 2. Att henne måtte gifwas någon respit till dhen 
restens betalning, som hon kan skäligt finnas skyldig till. 3. Att hon måtte få blifwa
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wijd hemmanet, fast hennes man kunde blifwa straffat för sin missgärning till 
lifwet, eller elljest skild ifrån hemmanet.

Resolutio. Consistorium finner henne intet mächtig att förestå hemmanet längre, 
än att hon nu skär i höst denne säden, tillåtandes derhoos, att hemmanet nu i tijd 
besättes med en annan dugelig bonde.

8. Dorsilla bondens dreng begärer, att han må få sin lön af Academien, effter 
Academien alt har taget af bonden, så att han intet har att löna honom af.

Resolutio. Consistorium will betänkia sig här på, när bondens räkningar blifwa 
bättre öfwersedde, och man får i höst see hwad åhrswäxten stijger, eller tillsäya kan.

Den 29 Februarii
hölltz Consistorium minus, praesent. M. Rectore, Doct. Petro Rudbeck, Dn. Åker

man, M. Ravio, D a  Verelio, M. Skunk.
1. Inkom befallningzmannen Samuel Steen, sökiandes ändskap på den skuld han 

och flere creditorer effter sal. Professoren Uhr praetendera, alldenstund arfwingarne 
reeste sin koos i sommars uthan förrättade saker och sluut, derföre fordrar han 
ändskap, begärandes i synnerheet löös dhe arresterade penningar af lönen, till gäldz 
afbetalning, dhe öfrige uthi kläder och annat kan siå till deras ankompst

Befallningzmannen Sebastianus Mogataeus inkom, upwijste een fullmacht af h. 
Olof [0: Olaus Emundi] i Mogata, att upfordra dhe penningar af [#] och hemmans 
räntan för 1667 inneståå. Nu gifwer bemrte Sebastianus Mogataeus löös dhe arreste
rade penningar och hemmans räntan, begärandes att dhe till Samuel Steen på sal. 
Folcheri Uhrs gäld och skuld lefwereras måtte, willjandes ståå derföre god.

Resolutio. Consistorium finner nödigt, att arfwingarnes tillkompst eller fullmäch- 
tige måste förwäntas, effter h. Lars Uhr är citerat till den 10 Martii, och icke så 
lång tijd der till är.

Befallrn Samuel Steen beswärade sig öfwer creditorernes eenständige fordran och 
sitt skadestånd uthi sine kostpenningars bortawaro, hwarföre han protesterar på 
interesse och skadestånd.

Sebastianus Mogataeus gaf tillkänwa, att han gärna relaxerar dhet som innestår af 
penningarnt på sin swågers dehl, protesterandes att å hans wägnar icke måtte något 
skadestånd gifwas, effter han som fullmächtig är, penningarne till betalning re- 
laxerar.

2. Eliae Halling bewilljes egen disputation hålla.
3. M. Laurentinus är skyldig för 3 åhrs källarhyra a 8 dr året, facit 24 dr, samma

ledes Cornelius, som nu boor i gården för i xJz åhr, hwilken hyra Räntemästaren 
begärar hoos studiosos Carlmannos, som i gården gästa, arresteras. Jost Karlman 
inkallades, och tillsades detta, nämbL att innehålla dhe 16 dr till Academiens betal
ning, som han är skyldig.

4. Joen Perssons son, som är twenne framtänder afhuggne genom en Kopparbergz 
gåsse Prytz benämbd, inkom, begärer uthslag moot honom. Consistorium befallte 
praeceptoren med rijs straffa gåssen, och sedan gifwa den andra 1 rdr i förlijkning 
och sårtohl.

5. Praebende bonden i Bertoga hafwer i beredskap af sitt afrad 16 t:r spannemJl, 
och något penningar, dhet öfrige begärer han skonsmål före till hösten.

På grund av radering oläsligt ord.
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6. M  Paulander anklagar Carlmannos för någon huushyra till 24 dr. Jost Carlman, 
säger sig intet weta, anten dhe betalte äre, dier ey, emedan han icke weet om dhe 
äldre bröderne i sin lijfztijd, eller Israel Torpadius praeceptoren, hyran betalt hafwer, 
men dher dhet icke wore skedt, nekar han ey till betalningen.

Resolutio. Till Israelem Torpadium skal Jost Carlman skrifwa och skaffa wist 
beskeed till pingesdage, och strax skulden darera, om dhen fins obetalt.

7. Olof Joensson i Brunneby i Skuttunge sochn, anklagar wachtdrengen Erich 
Larsson, hoos hwilken han hade gäst i marknaden, och satt en 3 drs plåt i förwar hoos 
hans hustro uthi ett skåp, hwilken sedan bortkom, och begärer att honom dhen 
måtte betalas, emedan hon gaf honom lof och sade: dhet du lägger in, och säger 
mig till om, skal wara bewarat. Säger sig hafwa wittne 2 karlar och 1 hustru, som 
sågo detta.

Erich Hermansson i samwa by inkom, och sade att hans hustru war tillstädes när 
plåten inlades, och wittnar, att Erich Larssons hustro swarade, lägg man in honom, 
dhet du säger mig till, skal blifwa förwarat.

Erich Larsson säger, att han då icke war hemma, men hustrun säger, att bonden 
fuller sade åth henne, jag inlägger en plåt hoos eder till härnäst. Dher till hustrun 
swarade: Dhet må i göra, men aldrig såg hon, om han inlade den eller ey, ty hon 
stod wijd spijsen och kokade. Will swärja för sig och sin hustro.

Resolutio. Bonden skal inhafwa dhe 2 karlar och hustrun med sig till idag 8 
dagar till, då slut blifwa skal.

8. Olof Jöransson Samuel Steens dreng inkom, och anklagar 2:ne novitios som hade 
slaget honom på gatan. Petrus Olai stötte mig, Nicolaus Ryting slog mig en braf 
öhrfijl, att jag blödde uhr näsa och mund. Desse bekände hafwa slaget honom.

Resolutio. Nicolaus Ryting böter för pust effter Sår. m. will. 12 cap. St.L 6 mk 
smt. Sedan skola dhe ad correctionem morum bägge liggia i fängelse 1 dygn.

Den 29 Febr.
bewilljade Rector h. Axehielm en citation till Zachariam Dryandrum, som någon 

tijd sedan hade läst för hans dottersöner, Åke Silfwer Sparres sönner, och då uthsatt 
några deras böcker i pant till Nils Simonson för privat egen gäld, hwilka böcker nu 
äre arresterade till gäldz afbetalning, och h. Axehielm begärer, att Dryander dem 
igenlösa måtte. Denne citation afgick. Terminus war 14 Martii.

Den 3 Manii
bewilljade Rector en citation tili Simonem Bask. Vide copieboken.

Den 4 Manii
hölltz Consistorium majus, praesent. M. Rectore, Doct. Lithman, Doct. Pet. Rudb., 

M  Brunnero, Dn. Scheffero, Dn. Åkerman, Dn. Ol. Rudbeck, Doct. Hoffwenio, 
M  Fontelio, Dn. Emporagrio, M. Skunk.

1. Halte Erich Nilsons son på Islandet, som är Marinas broder, begärer testimo
nium ifrån Academien. Resolutio. Han hafwer wäret mehr än 4 åhr bona ifrån 
Academien, derföre söke hoos den testimonium, der han hafwer wistas, elljest är 
han intet wäl noterat för sitt förre lefwerne wijd Academien. Sägz och sedan hafwa 
lupet gatulopp i Stockholm.

2. Twenne bönder ifrån Ohnsala vakommo först Mickel Andersson i Huseby
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Ohnsala, som hafwer upptaget hemmanet af öde, och gafz i fiohl frijheet för 1667, 
och begär er sammaledes för 1668, så kan hemmanet wäl komma sig före. Resolutio. 
Gifz för detta åhr 1668 ett halfft åhrs frijheet först så länge. Häfdar han dhet wäl, så 
kan skee han får den öfrige halfparten med. 2:do. Bengdt Jöransson i Skörstad, som 
gifwer 19 */2 t:a spannemål och 53 dr 4 öre i åhrlig skatt, klagar om hemmanetz 
swagheet, som war nästan öde, när han dijt kom, och begärer någon förmedling, 
är och skyldig 49 dr 5 1/ 2 t:a spannemål. Resolutio. Förmedling nekas, men 
spannemål tillgifz honom 6 t:r af sin rest, afföres i 1668 åhrs räkning.

3. Insinuerade Rector någre puncter ifrån förre Rectore, som icke expedierade 
woro, såsom först; om riddare synen emellan Thuna och Wallhof, hwilken ännu icke 
är hållen, ehuruwäl Kongl May:tt om personerne resolverat haf:r. Resolutio. Emedan 
man icke weet om K. M:ttz bref är afgånget till herrarne, som synen hålla skole, ty 
skal secreteraren Frank der om tillskrifwas, och förhöras, sampt brefwet uthfordras, 
hwar dhet ey wore än skedt. 2:do. Resolutionen om befrijelse för kyrkioheerdegårdens 
bebyggiande är icke än inkommen, derföre skulle den infordras af secretm Franc. 
Dn. Rudbeck meente, att detta är infördt i dhe resolutions puncter, som staden 
nylig haf:r på sine beswär undfånget. 3:tio. Om Aboensium twistige sak med denne 
Academien påmintes, att den till ingen ändskap kommen är, derföre fans rådeliget 
att Academien genom mundtelig berättelse här om hoos R. Cantzleren påminner, 
och söker, att

4. Aboenses någon satisfaction göra för sitt olaglige procedere.
Cygnelius, som och icke hafwer effter förre citationer comparerat, skal nu å nyo 

citeras till den 31 Martii effter påsk, att afhämpta doom för sin brott
5. Om Lindesåhs hemmanet blef talat, och frågat, hwad expedient skal finoas att 

komma med saken till rätta, effter staden nekar till att något hemman der wäret 
hafwer, men allenast een gårdztompt.

Resolutio. Till landzhöfdingen i örebroo skal der om skrifwas, och gifwas saken 
tillkänna, sampt begäras execution.

6. Om h. Carls [Hisinghs] söners brott i Felzbroo, som dhe giorde på tullhuset 
i fiohl, resolverades, att den skal upptagas in majori Consistorio, der ransakas och 
afdömas.

7. Doct. Sidenii enkia anhåller om een assecurations skrifft af Consistorio, att 
niuta oafkortat af Academien, så mycket som Will inge prasbendan räntar. Resolutio. 
Detta bewilljades. 2. Begärer hon för dhe 27 */2 t:a spannemål af hemmanet, går, 
och 5 7 1/2 dr, att niuta rotundum numerum i spannemål till 30 t:r och hon affäller 
dhe 7 1/ 2 dr penningar.

Resolutio. Henne bewilljes 3 spän till, så att numerus blifwer 29 t:r, och alla 
penningar behåller.

8. Pehr Bengdtsons enkia supplicerar till Consistorium, att det i anseende till 
hennes mans långlige tienst, niuter nådhår effter sin man, och få hemmans räntan 
för 1667 i ställe för nådhår. Detta bewilljades, och skal sökias dher öfwer R. Cantzle- 
rens consens. 2. Begärer hon hemmanet fritt i sitt enkiestånd. Resolutio. Dhetta kan 
icke Consistorium ensam resolvera uthi, uthan här om kan förmälas i brefwet till 
R. Cantzler, att henne någon yttermera hielp kunde i sitt enkiestånd skee.

Taltes om den skuld effter M:r Boo, som Academien hafwer utaf några Profes
sorer att fordra, att den skulle göras klar, och Academien få weta hwad hwar och 
en skyldig är. Denne räkning har Prof. Rudbeck lofwat ensamen förfärdiga, men
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går långsampt till, derföre förordnas inspeaores serarii med h. Rudbeckio, Ränte- 
mästaren och bokhållaren, att sittia der öfwer och sådant förferdiga. Doct. Lithman 
sade nu som tillförenne, att denne räkning och skuld borde färdig göras medan 
Professores lefwa, på dhet dhe som något skyldige göras, måtte få sig i lijfztijden 
förklara, och Academien icke komma sedan en död är, med någon fordran på ens 
änkior. Detta begärte han sig till ursächt noteras.

Emedan Calmarienses icke hafwa någon inspectorem sedan sal. Folcherus Uhr 
dödde, ty sätties Dn. Claudius Arrhenius i samma ställe, mir han introducerat warder.

Taltes om hofrådetz Behms skuld, som är heelt klar, hwilken han nekar till, 
derföre slötz, att han skal nomine publico tillskrifwas och manas till sin betalning. 
Hwar han då icke dhet gör, skal Academien sökia lagliget uthslag.

Sammaledes Olof Larssons och fleres skuld. Till sådanne sakers uthförande synes 
Johan* Swanhals bäst tienlig wara att antagas för en wiss penning.

Timberkarlarne och humblegårdzfolket, som hafwa gått wacht i dijstingzmarkna- 
den med dhe andre, begära någon betalning derföre.

'Resolutio. Bewilljes 8 öre dygnet hwardera af expense penningarne, bestijgandes 
sig till 12 dr 24 öre.

En Smolandus Ericus Lalaerus är död blefwen heelt fattig, hafwer intet till begraf- 
ningz. Resolutio. Hielpes med 17 dr smt. af fisco studiosorum.

Petrus Ostenius W-Gothus hafwer wäret nästan heelt blind, och är curerat af en 
här i Bondekyrkio sochn, hwilken han skal betala för sitt omak, och begärer der 
till hielp. Han är heelt miserabel, och een torfftig almose gifz honom.

Resolutio. Hielpes med 20 dr smt. af cassa studiosorum, och rådes heemresa till 
stifftet, om han icke seer sig ferdig blifwa.

Andreas Anander som nylig hafwer hållet en oration in laudem Regis & 
Professorum, will nu låta den tryckia, och begärer der till hielp.

Resolutio. Consistorium tillstår honom intet att låta den tryckia, men på Commu- 
nitetet prolongeras honom en termin för sin gode intention och flijt i studierne.

M:r Johan [Sparrman] i Thuna hafwer 28 drs rest att fordra effter sal. M:r Boo 
af stipendio, och begärer dhe penningar bekomma, som förr in actis slutet är. 
Resolutio. Man måste efftersee huru mycket samma rest är, och sedan betales af 
första penningar, som inkomma af M:r Boos skuld.

Magnus Melander hafwer nylig wäret i watnsnöd, och så när borto, hwarest hans 
wåtsäck och byxor blefwo honom bortkompne, begärer någon hielp till reparation. 
Resolutio. Effter han är fattig, och af godt ingenio, hielpes honom 15 dr smt. af 
fisco studiosorum.

Taltes om åkeren som till Academien komma skal, att om den skulle nu något blif- 
wet talt och slutet, men effter h. Rudbeck är bortgången, kan intet åthgöras. Dher 
till med bör ett register förfärdigas öfwer den åker, som i division komma skal, och 
först ransakas med hwad rätt dhe förre den innehafwa, effter somblige föregifwa 
den wara bördesrättz åker dhe besittia, som dem icke fråntagas kan. Pro exemplo 
nämbdes sal. Stenii och M:r Swens [0: Svenonis Jonae] åkrar.

Rector påminte om disputationibus gradualibus, att nu en stoor abusus inrijtar 
sig med långa prsefationer, gratulationer och votis emot constitutiones, hwilket bort-

Ovanför namnet står tillskrivet det riktigare Lars.
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tager tijden för det uthi disputationen förhandlas skal. Resolutio. Detta måste genom 
Decanos afskaffas.

Falkensteen, som hafwer slaget Burell ihiäl, begärer testimonium för den tijd han 
här studerat hafwer. Resolutio. Consistorium kan det intet göra, effter hans lefwerne 
är obekant, och han nu i sådan gärning infallen är.

Carolus Sparre söker längre niuta sitt stipendium, som honom för juhl decorterat 
blef, hwilket nekades.

Hälsinge sochnarne Dilsboo och Jerfsiöö klaga öfwer den forslelönen 4 öre smt. 
dem allena beståås för dhet dhe föra kyrkiotijonden öfwer lagsagan till Kopparberget, 
och willja dher öfwer på rijkzdagen sig beswära, om dem icke högre af Academien 
bewilljes. Resolutio. Dhem skal tillbiudas 6 öre smt. för hwar tunna öfwer lagsagan, 
annars will Academien åth Torgzåker och Hernösand låta spannemalzn innan lagh- 
sagan föra, som fast längre wägh är.

Mölnaren Erich Persson i Fiskesåå hafwer uppbygdt ett qwarnhuus af nyo med 
godt timber, och nytt brädetaak, sampt inne uthi med hiul och annat mera, begärer 
någon hielp der till, effter kostnaden är stoor. Hans rest är 10 t:r 5 f. spannemJl. 
Resolutio. Tillgifwes 7 t:r spannemäl, och afföres i 1667 åhrs book.

Den 7 Martii
hölltz Consistorium minus, praesent. M. Rectore, Doct. Pet. Rudbeck, Dn. Åker

man, M. Skunk.
1. Johan Stenius anklagar Samuelem Widichinni, som hafwer af berådde mode 

sönderbrutet en port för honom, och giordt wåldzwärk å den samma, der igenom 
ohägn är inkommet i trägården, tiufwar ingånget och skada giordt, ty samma port 
hade jag igenslaget, nembl. den som war nid wijd stora byggningen wijd långgatan, 
och wille gästerne allena igenom den öfre porten gå skulle för fred och säkerheet emot 
tiufwar. Men Samuel Vidichinni hafwer bem:te port, sedan jag den igenslog med 
wåld upbrutet, derföre jag honom anklagar, jämpte det skadeståndz reparation jag 
der af taget hafwer. Samuel Vidichinni swarade sig hafwa den af berådde mode 
uppbrutet, och det i anledning af Tingm.B. 25 cap. ty han hafwer sitt logement inom 
samma port, och hafwer icke legdt husen af Stenio, uthan Norman, hwars swärfader 
Nentzelius hafwer gifwet honom fullmacht uthleya samma byggning, och porten 
lyder der till. Ohägn i trägården kommer icke af den porten, ty trägården har sitt 
eget plank, och när den luka för trägården står stängd, kan intet ohägn inkomma. 
Sedan att tiufwar hafwa ingått genom den porten, tror jag icke, är och icke der till 
wållande, ty icke nekar jagh, att porten må stängias om nätterne, allenast jag får 
min gång uth och in måltijdztijden. Och emedan Johan Stenius hafwer först slaget 
igen porten för mig, der öfwer jag mig allareda på Cammaren beswärat hafwer, ty 
begärer jag att få uthagera moot honom först, effter Cammaren hafwer wettskap om 
Norman, att han fullmacht hafwer hafft att dispensera om desse saker. Elijest war 
den öfra delen på gården deelt med plank ifrån nidre byggningen, som Stenius 
borttog, hade den stått qwar, då hade intet ohägn skedt, eller denne porten honom 
till mehn wäret.

Resolutio. Samueli Vidichinni gifz lof att först uthagera sin sak på Cammaren 
hwar ifrån han skal beskeed skaffa, att Norman war fullmächtig att uthleya bygg
ningen. Sedan will Consistorium saken afhielpa.

2. Erich Jacobsson i Lunda inkom moot Michaelem Colmodinum, och säger att

8-711135 Sollender
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Colmodinus hafwer 5 spän sädh och 2 lass wedh mehr bekommet på. uthlagorne dhe 
4 åhr han hade testamentz bönderne, an han hafwa borde. Nu söker han dem 
igen. Michael G>lmodinus bekänner hafwa den spannemäl öfwerbekomwet odi 
weden, hwilken han tager på afräkning för dhe 2 resterande åhr, och förmodar dem 
niuta af hans Excell. h. Steen Bielke, som lofwat är. Dherföre begärer han dilation 
till dess han får sökia resolution af h. Bielken.

Resolutio. Consistorium gifwer honom dilation att betala spannemtüen till pinges- 
dag. I medier tijd kan han sökia h. Steen Bielkes swar om dhe bägge resterande åhr. 
Och in till den tijden gifz bonden dilation och bref till fogden Abram Person, att 
han differar med dhe 20 dr penningar, som restera för bonden, då Colmodinus skal 
hafwa swar, eller betala bonden.

3. Petrus Rubenius inkom moot Nicolaum Celsium fullmächtig af Jona Hielm 
om någre oloflige ord fäldte om Smolandis, hwar öfwer een skrifft inlades af 5 
studiosis underskrifwen, som innehåller att Celsius hafwer sagdt: Jag gifwer alla 
smålänningarne tusend dieflar etc. Nicolaus Celsius swarade: När Cursor inkom 
och citerade honom, effter lilla poykens klagemål, då bekänner jag, effter den lilla 
poyken, som smålänning är, klagade mig an, swarade jag: Nu geer jag smålänning
arne fanen; icke till den ände, att jag meente så ondt der med, uthan mehr att 
hedra dem der med. Här på affträdde parterne.

Doct. P. Rudbeck, inspector nationis smalandicae, recom.wenderade saken till 
Consistorium, att göra der på ett sådant expedient, som skäligt är.

Effter någon discurs om Celsii oskickelige och oloflige lefwerne, inkallades Celsius, 
och sades af Rectore, att han hafwer wäl fördern något serdeles straff, men i an
seende, såsom något swag i hufwudet, tillståås denne gång afbidia sin brott hoos 
nationen i samma loco, som han dem offenderat hafwer, och der bekänner sig ex 
praecipitantia och obetänksamheet sådant uthkastat hafwa.

4. Olof Sigfridsons enkia inkom, anldagandes Andream Hielm, som hafwer legdt 
en källare af henne i 3 åhrs tijd, och (sedan) intaget flere med sig. N u will han 
intet mehr betala än för sin person, och låta henne sökia dhe andra, men hon söker 
honom som allena betingade källaren, och han sökie dhe andre han intaget hafwer. 
Hielmen bekänner hafwa allena talt med sal. Olof Sigfredson derom, a 8 dr om 
året, effter dhe andra bode honom gå åstad på deras wägnar, och dhet wiste saL 
Olof Sigfridson.

Elsa studente kokerskan inkom, och wittnade att Hielmen tingade allena källaren 
och stod för dhe andra. Dhet förste året hade hon inne med honom sitt dricka, 
och gaf honom Hielmen 10 mk derföre.

Dessföruthan fordrar hon 14 dr, som en skomakare m. Nils wittnar, att sal Olof 
Sigfridson hafwer i lijfztijden bekändt, att Hielmen på huushyran är skyldigh.

Resolutio. Consistorium kan icke annat see, än Andreas Hielm måste swara för 
källarehyran, och utkräfwia af dhe andra, effter han hafwer den tingat. Och tijd 
sätties honom till pingesdagen, att dem infordra, och då betala, innan han bort
reser.

Sedan fordrar Elsa studentekokerskan 5 dr för kokning af Hielmen för hans disci- 
pel, som icke betalt är, alldenstund Hielmen för honom och sig contraherat hafwer. 
Hielmen nekar icke hafwa talt med henne derom, men discipelen, som ifrån honom 
är, kan hon siélf sökia.

Resolutio. Hielmen måste henne darera, och han sökia sin betalning af sin förra
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discipel, eller hans böcker. Gifz och dilation till pingsdag[e]n att dhet darera. Och 
måste wara i arrest re & corpore till dess dhet blifwer darerat.

Hielmen påminte att Laur. Runnus [o: Rungius?] war med om källarhyran, hwilkens 
saker stå hoos Elsa. Dherföre begär er han, att dhe stå måtte till dess han får sin 
betalning. Dhetta bewilljades, och sades denne Elsa.

Den 11 Martii

effter predikan kallade Rector Professores till tals, praesent. M. Reaor, M. Brun- 
nerus, Dn. Schefferus, Dn. Ol. Rudbeck, Doct. Hoffwenius, Dn. Verdius, M. 
Skunk.

1. Berättade Reaor sig hafwa swar ifrån h. Lars Uhr bekommet, som uhrsächtar 
sig, att denne tijd komma kunna, för den siukdom der nider går, uthan begär er dila
tion till bättre fram. Resolutio. Han tillskrifwes och citeras å nyo till 6 wekor här 
effter.

2. Mickel Andersson i Huseby Onsala byn, som hafwer upptaget ödeshemmanet 
der sammestädes, och senast in Consistorio majori bekom frijheet på halfwa detta 
1668 åhrs uthlagor, han är och nu åter inkommen, och begärer niuta bättre frijheet, 
effter hemmanet är mycket niderrött, och han seer sig icke uthan god hidp kunna 
dhet uprätta. Räntemästaren sade, att bonden icke kan med så ringa frijheet komma 
till rätta. Dherföre bewilljades honom frijheet på hela dhetta 1668 åhrs uthlagor, 
hwar öfwer honom skal bref gifwas.

Den 18 Martii

hölltz Consistorium minus kl. 1. praesent. Rectore, Doa. Petro Rudbeck, Dn. 
Åkerman, M. J. Fornelio.

1. Inkom Johan Petters om sin fordran af Georgio Lythreo. Swaranden i Lythraei 
ställe är OL Burman. Nu inwänder Lythraeus, att Johan Petters hafwer een sin sorge- 
kappa, som mera är wärdt än dhe 40 dr Johan Petters fordrar. Johan Petters sade 
sig hafwa den kappan af Magno Fordehl bekommet i betalning med någre böcker, 
för hans egen skuld. Burman sade att Lythraeus hade ländt kappan till Fordehl, och 
icke gifwet dier såldt den till honom, och derföre söker han sitt lään igen dher det 
fins.

Resolutio. Lythraeus måste betala Johan Petters sin skuld, effter hwar söker sin 
man, och Lythraeus sökie Dn. Fordehl igen om kappan, så frampt han der uthi något 
hafwer honom tilltala. Om detta skal Lythraeus tillskrifwas.

2. Laurentius Humerus, Georgius Salbeck, Gerhardus Nicolai, Ericus Torneus, 
Gustavus Passelius inkommo, anklagade af wachtmästaren för grassation och natt- 
skrij, mellan söndagen och måndagen kl. effter 11 slagen upp i Swartbäcken wijd 
Erich Halfwarsons, dher dhe nijdslogo ståndzgaflarne, hafwandes stenar i handen, 
och kastade på wäggiarne med. Der gick då Peer Larsson om dem, tog 2 stenar af 
Ge[rhardo] Nicolai, förmanandes dem till stillheet. Men när dhe kommo till torget, 
ropade dhe sammaledes, hwarföre gick wachtmästaren dijt, och fan Gustavum 
Passelium med dragen wär ja, den af honom tagandes.

Humerus bekenner, att dhe hafwa kastat i gaflarne, och dem nidrifwet, men nekar 
till steenkastande. Dessuthan ställte Humerus sig nog trätosam och owettig för
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rätten, hwarföre Rector honom tillbörlig increperade, förmanandes honom som en 
Professoris son till större beskeedeligheet, för en rätt, och i sitt lefwerne.

Yttermera berättades, att Passelius gaf 3 roop, sedan dhe hade taget wärjan af 
honom, och kallade wachten hunsfottar.

Georgius Salbeck nekade hafwa wäret med dhe andra i grassationen, utan allena 
hemma i huset, dher dhe drucko, hwilket dhe andra och befrijade honom före, 
derföre gafz han frij.

Resolutio. Desse 4[ =  5] studiosi, undantagandes Georgius Salbeck böta effter 
constitutiones och placatet för nattroop 12 mk smt. hwardera, sampt liggie 1 */2 
dygn i prubban för sådant owäsend i dymbelwekan. Penningarne twådelen, som är 
8 mk gifz dem tillstånd att afsittia med prubban på 2 dygn, facit 1*/2 dygn för 
penningame hwardera.

Kl. 2. kommo assessores minoris Consistorii ännu till, nembl. M. Brunnerus, 
Doct. Hoffwenius, Dn. Ol. Rudbeck, Dn. Emporagrius.

1. Inkallades M. Petter Gottfrid apothekaren, om hwilken medici och flere 
berättade, att månge klagade öfwer honom, att han wore alt för dyr uppå sine 
medicamenter, stegrandes dem owanligen upp emot dhet han förr begärt och taget 
hafwer, hwilket icke bör längre tolas. Apothekaren nekade till detta, säyandes sig 
effter den taxa, som Simon Wolimhaus har såldt, nu sine saker föryttra, och icke 
högre, föregifwer och att någre uthländske saker hafwa mycket uppstijget desse 
tijder, framför tillförenne, hwilka han icke kan effter det des gamble prijs sälja. 
Doch betygar, att han elljest fölljer sitt jurament, och will sällja sine medicamenter 
effter Stockholms taxa, om den står till att bekomma.

Doct. Hoffwenius swarade, af honom sig förmärkt een större dyrheet denne tijd 
på alle hans medicamenter än tillförenne, hwilka han så dyrt upsätter, pro exemplo 
en prasscription skickade jag dijt någre dagar sedan, som bestod af någre inländske 
örter, hwilka han kan årlig taga på Kungzängen sielf, eller dem köpa för 4 öre, 
dem han tog 5 mk före.

Doct. Stigzelius berättade, att dhe hafwa taget 14 mk för en praescription, som h. 
Hans lät bereeda, hwilken dhe allena 7 mk i förstonne taxerade före.

Sammaledes berättade flere om hans obilligheet, önskandes der på correction. 
Facultas begärar, att een taxa måtte sättias på apotheket, och dhe fördolde ziphrerne 
måtte borttagas, som apothekaren sielf sätter på zedlarne, medicis och andre till 
praejuditz.

Resolutio. Effter förre Consistorii slut och facultatis medicae begäran, skal han 
een taxa göra på apotheket, och till Consistorii omdöme inkomma låta. 2:do. Måste 
han borttaga dhe fördolde ziphrer han brukar på praescriptionerne, och strax prae- 
scriptioner komma, sättia på dem taxen och wärdet, med wanlige och läslige ziphrer, 
att icke någon må tänkia sådane ziphrer af medicis påsättias, patienterne till 
praejuditz.

2. Wachtmästaren inkom och berättade huruledes Sassen en Livonus nobilis och 
Johan Grubb fächtmästaren, kommo i fult gelop om en affton med skrijande och 
ropande kl. mellan 9 och 10. Sassen hade een wärja, Grubb en pååk, som wij toge 
ifrån honom, och framwijstes. När dhe kommo, slog strax Grubb med påken åth 
hufwudet på mig, hade jag icke försatt med bardisanen, då hade han slaget hufwudet
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sonder på mig, derföre cog wachten från dhem wärjan och påken. Sedan gingo dhe 
sin koos, och bemannade sig med någre flere personer, då h. Gideon Rålamb och 
hans dreng, item en befallningzm:s Samuel Steens dreng kommo å nyo upp till 
torget. Jag war och sammaledes bort, och fick mig någre flere till. När jag kom på 
torget, stodo dhe wijd cortigardiet, och när dhe fingo see mig, skööt en med pistol 
åth mig. Sedan kommo wij uthi wapneskiffte, ty dhe gofwo sig på oss, och jag sade 
till Rålamb, wälb. Herre, görer intet så, men dhet halp intet, uthan wij måste sam- 
nas. Af wårt folk blef Pehr Jönsson illa slagen med pååk, men af dem fick Sassen 
och Grubben hugg.

Resolutio. Desse skole wijd första Gonsistorium ställas till rätta.
Sedan angofwo dhe Nils Lindegreen, som hade luppet i bara byxorne och skiortan 

effter wachten med dragen wärja, slaget och hugget på wachten.
Resolutio. Consistorium skrifwer hans fader till, att han tager sin son sin koos 

ifrån Academien, effter han offta beträdes med owäsend.
3. Taltes om Jöran Sparres son, som hafwer länge hafft stipendium ordinarium, 

och en ordinarie portion af serario, så att han 100 dr sölfwermt. åhrlig hafft hafwer. 
Ordinarium expirerade för juhl, och en annan sattes till dhet ordinarie rummet, nu 
söker han continuation så länge han wijd Academien studerar. Resolutio. Consisto
rium kan icke längre låta honom dhet åthniuta än ordinarie tijden hafwer wäret, 
uthan dhen som är i wintras insatt i stället, skal blifwa dher wijd.

4. En ryttemästare i Munketorp Pehr Larsson Korf hafwer Kongl. bref på 1 crone 
och 2 skattehemman på frälsefrijheet, begärer fördenskull att niuta kyrkiotijonden 
med.

Resolutio. Consisorium nekar, effter an«at är frälse frijheet, som all adelen i 
rijket hafwer på sine bönder uthom säthegårdarne, och annat säthegårdz frijheet.

3. Taltes om secret. Behms skuld, att den infordras skulle innan dödzmål infaller. 
Prof. Rudbeck föreslog, att man först honom tillskrifwer, swar på sin förklaring, och 
då inmanar betalningen.

6. En bondes Mathz Persons i Åhrstad undfångne häradz attest uplästes, angående 
hemmanetz ringa tillägor, som nu är halfft, och icke öfwer en fierdedels kan skylda 
före, begärer förmedling till 4:dedels, i anseende till rotheskrifning, will lijkwäl skylda 
så mycket här effter som förr till Academien.

Resolutio. Consistorium påminte sig, att dhetta hemmanet är af Bielkernes testa- 
mentz bönder, derföre meentes först, att han remitteras till h:r Steen Bielke, att der 
sökia förmedling, men tå påmint blef, att hemmanen äre under Academien lefwe- 
rerade, togz hans begäran i betänkiande, och resolverades, att honom gifz bref på 
förmedling till ett fierdedels, men uthlagorne skal han lijka mycket göra, som förr, 
hwilket befallningzmannen skal säyas.

7. Dn. Åkerman låter anhålla om praebende ränta för 1667, så högdt som Willinge 
sig bedrager. Resolutio. Honom bewilljes så stoor ränta som Nyfwela räntan war 
ifiohl, den nu Prof. Emporagrius tillträdt hafwer, emedan Sidenii enkia behölt sielf 
praebende räntan af Willinge för 1667.

8. Talte Prof. Rudbeck om Bärby hemmanet som är een gammal praebenda, och 
nu uthskuddat af praebendelistan, effter ingen will det längre hafwa, derföre prote
sterar han der emot, alldenstund dhet är orätt, och borde icke skee, lärer och 
Academien en gång af R. Cantzler få dherföre tilltahl, om den icke blifwer införd 
igen på någpn profession för ordinarie praebenda.
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Den 20 Martii
kallade Rector Professores extraordinarie, prass. Rectore, M. Brunnero, Dn. Åker

man, Dn. OL Rudbeck, Dn. Emporagrio.
H:r Gideon Rålamb inkallades och tillspordes om den grassation han hafwer 

nylig wäret uthi med fächtmästaren [Johan Grubb] och Sassen emot wachten. H. 
Rålamb swarade: Sassen och fächtmästaren drucko hoos mig om afftonen, och 
sedan dhe gingo bort, hafwa dhe gått ihoop med wachten. Sedan kommo dhe een 
stund effter igen, när jag hade lagdt mig, och klappade hårdt, till dess drängen 
måtte låta upp. Då dhe inkommo, berättade dhe, huru dhe hade fått hugg af wachten. 
Fächtmästaren begärte pistoler, dhet jag nekade. Då wiste han hwar pistolerne hängde, 
tog dem sielf nijd af wäggen, begärte och kruut, jag nekade mig något kruut hafwa, 
tå lette han på wäggen och fan omsijder ett kruthorn, deruthi krut fans. När han 
begärte kulor, sade jag, som sant är, att jag inga kulor hade. Tå lette han sielf i 
sin snappsäck, och sade: jag tror jag har kulor sielf, och fan omsider hoos sig sielf 
kulor. Jag för min person, ställte så mycket jag kunde till rätta, att afråda; men 
när jag intet kunde öfwertala honom ifrå denne ifwer, uthgick jag med dem; i den 
intention, att hindra fächtmästaren. att han icke alldeles måne blifwa nijdslagen, 
såsom och an hindra, an han icke måtte få skiuta med pistolerne, som han ärnade, 
ty jag såg han var mycket ijfrig.

Wachtmästaren swarade: an han intet sågh h. Gideon Rålamb göra någon ting, 
icke heller något tillbiuda wachten.

Här med affnädde h:r Rålamb och wachtmästaren.
Consistorium delibererade om saken, befinnandes Sass och Grubb af berådde mode 

hafwa gån på wachten, efftersom och M. Rector och Dn. Olaus Rudbeck nu på
minte an h. Rålamb bekände, emedan han hörde af Sassen och Grubben, an  dhe 
wille uth och göra något buller, gaf han dhem så mycket dricka, an dhe skulle 
intet kunna något göra. Dher af nogh klart är, an  dhe hafwa rådslaget om dena, 
innan dhe förste gång uthginge, och med berådde mode gingo på wachten.

Sidst slötz: Emedan saken icke nu kan för helgen slijtas, ty dhe liggia illa 
sårade, uppskutz dhen effter helgen, till dess dee komma sig före.

H:r Rålamb, som nu reser bort, skal på sin adelige paroll lofwa att wara till
städes när ransakningen skeer, effter helgen, såsom och sistera sin dreng, som och 
med hafwer wäret. H :r Rålamb inkom, och lofwade dhetta.

Den 27 Martii
kallade Rector Professores i kyrkian till tals, prass. Rectore, Dn. 01. Rudbeck, 

M. Ravio, M. Liungh, M. Fontelio, M. J. Fornelio, Dn. Emporagrio.
1. Angaf Rector om en nobili Bohemo, som är med Rectoris testimonio från 

Wittenberg och Leipzigh hijtkommen angifwandes sin fattigdom och persecution 
uthi Bohemia propter conversionem ad nostram religionem, och begärer hielp.

Resolutio. Hielpes med så månge penningar i detta rectorat finnas till fiscum 
Consistorii fallne wara.

2. Diedericus Engel Calmariensis en flijtig student i lijfztijden är nylig af långlig 
sott död blefwen, till hans begrafning suppüceras om hielp. Resolutio. Hielpes med 
10 dr smt

3. Upplästes brefwen till landzhöfdingen i örebroo om execution på borgmästare
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och råd i Lindzåhs, att betala skatten af Academiae hemmanet dher sammestädes, 
som staden hafwer borta hafft, sedan 1645 etc.

4. Dito upplästes brefwet till R. Cantzler om Pehr Bengdtsons enkias begäran, 
att niuta hemmanet i sitt enkiestånd.

5. Dito. Till Secret. Franc om Thuna riddaresynen, och kyrkioheerdegårdzens 
bebyggiande.

6 . Angaf Rector om dhet owäsend nu skeer på wachten, att somblige bruka steen- 
kastande, och ladde bössor, som nu nylig fächtmästaren och Sassen giordt hafwa, 
hwilket icke förr hafwer i bruk wäret.

Resolutio. Till R. Cantzleren måste här om skrifwas, ödmiukelig remonstreras 
hwad gewähr nu ungdomen begynner bruka, och begäras råd här emot, i synnerheet 
att wachten blifwer privilegierat, att bruka sådane gewähr emot, och sådane privi
legier bruka, som ryttare wachten i Stockholm. Vid. literas.

7. Om Doct. Sidenii enkias augment 1 1/2 t:a spannemåi till praebende räntan af 
Academien; slötz att dherom till R. Cantzler skrifwas måtte, och hans Excell. ratifica- 
tion dher öfwer begäras.

Den 28 Martii
effter bönen i kyrkian.
1. Bewilljade Rector och någre Professores till Petri Stolpes Calmariensis begraf- 

ning 10 dr smt.
2. Upplästes brefwet till R. Cantzler om dhet steenkascande och skiutande med 

bössor, somblige grassatores bruka, sampt medel här emot.

Den 6  Aprilis
kallade Rector Professores extraordinarie, praesent, M. Rectore, Doct. Lithman, Dn. 

Åkerman, Dn. OL Rudbeck, Doct. Hoffwenio, M. Liungh, M. Jona Fornelio.
1. Angaf Rector om den åker, som KongL Mayrtt till Academien bewilljat hafwer, 

att han böhr nu uthsökias hoos landzhöfdingen, efftersom förspordt warder, att sådant 
nu förhänder hafz wijd staden, och landtmätaren ifrån Stockholm är till den ända 
hijtkommen.

Om detta discurrerades een stund. M. Rector sielf och Doct. Lithman påminte om 
sine åkrar, som uthi samma åker-stadga stå förmälte, att dhe skola till division gå, 
med mera specificerat åker, hwar emot dhe på dhet högsta tala, alldenstund dhe 
så gode Kongl. bref på dhem förr hafwa, som dhe nu sielfwa uppläste.

Dn. Rudbeck meente, att dhen öfrige åker lärer förslå, så att dhe sin åker få 
behålla.

Sidst slötz, att i morgon när landzhöfdingen uppträder på rådstufwun, om den 
åker, som nu refwas skal, att och någre å Academiens wägnar skola dher tillstädes 
wara; hwar till deputerades M. Brunnerus, Dn. Olaus Rudbeck, och Hadorphius, att 
tala på den åker, som staden måste gifwa från sig till fyllnadt effter åker-stadgan.

2. Taltes om M:r Boos enkias humblegård, som ligger för fääfoot, och ingen sig 
om den wårdar. Resolutio. Den måste tagas till Academien och uppstängias af 
publico; hwad dher af faller, kan afräknas till bookhållarens betalningh.

3. Påminte Doct. Lithman om en wreet, som ligger i Kappalegärdet och hörer 
under Waxala kyrkiobord, att Consistorium måste wachta sig, att icke staden den till 
Academien uppdrager, som doch icke under staden kommer.
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Den 8 Aprilis
hölltz Consistorium majus, praesent. M. Rectore, Doct. Pet. Rudbeck, M. Brun- 

nero, Dn. Scheffero, Doct. Hoffwen., M. Ravio, M. Liungh, M. Fontelio, M. Skunk, 
Dn. Arrhenio.

1. Aflade Dn. Claudius Arrhenius juramentum assessoris in Consistorio, som intro
ducerades den 6 Aprilis.

2. Taltes om praebenda för Dn. Claudio Arrhenio, och slötz att der om consulteras 
måste, när Räntemästaren hemkommer.

3. Wijd detta tillfälle påmintes om Skädiga praebendan, som M. Unonius förr 
hade, och nu bortkommen är. Taltes och om några andra hemman, uthi Reductions 
resolutionen ståå, hwilka till en dehl äre Academien fråndömbde emot Rijkz beslutet 
1655, och en dehl tilldömbde, som icke äre exequerade; derföre fans rådeliget, att 
låta R. Cantzler om dhe fråndömde hemman uthan refusion weta, till wijdare Kongl. 
May:ttz wettskap, och dhe andre tilldömde sökies execution på.

4. Upplästes R. Cantzlers bref de dato 4 Aprilis 1668, om M. Ravii chronologiske 
arbete, hwilket hans Excell. låter förstå, att månge in- och uthländske män berömma, 
derföre skulle dhet af theologis censeras, och i dagzliuset komma.

Resolutio. Theologi lofwade willja dhet sig företaga och öfwersee, så mycket dhet 
scriptum till deras facultet kommer, och sedan kunna philosophi dhet påsee, hwad 
dem der uthi angår.

5. Upplästes R. Cantzlers bref de dato 4 Aprilis 1668 om wachtens privilegierande 
wijd ryttare wachtens instruction i Stockholm, och lofwas ett Kongl. placat der på, 
som tryckias skulle.

6. Upplästes R. Cantzlers recommendation för Johanne Hoff de dato 24 Febr. att 
bekomma Communitetet. Resolutio. När tijd blifwer, att consultatio om stipen
diariis hållas måste, skal han i consideration komma.

7. Matthias Limitinus Stockholmensis är död blefwen, som war en flijtig person 
i lijfztijden och fattig, till hans begrafning sökes hielp.

Resolutio. Bewilljes 12 dr smt. af fisco studiosorum.
8. Taltes om h. Gideon Rålamb och Sölfwersparren, som hafwa åket medh Eden- 

bergz yngste son och flere kring gaturne i söndagz under ottesången, inmoot hög
mässan, öfwandes en stoor grassation och olijdelig förargelse mz skrijkande och ro
pande, hafwandes wijn flaskor och glas med sig i åket med Edenbergz wagn och 
hästar etc. Resolveras att den skal in minori Consistorio ransakas och dömas, så 
frampt den till Consistorium kommer.

9. Taltes om det owäsend, som fächtmästaren Grubb, Sassen och Rålamb hafwa 
öfwat på wachten, hwarföre desse äre stämde och infordrades. H:r Rålamb war icke 
tillstädes derföre effterskickades han, men wille icke upkomma, säyandes sig wara 
något krank. Consistorium upskööt fördenskull saken till lögerdag, med ansäyande, 
att hwar han icke då kommer, will Consistorium till R. Cantzler der om skrifwa, 
och gifwa tillkänna om hans tergiversation. Detta lät Consistorium genom Cursorem 
säya Rålamb, sampt arresterade honom re & corpore, till dess saken är uthförd, 
Sammaledes Sassen och fächtmästaren.

10. Upplästes h:r Steen Bielkes bref de dato 18 Martii, angående fru Brijta [0: 
Margareta] Bielkes testamente, hwar till Michael Colmodinus recommenderas etc. 
Vid. lit.
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Resolutio. Till hans Excell. skal skrifwas och påminnas, att Jöns Thorsson hafwer 
tillförenne confirmation å samwza stipendio, och dher på uthreest, hwarföre skal 
förfrågas, huru med honom förhållas skal. Golmodinus recomwzenderas att niuta sine 
2 resterande åhr, hwilka när han skal niuta, till hans ExcelL heemställes, anten nu 
strax, eller med Jöns Thöresson skal alterneras.

11. Om studente kokerskor frågades, anten dhe höra under Academien eller ey? 
Effter någon discurs resolverades, att förre aeterne skola efftersees, hwad dher om 
slutet är.

12. Om Olai Cygnelii lägersmåls sak taltes, hwar till han fullmächtig hafwer för
ordnat att afhämpta sin doom, effter saken är förr ransakat, bekänd, och han 
förlijkt sig med målsäganden.

Resolutio. För lägersmålet böter han 40 mk:r smt. effter Gifftm.B. 3 cap., pro 
relegationis poena skal han affinna sig wed Consistorio sielf.

13. Mantals comwissarien Andreas Graan begärer Academise mantals längd till 
sig. Resolutio. Han hafwer ännu icke wijst sin fullmacht till Academien, ty måste 
han den framwijsa först, och låta see, att han dher till berättigat är.

14. Olaus Fontinus låter genom bref från Köpenhampn begära een afskrifft af 
Consistorii ransakning och doom uthi hans dråpmålssak. Resolutio. Lofwes.

13. Curio begärer arrest på 61 dr af sal. Folcheri Uhrs löhn, som han är skyldig 
på böcker. Resolutio. Lönen är förr omtalt att innehållas skola till wederbörandernes 
ankompst

Den 11 Aprilis

hölltz Consistorium majus, praesent. M. Rectore, Doct. Lithman, Do«. P. Rudb., 
M. Brunnero, Dn. Scheffero, Dn. Åkerman, Dn. OL Rudb., Doct. Hoffwenio, M. 
Skunk, Dn. Arrhenio.

1. Upplästes brefwet till h. Steen Bielke om Jöns Thöresons och Colmodini 
stipendio, sampt approberades i den form afgå, som i copieboken fins.

2. Inkom wachtmästaren med wachtdrengiarne om den saak moot Sassen och 
fächtmästaren den 16 Martii passerat. Wachtmästaren berättade, huru dhe med ro
pande komwo wijd nye broon åth torget, men tystnade af wijd Olof Sigfridsons 
hörn, konwreandes med löpande åth cortigardiet. Först kastade Sassen en steen ifrån 
sig, sedan med sin stukat kom på oss, då togo wij wärjan ifrån honom. Grubben 
sade intet förr än han kom in till oss, och med påken slog åth mig, säyandes i dhet 
samma, du skal fåå du. Hade jag då icke försatt med bardisanen, hade han slaget mig 
nider; men strax togo wij påken af honom.

Mons:r Wilhelm Sass swarade: Wij drucko hoos h. Gideon Rålamb, och blefwo 
mycket druckne. Och emedan wij funne oss någon passion i magan, achtade wij oss 
till apothekaren, att taga dher något brännewijn, ropande och något på gatan, dhet 
wij icke neka. Men när wij kommo till Olof Sigfridsons steenhuushöm, kom wachten 
strax, och först tog wärjan ifrån migh, slogo mig under sig, och traeterade mig som 
en hund, der af jag dhe sår i hufwudet fick. Samwaledes giorde dhe Grubben, aff- 
togo honom sin wärja, och sedan slogo honom. När jag såg dhe togo mig wärjan af, 
fattade jag upp en steen, att kasta med.

Wachten sade, att han kastade stenen, förr än han kom ihoop med dem.
Johan Grubb berättar samwaledes, att när dhe gingo från h:r Rålamb, ropade dhe
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fuller några gånger på gatan, men ärnade sig till apotheket att dher taga sig en drick 
brännewijn. Men när wij komwo till torget, kom wachten moot oss med uprächte 
gewähr, och strax togo gewären ifrån oss, och slogp oss sedan kull, tracterandes oss 
som ormar deraf jag någre skadelige hugg i hufwudet bekom. Sedan klagade h:r Sass 
och Grubb mycket öfwer wachten, att dhe hade slaget dem, sedan wachten fick 
gewären af dem, och hafft dem under sig, dhet dhe icke hade bordt göra, sedan dhe 
wore oss öfwermächtige, och wij intet kunde göra dhem något mootstånd mehr.

Rector frågade, om desse kommo till cortigardiet till wachten? Wachtmästaren 
swarade: När de komwo med ropande nijd wijd nye broon, gingo wij uth genom 
cortigardiet, och strax tystnade dhe af, kommandes i fullt rännande moot oss wijd 
cortigardiet. Sass och Grubb nekar kommet till cortigardiet, uthan att wachten kom 
moot dem till Olof Sigfridsons huus. Wachten nekar kommet till Olof Sigfridsons 
huus, men Erich Mathsson drengen säger, att wachten stegh litet från cortigardiet 
moot dem, och stannade mitt på stora gatan, som löper öfwer torget från h:r Rud- 
beckii gårdh, och åth Swartbecken.

Sedan frågades wachten, om dhe hade slaget Sassen och Grubb, sedan dhe fingo 
deras wärjor sin koos, och dhe andra lågo omkull? Wachtmästaren swarade, sedan 
wij hade fått wärjorne sin koos, sprungo dhe upp igen, Grubb i gewäret och Anders 
Mårtenson, och Sassen ihoop med mig, sade wachtmestaren. Och när Erich Mathsson 
fick honom uhr gewäret med wachtmästaren, sprang han i gewäret med Pehr 
Jönson. Så regerade dhe med oss.

Sassen nekar hafwa i någons gewähr sprunget.
Sedan frågades, om wachten tog ifrån dem gewären liggiandes eller ståendes? 

Wachten sade sig intet fått gewären innan dhe kommo omkull Och strax Sprunge 
dhe upp igen, fattandes i gewären med oss, och då måste wij med macht förswara 
oss, effter wij såge alt wåld oss tillbödz. Erich Mathson wachtdreng sade, att sedan 
Sassen slepte wachtens gewär, fick han intet hugg.

Yttermera insinuerade Sassen een wittnesskrifft ifrån Johan Groot, deruthi han 
wittnar, att han såg wachten slå 2 personer, den ena nidre liggiandes, den andre uppe 
ståendes, så att wachtmästaren blef förorsakat ropa 3 eller 4 gånger, holl upp, holl 
upp.

Wachtmestaren bekende, att han dhe orden sade, och skedde förste gången.
Sedan står i Grötens attest, att wachten hade sagdt: Wij hafwa mons:r Sass een 

gåås oplåckat med eder, sedan för juhl. Detta nekade wachten.
Sass beropade sig på Grötens wittne. Wachten ogillade hans wittne, sade han 

hafwer tedt sig wildog förr i den actionen moot Holmströmarne.
Doct. Hoffwenius wittnade att Gröten den gång Holmströmernes saak förehades, 

ifrade sig på wachtmästaren, för dhet wachtmästaren jäfwade honom.
Dn. Rudbeck berättade, att när han gick heem den gång Holmströmernes saak 

förehades, råkade Groot wachtmästaren på torget, och gaf sig strax ihoop med wacht
mästaren, och wille slåå honom för dhet han jäfwat blef, derföre måste jag bidia 
dhem hålla opp.

Rector frågade fächtmästaren, hwad han wille med den store järnslagne påken, 
om han icke annor intention hade, än att gå på apotheket? Fächtmästaren swarade, 
att han gick uthan wärja till h:r Rålamb, och effter dhet kom i tahls om påkar, 
sade jag, att jag hade låtet göra mig en pååk, att hafwa på resor med mig, effter jag 
hade wäret offta öfwerfallen på resor. Då begärte h:r Rålamb see honom, derföre
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skickade jag effter påken. Och när jag gick sin koos, wille jag hafwa påken med mig 
heem, ty jag wiste att dhet plägar osäkert wara på gaturne.

Sedan frågades wachtmästaren, om desse kommo ihoop med wachten på torget, 
närmare åth apotheket, eller närmare åth andre sijdan åth h:r Rudbeckii gård? Wacht
mästaren swarade: närmare åth h:r Rudbeckii gård.

Sedan voterades, om Gröten skulle admitteras till eed, eller ey? Maxima pars 
föllo der på, att Gröten icke böhr få eed gåå, effter uppenbara owänskap hafwer 
emellan honom och wachten förr wäret, men om stället, dher parterne samman
drabbade, och hwad mera han såg, han kan frågas.

Här på inkallades Gröten, och tillspordes 1. Hwarest på torget slagsmålet skedde? 
Resp. Dhet war wijd pass mitt på torget, dher trumman framgår. Här af befans 
Sassens bekännelse wara osann, att wachten kom moot dem till Olof Sigfridsons 
hörn. 2. Sade Gröten, att en af wachten sade: Wij hafwa een gåås moot eder sedan 
för juhl; men hwem dhet sade, weet han icke. Wachten nekade strängelig dher till.
3. Andre gången dhe kommo  igen, såg inspectoren sammaledes, och då förmante 
wachtmästaren dhem wachta sig, hwad dhe togo sig före.

Andre gången sade wachtmästaren, när dhe kommo igen, war så: W ij gingo 
sedan dhe förste gång wore hoos oss, bort åt Tofwan. I medier tijd kommo desse 
igen, emellan 11 och 12. När wij då kommo tillbaka, stode dhe allesammans mellan 
bägge cortigardien; då sköte dhe först på cortigardiet med en pistol, menandes 
wachten der inne wara. Twenne kulor sittia ännu i cortigardietz dören qwar till 
wittne. När wij då hörde, medan wij än wore wijd Erkiebiskopens gård, huru dhet 
skööt, gingo wij åth torget, och så snart dhe fingo see oss, gofwo dhe sig strax åth 
oss. Wachtmästaren förmante dhem see sig före hwad dhe göra.

Grubb säger, att inga kulor wore för pistolerne. Rector swarade, dhet är förr 
bekändt, att pistolerne woro ladde med kulor. Rålamb sade att fechtmästaren hade 
hafft pistolerne till läns till Stockholm, och kom 2 dagar förr heem. Sedan dhen tijden 
hafwa dhe hängdt ladde. Rector påminte att h. Rålamb tillförenne bekände, dhet 
fächtmästaren lette effter kruut och kulor, när han igen kom, och fan omsijder ett 
kruthorn på wäggen. Kulor begärte han sammaledes, men effter Rålamb nekade 
hafwa kulor, lette han i sin snappsäck, och fan kulor. Sedan sade wachten h:r Rålamb 
hade dragen wärja, dhet han bekände. Item bekände, som wachten dem tillwitte, 
att hafwa hafft lappmudd. Wachten sade att twenne wore med lappmuddar. Desse 
nekade wist hwilka dhe andre med lappmuddar wore. Wachten nämbde slottzfoug- 
dens dreng, hwilken Hassel hade sagdt dhen samma wara.

Wachtdrengen Erich Larsson sade, att Daniel, Rålambz dreng, hade en humble- 
stöör, och slog honom i 2 stycken af, när dhe sammandrabbade.

Peder Jönsson fick twenne hufwudsår, och ett steenslag i bröstet af h:r Gideon 
Rålambz dreng.

Grubb sade, sig wäl hafwa kunnat skutet dem med kulorne, men han wille intet, 
uthan skööt i wädret, tänkiandes skräma dhem, att få dhem på flychten, och få gifwa 
dem någre hugg igen.

Erich Mathsson sade, att Daniel fattade i bardisanen med Pehr Jönsson, och h:r 
Rålamb kom och sade han skulle stötan; då sade jagh: stöte honom intet.

Sedan tillspordes wachten, om dhe slogo Sassen sedan han föll? Wachten nekar 
slaget Sassen medan han låg, men Grubb bekände dem slaget 2 eller 3 slagh, ty 
han sökte att komma i gewären med dem.
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Mons:r Sass begärte wijd affträdet, att om han och Grubb blifwa straffat effter 
lagh, att och wachten blifwer straffat för sine excesser, efftersom dhe protestera på 
expenser och skada etc. Sammaledes begärte fächtmästaren Grabben.

Wachtmestaren swarade sammaledes, att han intet hafwer förfördt sig på dem, 
uthan dhe hafwa i arg mening upkommet moot dem. Begärer satisfaction å dem.

Rector berättade, att h:r Rålamb hade bekändt hemma hoos sig privatim, att när 
dhe drucko hoos sig, hörde han att Sassen och Grabben läte höra, att dhe wille uth 
moot wachten; då gaf han dhem så mycket mehr dricka, att dhe intet skulle hinna 
långt, uthan blifwa så öfwerlastade, att dhe skulle läggia sig sofwa. Men dhe gingo 
omsijder sin koos, och då lade sig h. Rålamb, och dhe gingo sin koos. Detta före- 
hölltz h. Rålamb, och bekände att så war skedt, och att dhe läte höra sig willja uth, 
och göra något, men sade intet wist.

H:r Rålamb frågades, om dhe finge mästa huggen förste eller andre gång? Förste 
gång sade han, och dhet i hufwudet fick Grubb och som synes af järnet Sassen 
fick andre gång slaget i hufwudet med pååk, der af han blånade.

Här på affträdde parterne, och consultatio skedde om saken: i. Taltes om påken, 
att den berättades i sanning hördt unge Rålamb till, och icke wara Grubbz, der af 
nogsampt praesumeras, att han med den hafwer sökt wachten. Saken ställtes till 
vota, anten mons:r Sass och Grabb med berådt mod hafwa gått på wachten, eller 
wachten på dem.

Dn. Arrhenius och M. Skunk. Af alla omständigheeter, kan jag icke annat see, 
än dhe med berådt mod hafwa gått på wachten. Sammaledes Doct. Hoffwenius, 
Dn. Ol. Rudbeck, Dn. Åkerman; ty om dhe hade ärnat sig till apotheket, behöfde 
dhe intet gåå mitt på torget. Sammaledes Dn. Schefferus. Sammaledes M. Brunnerus 
sade sig icke kunna annat see, än dhe hafwa förfördt sig på wachten. Sic Doct 
Lithman, M. Rector. Omsijder voterades om deras poen, och resolverades, som 
fölljer:

Först skal monsrr Wilhelm Sass och fächtmästaren Johan Grubb böta för ropande 
12 mk smt. hwardera, effter constitutiones och placatet 1640. 2. Wapneskiptet 
anlangande, som dhe hafwa uthi kommet med wachten, finner Gonsistorium dem 
med berådt mod först hafwa på wachten gått, hwarföre effter constitut cap. 14. §. 8. 
dömes ogildt, alt hwad dhe hafwa fått i slagzmålet, men hwad dhe hafwa wachten 
tillfogat, ligge i tweböte, effter samma lag, i hwilkens förmågo dhe alla skola böta 
effter det 9 cap. Sårm. m. will, och constitutionum fördubbling 24 mk. för hufwud- 
såret på wachtdrengen Pehr Jönsson, och betala barberare lönen, sampt dess uthan 
för sweda och wärk, hinder och skada på wachtdrengen 12 mk. 3. Daniel, h. Rå- 
lambz dreng, för steenslaget, och der af fölljande blånadt på samma wachtdreng, 
effter samma capitel, och constitut. fördubbling 24 mk. 4. Hafwa dhe alla, så dhe 
bägge förre, som dhe senare förwärkat pistolerne och wärjorne, effter constitut. cap.
23. $. 23 och 26. 3. Johan Grabb, som andre gång hafwer upkommet med wredzmod, 
hafwandes ladde pistoler med kulor, och skutet på cortigardiet, sampt wachten, 
relegeras effter constitut. cap. 23. §. 23. Dhet är sätties från embetet, och förwijses 
Academien. Om onsdagz afftonen innan solen nijdgåår, skal han wara uthur staden. 
6. Monsrr Sass, och Johan Grabb, som kommo igen, hafwandes med sig h. Gideon 
Rålambz dreng, och någre andre, med sampnat hand att hämpnas på wachten, stått 
i försåt, och gifwet sig i fullt wapneskiffte med dem, dhe skola alla 3 böta 40 mk 
i anledning av det 4 cap. EdzöresB. och 13 cap. samma balck §. 2. 7. Daniel h:r
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Rålambz dreng skal sättias i fängelse, till dess han bekänner, hwilka dhe flere med 
woro den gång, såsom och hwilken den war, som slog wachtdrengen i hufwudet, 
mädan han hölt i bardisanen med drengen. 8. Dhe wachtdrengiarne som befinnes 
hafwa slaget wederparten, mädan han lågh på marken, skola sittia i fängelse 3 dygn. 
9. Sidst tages wachten i Kongl. frijd, effter dhet 31 cap. Kong.B. L L

Yttermera slötz, att Grabbens löhn arresteras af wårterminen till bötens afbe- 
talande.

Item h. Rålamb skal gifwas en stark repriman[d] för det han löper med sådane 
otienlige actioner.

Mons:r Sass skal arresteras till dess hans böten blifwa aflagde.
Desse inkommo, och för dem upplästes domen.
H:r Rålamb caverade för drengens böten.
Wachten förmantes till beskeedeligheet i sine embeten.
Ytterst uplästes constitutiones, och R. Cantzlers bref för dhem som gr asserat 

hafwa, hwarathi lofwades effter rytterij wachtens ordning få med dhe grasserande 
procedera.

Sedan desse affträdde, förmantes h:r Rålamb med flijt att wachta sig för ett sådant 
oskickeligt lefwerne, som han stundom låter af sig förspörja, såsom nu senast han 
med flere öfwade en skamblig grassation söndagz morgonen etc. H:r Rålamb lofwade 
emendation.

Den 15 Aprilis
hölltz Consistorium minus, praesent. M. Rectore, Doct. P. Rudbeck, M. Ravio, 

M. Skunk, Dn. Arrhenio.
1. Begärer wachtmästaren dhet swärd till skänktz, som Fontinus hafwer giordt dråp 

med, hwilket bewilljades.
2. Taltes om den grassation, som Edenbergz sönner med h:r Gideon Rålamb, 

sampt Sölfwersparren hafwa öfwat genom åkande och skrijande i söndagz 8 dagar 
sedan under ottesången, och moot högmässan. H:r Rålamb tilltaltes in majori Con
sistorio senast för detta facto, men nu är han icke kallat för dhet samma, men 
Sölfwersparren är uppkallat att förklara sig dher öfwer.

Sölfwersparren inkom, säger att dhen wagnen dhe oke uthi, stod honom och dhe 
andre gäster tillhanda, att heem åka från begrafningzölet, hwilket när han giorde, 
steg Herman Edenberg och Rålamb in med. Och i dhet samma folgde 6 eller 8 Eden
bergz tienare med. Och emot min intention (sade Sölfwersparren) är dhet owäsende 
skedt, som då passerade. 2. Blef frågat, hwilkas tienare dhe woro, som så skreko och 
ropade kring wagnen? Responsio. Dhet wore några Edenbergz tienare, som med 
woro. 3. Frågades hwadan wijnflaskorne kommo, som bures med wagnen, och dhe 
drucko af? Responsio. Dhe woro uhr Edenbergz huus. Edenbergz tienare bure dem 
med.

Rector berättade, att Rålambz tienare satt fram på wagnen och kuskade, wore 
och någre tienare med liberij. Responsio. Sölfwersparren sade sig intet wist af någpn 
med liberij, men roop sade han sig hördt, doch icke wiste af hwem. Item nekade 
Sölfwersparren att hafwa ropat, icke heller i den intention wäret i wagnen, att göra 
något oliud, uthan att heemresa. Sade sig fast okärt wara, att något förargeliget då 
passerade. Här om tilltaltes han af Rectore, huru otillbörliget dhet war giordt; för- 
manes fördenskull att wachta sig för sådant mere.

3. Inkom stadzwachten emot Nicolaum Celsium och Ovenum Tegner, sampt twenne
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andra, Håkan Lång en ryttare, och hans broder Jacobum Lång studiosum, som hafwa 
skriket och giordt oliud långfredagz natten uppe i Fierdingen på gatan, ropat rääf 
wijd klockarens [Samuel Johanssons] gård. Och sedan wachten hade Oveno fråntaget 
blötte wärjan gångandes sin koos upp på kyrkiegården, ropade dhe på wachten 
elaka ord, gångandes sedan upp wijd klockarens gård, och igenom Anders Ander
sons gård, och kommo fram wijd Communitetet, ropandes då mycket mera än förr. 
Celsius nekar alldeles att hafwa ropat, will med eed sig befrija. Ovenus säger 
willja wärja sig med edh, att han icke ropade. Wachtdrengen bekenner, att Nicolaus 
Celsius hafwer kastat elaka ordh på dem i prubban.

Professor Ravius bad Celsium bekän«a hwilka dhe andra med wore, sade och illa 
wara, att han så offta framkommer uthi oskälige saker, och icke en gång omwänder 
sig, och from blifwer. Celsius swarade med ijfrigheet, och frågade hwaruthinnan 
han blifwer wärre? Bad Prof:n Ravium komma upp och bewijsa sig, om han hafwer 
något moot honom. Sedan nekar Ovenus att detta skedde i dymbelwekan, uthan 
fredagen för dymbelwekan.

Laur. Grotte excuserade sig, att han icke war med den hopen, uthan wara orätt 
angifwen. Consistorium gaf honom loof att gå sin koos, effter Ovenus är känd för 
Laur. Grotte.

Inkallades Ovenus å nyo, bekände effter tillfrågan, att ryttaren ropade, men hans 
broder intet, ty han war nöchter, och kom kl. 9 till oss först; men Celsius kan han 
icke befrija, uthan han kan göra sig sielf frij.

Resolutio. Ovenus mister wärjan, och han sampt Nicolaus Celsius böte hwar sine 
12 mk smt. för oliud, sampt liggia ett dygn i prubban. 2:do. Dhe 12 mk smt. effter- 
låtes dem afsittia med 2 dygn i fängelse. 3. Celsius som otijdigt hafwer swarat M. 
Ravio, skal fördenskull ett dygn längre sittia i fängelse. 4. In till dess dhe hafwa 
afsutet sin poen, skole dhe wara in arresto.

4. Staphan Stubbz hustro angifwer Danielem och Laurentium Hagelberg, som 
hafwa slaget henne några slagh på gatan 3 wekor för juhl, kallat henne sacramentske 
käring, kåkhora etc. hwilket så tillkom.

Jag gick ifrån min gård och till Sundeis, då kommo desse uth från Nils Knutssons 
druckne kl. 6. Då sade dhe, hwad går du effter oss käring, sacramentska kona? Jag 
sade: i gå eder wäg monsieur, och jag går min wäg. Hwad säger du, sade dhe, 
kåkhora, togo upp wärjan, slogo mig med wärjan, att dobbskoon gick af, och slogo 
mig någre öhrfijlar; då fick jag en blåna af dem, som en attest af twenne qwinfolk 
underskrefwen wittnar. Sedan hafwa dhe kommet och begärt förlijkas, tillbudet 
henne ett köttpund etc. Daniel Hagelberg nekade att hafwa slaget henne, men andre 
hafwa gått samma gång fram om henne, som hade och wäret i een bagarebod; men 
i dhet jag kom, kände hon oss, bannas och lät ganska illa, dher hon stod drucken. 
Elljest dhet hon föredrager blånaden till wittne, är alldeles osant, ty hon hade 
wäret slagen af Zachrias Markusson samma tijd, och är offta blå. Elljest har hon inga 
wittne som såge, när dhe sloge henne. Men dhet bekänna dhe, att när hon så harme- 
ligh ropade på dem, twij håcka landsmän jag hafwer, ty har hans broder skutet 
henne kull, som hon säger, men icke hafwa wij kallat henne något oqwädins ord, 
eller annat slag gifwet, uthan skutet henne ifrån oss, att hon icke skulle drucken löpa 
längre effter oss.

Consistorium tychte bäst wara, att dhe förlijkas sig emellan, och studenterne gifwa 
henne dhet köttpundet dhe hafwa lofwat.
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5. Insinuerade enkian i Salstad ett bref ifrån R. Cantzler om sin förre klagemål, 
angående hemmanet hon är frånsagd.

Resolutio. Dhetta skal framdeles omtalas in Consistorio majori.
6. H:r Lars en prästman insinuerade ett jungf. Sigrid Baneers confirmations bref 

för Johanne Mörk på hennes stipendio i 4 åhr här effter, när den förres termin 
expirerar, hwilket Consistorium icke förwägrar; allenast han skal examineras, och göra 
sine prof, effter testamentetz lydelse, såsom andre stipendiarii måste uthstå.

7. Peder Mathson i Nyfwela beswärar sig om en häst, som landtmätarne hafwa 
i fiol legdt hoos hans fader, och rijdet förderfwat. Och effter dhe hafwa reest på 
Academiens ärende, begärer han sin betalning af Academien. Landtmätaren Gäddan 
hafwer rijdet dhen hästen, bafwandes hästen i 3 dygn. När wij då finge den igen, 
war han swullen i manken. Och ehuruwäl wij läte omlaga hästen, rutnade lijkwäl 
inunder, till des hästen omsijder dödde, begärer 50 dr för den samma. Resolutio. 
Dhetta skal framdeles omtalas in majori Consistorio, då Räntemästaren är tillstädes.

Den 20 Maij

hölltz Consistorium majus, prtesent: ProRectore M. Fornelio, Doct. Lithman, M. 
Brunnero, Dn. Scheffero, Dn. Åkerman, Dn. Ol. Rudbeck, Doct. Hoffwen., M. 
Ravio, Dn. Verelio, M. Skunk, Dn. Arrhenio.

1. Angaf ProRector om een läger smålssak, som een kåna [Anna Mattsdotter] 
hafwer tillwitt Thomam Lårman, den han nekar till, hwarföre han hijt reest hafwer 
att göra sig frij, och till den ände citerat, och hafft henne för rätta, men stadz- 
rätten remitterar saken till Consistorium, att honom frija eller fälla, sedan willja dhe 
henne döma. Consistorium discurrerade om saken, och förnam, att Dn. Thomas 
Lårman hafwer först accuserat henne för denne beskyllning, och hafft moot henne 
actionem injuriarum. Derföre tychte Consistorium bäst wara, att dhe i rådstufwun 
borde först resolvera på hans klagemål. Här om discurrerades, och saken gick till 
vota, sampt resolverades secundum pluralitatem votorum, att hufwudsaken om lägers
målet, anten Thomas Lårman är skyldigh eller ey, kan här upptagas effter hennes 
käromål, och annexa eller dependens causa injuriarum kan Lårman emot henne in 
suo foro uthföra.

2. Om electione novi Rectoris blef talt, effter tijden nu är, på hwilken der om 
talas måste. Ordningen kom till facultatem juridicam; dherföre taltes först om 
Doctor Loccenius skulle willja sig det embetet påtaga, men effter dhet är een 
extraordinaria professio, och han excuserar sig från alla oneribus publicis, ty kan 
han icke der med beswäras. Sedan kom ordningen till Dn. Schef ferum, men h:r 
Schefferus ursächtade sig, först der af, att han är en Professor honorarius in facultate 
juridica. 2:do: så nylig wäret in philosophica facultate Rector, derföre icke kunna 
sig låta der till betwingas, effter han allaredo hafwer hans HögGrefL ExcelL be- 
frijelse-bref ifrån oneribus publicis uthi denne honoraria professione. Ordningen kom 
fördenskull till Dn. Åkerman, hwilken sig ursächtade, och begärte, att den ordo 
med electione Rectoris måtte uthi facultate juridica så wäl observeras effter consti
tutiones, som uthi dhe andre faculteter, och icke den inverteras, så att secundo 
Professori icke förr det onus ålägges, än primo. Slötz omsijder secundum vota, att 
Professor Åkerman blifwer denne gång Rector, och när ordo kommer härnäst till 
facultatem juridicam, lofwar Prof. Schefferus dhet embete emottaga willja.
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M:r Åkerman begärer noteras måtte, att een ordo måtte reserveras effter constitu
tiones, så uthi facultate juridica, som andra, och icke någon inversio skee.

3. Bokhållaren inlefwererar 1666 åhrs böcker, och begärer, att dhe måtte revi
deras. Resolutio. Revisor constitueras först M. Brunnerus, som då war Rector, sedan 
inspectores aerarii istius temporis Doct. Pet. Rudbeckius, och M. Fontelius uthi sal. 
Uhrs ställe. 3. Förordnas af Consistorio extraordinarii twenne, Dn. Emporagrius och 
M. Skunk. I tillkommande weka när dem lägligast synes, skal saken företagas.

4. Taltes om Consistorium skulle hafwa någon herredagzman wijdh rijkzdagen, 
derom R. Cantzler nylig hafwer swarat, att om Gonsistorium förr hafwer någon 
hafft, tå kan hon och nu en uthskicka; men hafwer hon icke förr hafft någon uth- 
skickat, tå skicke icke heller nu någon. 2:do. Frågade Doct. Rudbeck om han skal 
något tala för Academien, hwar något infaller? Consistorium höllt nödigt wara, att 
Professoren skrifwer Consistorio der om till, om något Academien angående in
faller, då Consistorium kunde strax swara, hwad i saken talas bör. 3:tio. Skulle 
Consistorium wara betäncht, att sända någon till rijkzdagen, då gravamina företagas, 
att icke något sig påföres till praejuditz. Item efftersökia hwad gravamina kunne wara 
å Academiens sijda att föredraga.

3. Slötz att Jacob Andersson måste hafwa under sine händer både Läby och dhe 
andre M. Boos bönder, och göra för dem räkenskap, effter dhe icke kunna sepa
reras.

6. Wärderades någon spannemSl som fallen är af en M. Boos enkias bonde i Läby, 
nembl. 7 t:r spannemSl, råg och korn, som illa faret war. Bägge wärderades för 
7 dr t:n.

7. Anhåller bokhållaren om M:r Boos enkias humblegård, som på Islandet ligger, 
hwilken Jacob Anderson inrymbd är till Communitetet.

Resolutio. Jacob Anderson skal göra räkning för humblegården, och hwad den sig 
afkastar, will Consistorium låta bokhållaren få uppå sin betalning.

8. M. Rector påminner om disputa/fonibus publicis, att dhe som feela för i fiol, 
måtte påtänkia sin plicht effter constitutiones.

Dn. ProRector påminte att matheseos Professores äre för disputationibus frij, doch 
hafwer han i dess ställe andra exercitia hållet.

9. Doct. Hoffwenius påminner, att han gärna wille effterkomma sin plicht i den 
måttan, men effter han icke hafwer fått swar om sin declaration måste han så länge 
innehålla, och begärer ännu att ProRector wille derom in Consistorio påminna. Doct. 
Rudbeck theol. Decanus, och M. ProRector Decanus facult. philosoph. berättade 
bägge faculteternes hinder af åthskillige andre saker denne tijd, men lofwade med 
det första willja låta honom sine scripta igen bekomma, och facultatis betenkiande. 
Doct. Hoffwenius sade sig icke willja sin plicht försumma, men så länge han icke 
får bruka den libertet i sin facultet, som andre niuta i sin, så excuserar han sig i 
detta måhl. Doct. Lithman sade sig hafwa skrifwet någre disputaftones in lib. Levit., 
Num., Deut., Josuae, Judicum, men effter dhet angår mycket original språket, willja 
studiosi icke gärna sig dher med inlåta, derföre han måste någon annan materia 
påtänkia.

10. Påmintes om gamble Academiae taak, att dhet borde repareras, som så länge 
hafwer stått olagat. Här uthi slötz intet.

11. Dito låter Rector påminna, huru högnödigt wore, att järnlukor och järndörar 
skulle sättias för Bibliotheket, emot eldzwåda. Slötz intet.
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12. Taltes om enkian i Salstad, som är inkommen om sitt förre ärende, att få 
behålla sitt hemman. Först frågades om Spångberg är ännu inkommen, att wara här 
till swars och conferens, som senast slötz, men befans icke hijt kommen wara, af 
orsak att Rector hade förgätet honom citera, ty upskiutz saken till onsdag, då enkian 
och Spångberg skola här tillstädes wara.

13. R. Cantzler hafwer hijt skrifwet till h:r Rudbeckium, att han skal förfärdiga 
ett rum ofwan på Consistorium till Collegii Antiquitatum sammankompst och behof. 
Resolutio. Dhe som interessenter äre, skola dijt upp gåå, och sökia sig ett rum der 
till sielfwe.

14. Carolus Ekehielm är förr bewilljat egen disputation hålla, och nu till acta föres. 
Dito begärer Olaus Hiller, h. Olof Rundelius, och Georgius West sammaledes. 
Resolutio. Bewilljes.

15. Andreas Lenesius, Andreas Thermaenius och Laur. Cirreus begära testimonia 
här ifrån, och bewilljes. Thermaenius begärer få sortera under Academien dhe få 
wekor han ännu här wistas, fast han in antecessum bekommer testimonium. Be
willjes.

16. Andreas Amnaeus är död blefwen, och begäres till hans begrafning hielp. 
Resolutio. Bewilljes denne midsommars terminen af stipendio, som är 60 dr, dito 
af fisco studiosorum 13 dr smt., att summan blifwer 99 dr fyllest.

17. Sal Johannis Ungii syster begärer niuta sin brors stipendium för denne 
midsommars termin till hans begrafning, hwilket bewilljes.

18. Bönder ifrån Gran i Raseboo sochn begära hielp emot intrång af Sparmans 
arfwingar. Resolutio. Dhenne sak hörer till tinget, och måste dher hielpas.

19. Twenne bönder ifrån Dingtuna sochn i Jölmesta äre hijtkompne med fougdens 
attest om sine hemmans olägenheet, och sökia remission på sine uthlagor. Resolutio. 
Dhem gifz dilation till hösten med spannemåien och penningatne, till dess fogden 
hijtkommer i sommar, dher på dem skal zedel till fogden meddelas.

20. Lars Unonius angifwer om några t:r spanneraM, som upsatte blefwe i Hel- 
singeland, och icke blefwe till Kopparberget förde, nembL från Dilzboo 13 t:r, Båll- 
näs 10 t:r, hwilka han såldt hafwer för 9 dr t:n och 21 t:a i Järfsiö, som sålde äre för 
10 dr t:n, hwarföre begärer han dher på Consistorii ratification. Resolutio. Dhetta 
upskiutz till bättre fram, och i medier tijdh skal der om ransakas.

21. Låter Rector förfråga när Consistorium har tijd att komma härnäst tillhopa, 
om Dn. Rudbeckii och Fegraei sak. Resolutio. Om onsdag, som är ordinarie dag. Dn. 
Rudbeck sade, effter jag hafwer förlåtet honom, och rächt honom handen i min 
kammar, icke wiljandes emot honom föra någon action, fast jag kunde, dherföre 
såge jag gärna, att få något i Consistorio om saken berätta, huru den förewetter. 
Resolutio. Uppskiutz till onsdag, då saken kan företagas.

22. Doct. Pet. Rudbeckius frågar om han icke kan bekomma den humblegården, 
som honom uthi embetet tillfalla bör effter Doa. Odhelium, sedan nu enkian hädan 
försorgd är? Resolutio. Consistorium lät för sig uppläsa sidste KongL resolutionen 
de dato 10 Novemb. 1663, deruthi förmäles, att Professores, som i wärkel iget embete 
sittia, skole humblegårderne nyttia, och icke deras erfwingar någon rättigheet praeten- 
dera, som afgångne, eller från Academien skilde äre. Derföre är nu Doa. Peder 
Rudbeck till sin antecessoris humblegård berättigat, och får den tillträda.

9-711135 Sallander
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Den 23 Maij
hölltz Consistorium minus, praesent. Rectore, M. Åkerman, Dn. Emporagrio, M. 
Skunk.

1. Förecogz den lägersmålssak, som kånan Anna Mathzdotter tillwijter Thomam 
Lårman, och han nekar tili; hwilken sak Thomas Lårman hafwer kärandes emot 
kånan sökt på rådstufwun, och hijt remitterat är till Consistorium.

Dn. Thomas Lårman nekar nu såsom förr till lägersmålet, påminwandes, huru hon 
hafwer i:mo beslaget sig sielf på KämpnärsCammaren, säyandes jag 14 dagar för 
helgen hade legat med henne. Vid. attestatum. Då jag re vera war i Stockholm moot 
Ferner, som Johan Danielsons Rödingz attest uthwijser. Kånan swarade: Straffe mig 
Gudh, till ewig tijd, sade jag nåntin 14 dagar för pingest, uthan, att jag icke så just 
kunde minnas tijden, som jag och på rådstufwun bekände. 2:do. Thomas Lårman 
allegerar moot henne, att hon beslår sig sielf sägandes, att jag war pingestafftonen 
hemma, dhet som osant war; ty jag war intet den tijd hemma, uthan i Stockholm, 
och som jag troor, heemkom annan dagen om morgonen, men nekar alldeles att 
wäret hemma pingesdagen, som hon allegerar. Hon säger att Thomas war hemma 
pingesafftonen, och war i badstufwu med Humero hoos Doct. Hoffwenium. Thomas 
nekar. 3:tio. Allegerar Thomas moot henne, att när han war hemma in Januario och 
talte med henne hoos sin moder, dher hon satt i köket och wände steek, tå talte hon 
och icke ett ord derom; hade hon och nu wist mig skyldig, hwij skulle hon icke då 
talt mig till? dhet hon icke giorde. Hon sade: han kom i köket, tog och mig kring 
lifwet, och frågade huru dhet stod till med mig? men i det samma jag skulle swara 
honom, kom dhe andre pijgorne in, att jag intet fick tala med honom, och han lopp 
strax uth, som dhe inkommo. Och såsom i äre i dhet ena, så äre i i dhet andra. 
Thomas Lårman frågar hwaruthi? Hon swarade: Till att bedraga mig, och sedan 
neka. Sedan sade hon, att hans broder hade nylig sökt att afställa, dhet jag intet 
skulle tilläggia hans broder. Kånan allegerade ibland annat, att Thomas Lårman 
annandagen folgde h. Margreta Andersdotter och Ingrij Kale på wägen till Stock
holm, derföre war han hemma.

Dn. Thomas allegerade emot henne, att hon wiste dhet han skulle resa uthländes, 
och icke ett ord tilläde honom, medan hon wiste han war ännu hemma i staden; 
men sedan hon sporde, att han stod på resande foot, tilläde hon honom saken, såsom 
nu bortawarandes, och icke för sig swara kunnandes. Hon swarade: han war intet så 
långt borte, jag wiste wäl hwar han war; här gick altijd bref emellan; jag wiste wäl 
jag skulle få honom igen, lijka när jag bekände saken. Thomas Lårman nekade som 
förr. Hon sade jag skal aldrig låta mig locka eller skrämma från rätten, fast jag 
skal sättia mitt lijf till, fast jag skal låta hugga mig så små som kååL

Här med uthwijstes parterne. Sedan inkallades Thomas Lårman och tillspordes, 
om han wiste att hon hade hafft med andre lägersmål? Thomas Lårman sade: om 
en morgon kl. 4. kom en man (den han icke wiU nämpna) och klappade på porten; 
och den gick in i köket till pijgan; suspicerar fördenskull något sådant, men icke 
någpntijd achtat på henne.

Kånan inkallades och sammaledes förehöltz att hon wist måtte hafft någon mera. 
Men hon nekade instendigt, säyandes sig ingen annan hafft än Thomas Lårman. 
Consistorium allegerade moot henne, att hon måtte wist säya osant på honom. Resp. 
Om jag säger på honom osant, så måtte jag wara förbannat till ewig tijd. Här på
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fan Consistorium nödigt inquirera om den tijden kånan tillwijter Lårman att hafwa 
hafft med sig lägersmål, serdeles om pingestdagen, tå Lårman nekar här wäret hafwa, 
mycket mindre i badstufwa pingstaffton, som hon säger.

Helgo Lind blef inkallat, och tillkänna gaf dhet Thomas Lårman war i badstufwun 
hoos Doct. Hoffwenium pingste afftonen i fiohl, dhet Helgo Lind wittnar, som war 
der närwarandes hoos h:r Augustinus Lenandrum, hwilken siuk låg sam sa gång, 
och han lät bereda kallskål för Lårman i sin nattstufwu. Consistorium frågade honom, 
om han weet wist, att Lårman war dher? Ja, jag mins dhet wäl, och sedan han hade 
wäret i badstufwun, kom han upp till oss, drack kallskål, och talte med oss. Elljest 
weet jag, när han klädde af och på sig, weet och att han hade med sig Laur. 
Humerum. H:r Augustin effterskickades, och uppkom, bekenner att Dn. Thomas 
Lårman war en gång med sin syster h. Wendela i badstufwun, men om det war 
pingest afftonen, eller icke, mins han intet; men Helgo Lind påminner mig (sade 
han) att dhet war pingest afftonen, säger och att Dn. Humerus war med, dhet jag nu 
mins, och att jag bödh dhem upp till kallskål hoos mig, och jag lät dhen bereda, 
effter min syster icke war hemma. Dherföre om jag mins rätt, excuserade jag mig, 
att kallskålen war något slätt, effter min syster icke war hemma; men swär att jag 
icke mins så just hwad dagh dhet war.

Thomas Lårman inkom, och berättade här emot, att han war hemkommen annan 
eller 4:dedagen, dhet Erich Jörensons son weet att wittna, ty samma dag folgde jag 
Margreta Andersdotter och h. Ingrij Kale på wägen till Stockholm, och han war med 
dem och mig till Ladugården, och han weet wittna, att jag samma dag nys hade fått 
stöflarne af mig, då jag dem folgde; men intet minst jag så just, anten dhet war 
annan eller 4:dedagen. Sedan uthwijstes han, och Erich Jöransonss son inkom. I dhet 
samma kom och kånan, bekennandes att Thomas Lårman underwijste denne hwad 
han wittna skulle.

Denne inkom, wittnade, att annandagen tå hans stiufmoder reeste till Stockholm, 
kom Thomas Lårman till oss nijd moot tullen och folgde oss till Ladugården, och 
tå war han samma dag hemkommen. Frågades hwar ifrån? Responsio. Weet intet 
3. Frågades huru han weet, att Thomas kom den dagen heem? Responsio. Han sade så 
för oss sielf, att han war då kommen i staden. 4. Frågades om han weet, att han kom 
ifrån Stockholm? Responsio. Dhet weet jag intet hwar ifrån; men den dagen sade 
han sig wäret hemkommen. 5. Frågades om han weet wist, att han den dagen hem
kom, och om han såg, att han drog stöflarne af sig? Responsio. Ney, intet såg jag 
honom några stöflar sig afklädt, ty jag war intet hoos honom.

Resolutio. Upskiutz till mista Consistorium minus, då wittnen Laur. Humerus och 
pijgan skola upkomma, att berätta, om Lårman var hemma i staden pingestafftonen, 
och då war i badstufwun hoos Doct. Hoffwenium.

2. Jean de Valoe anhåller om execution på den doom honom gafz emot M. Unonii 
erfwingar i förre rectoratet, då M. Achrelius swarande war. M. Celsius och Dn. 
Lundius wore citerade, hwilka swarade, sig hwarken weta af saken, eller uthi hwad 
den består. De Valoes inropades, men hwarken war han, eller hans fullmächtig till
städes. Dherföre upskötz saken till härnäst, då imedlertijd M. Celsius och Dn. 
Lundius få sig emellan cognoscera, hwar uthi den består, och see om dhe kunna till 
rätta komma.

3. Elisabeth Markusdotter inkom och bekände sig wäret besufwen af Johan [An
dersson], den yngre Carlströms dreng, som nu är i Stockholm hoos dhen äldre
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brödren Benedictum Girlström. Och effter denne icke är tillstädes, måste han citeras 
hijt till swars, och hussbonden derom tillskrifwas.

4. Een kokerska Annika benämbd i Olof Sigfridsons gård är och besufwen af Erich 
Halfwarsons hustrubroder Andreas benämbd. Dhenne är bortreest, derföre skal han 
citeras hijt, att stå derföre till rätta.

5. Olaus Cygnelius ansöker per supplicam, att slippa poenam relega/zbnis effter 
han så mycket ondt uthstått hafwer. Dhetta måste in Consistorio majori omtalas och 
determineras.

6. Taltes om fächtmästaren, som igenkommen är post relegationem, och icke hafwer 
något R. Cantzlers skrifftlige tillstånd dher till Här emot berättades, att han allena 
kom hijt, och tog sina saker hädan, sedan afreeste, och wistas i Stockholm.

Den 27 Maij
hölltz Consistorium majus, praesent. M. Rectore, Doct. Lithman, Doct. P. Rudb., 

M. Brunnero, Dn. Scheffero, M. Åkerman, Dn. OL Rudbeck, Doct. Hoffwenio, M. 
Ravio, Dn. Verelio, M. Fontelio, M. Fornelio, Dn. Emporagrio, M. Skunk, Dn. 
Arrhenio.

1. Inkommo twenne bönder ifrån Dingtuna sochn, först Pehr Larsson i Oppegårda, 
beswärer sig öfwer 8 t:rs rest alt ifrån dhe hårda åren som wore 13 åhr sedan, och 
begärer på dem remission, effter han seer sig icke kunna blifwa af med samma rest, 
elljest har han alltijd giordt richtigt uthlagorne på sedermera åhren. Resolutio. Till- 
gafz 6 t:r af dhe 8 t:rs rest, och dhe 2 resterande t:r skal han betala i höst.

2. Lars Erichson i Näsby Dingtuna sochn är skyldig 3 */2 t:a för gammalt, och 
3 t:r för i winter, in alles 6 */2 t:a. För denne rest tillbiuder han ett par unga oxar i 
höst, att lefwerera till Academiens betalning, och blifwa der med qwitt sin skuld. 
Resolutio. Consistorium bewilljer att taga i höst bem:te oxar i betalning för dhe 
6 */2 t:a spannemåly och skal dem i sommar i god beet komma låta, sampt lefwerera 
när så påfordras, sedan är han frij för samma skuldh.

3. En bonde Jacob i Kunsta inkom emot Jacob Anderson, beswärandes sig öfwer 
honom för åthskillig tillfogat orätt mädan han war på Academiae hemman, hwilket 
han skrifftelig inlade. Resolutio. Skrifften lefwererades till Jacob Anderson att swara 
på uthi näste Consistorio minori, då saken dher skal ransakas och afhielpas in 
praesentia inspectorum aerarii.

4. Inkallades mons:r Jöran Spångberg och enkian i Salstadh. Först förehölltz Spång
berg enkians klagemål, att hon är seent och i olaga tijd ifrån hemmanet sagd i fiohl 
och söker få till hemmanet igen komma, effter hon med sin man och föräldrar för 
honom så länge hemmanet åbodt hafwa och kan dhet ännu bruka, wijd macht hålla, 
och deraf fulla uthskylde göra. Och effter Hans HögGrefL ExcelL R. Cantzleren 
hafwer för henne till Academien skrifwet, att saken skulle å nyo uptagas, och 
enkian wederfaras hwad rätt är, derföre är nu monsrr Spångberg inkallat, att wara 
om saken till swars.

Doct. Hoffwenius uppsteg uhr rätten för swågerskapet, med mons:r Spangbergz 
sak förehades.

Mons:r Spångberg swarade: Jag hafwer sökt hemmanet i laga tijd, både långt för 
juhl, då Räntemästaren förste gång swarade ney, säyandes, om enkian eller hennes 
arfwingar willja städsla dhet, är hon närmast der till. Sedan frågade jag effter 
hemmanet näst för Thomesmässan, och fick samma swar. 3: tio kom jag fram i
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Februario, och frågade, om dhet war bortstädslat? Dher till han swarade ney, och 
sade, att han wille gärna föresee hemmanet med en god åboo. Tå städslade jagh 
hemmanet lagligen, lagligen dher till kom, och lagligen blef deruthi immitterat; 
derföre hoppes jag få niuta mine städsleåhr till ända, sedan råder Academien göra 
der med, som hon will. Elljest har enkian ingen macht till att uppehålla hemmanet, 
icke heller hafwer hon hållet hemmanet wijd macht, icke bygdt i 20 åhr, ty dher 
är icke ett taak eller syll behållen, som genom husesyn lärer bewijsas.

Enkian och hennes fullmächtige swarade hemmanet wara wijd full macht hållet 
af sin man, och wäl behållet, till dess Spångberg kom dher till, skiutandes sig under 
husesyn, som lärer sanningen bewijsa, begärer att niuta och igen bekomma sitt 
hemman, hon skal ostraffeligen hålla dhet wijd macht.

Spångberg allegerade moot henne, att hon intet hafwer att bruka hemmanet med. 
Enkian swarade sig wara förorsakat dhetta åhret bortsättia något af dragarne, mädan 
hon intet foder hafwer hafft, doch får dem igen, när hon fordrar, hafwer och annor- 
städz hielp att wänta af sin slächt, om så fordras.

Sedan affträdde parterne, och först upplästes alle förre acta i denne saak passerade. 
Sedan discurrerades om saken.

Dn. Schefferus säger sig till ingens crimination tala, uthan säger ännu, att hade 
enkian wist periculum wara för sig om hon icke stedslade, tå hade hon wist kommet 
och det städslat, men effter med henne synes något hårdare procederas, än andre 
enkior, ty blifwer han wijd sitt förre votum, att enkian bör sittia wijd hemmanet, 
och den andre sin koos.

M:r Brunnerus sade sitt votum wara som förr, att om dhet är brukeliget med 
enkior dhe skola strax gifwa tillkänna, när männen döö, och städsla, elljest skola dhe 
wara osäkre, så är dhet illa, att dhenne hafwer sin tijd försummat, men om dhet icke 
skeer med alle andre, så seer jag intet, hwij med denne ändtelig så förfaras skal, 
uthan mera christeliget, att han lempnar enkian sitt hemman, och han söker sig 
ett annat.

Dn. Arrhenius: För dhe månge skäl som i förre actis in pleniori Consistorio äre 
framdragne, gifwer jag mitt votum för enkian, att hon må sittia qwar, och dhet 
effter en christelig compassion, som wij böre med enkior hafwa, när dhe kunna 
hemmanet bruka. Dher till hafwer Pehr Bengdtson sagdt in Consistorio, att förste 
åhret plägar icke med städslen förhastas.

M:r Skunk voterar sammaledes med enkian, att christeliget är hon qwar sittia finge, 
effter henne icke tillsagdt är, när Spångberg för juhl dhet sökte, hwilket henne 
hade bordt notificeras, på dhet hon då hade fått wetta, om hon icke städslar, skulle 
hon hemmanet mista, hwilket emedan dhet icke blef skedt, synes skäliget wara, att 
hon dhet behåller.

M:r Ravius: Effter fougderne icke pläga alltijd gå rätta wägen och h:r Ränte- 
mästaren desidererar att een syn borde hållas, och sees huru hon haf:r dhet brukat, 
ty wore skäliget, att man först hölle syn, och såge om hon är skyldig till dhet om 
henne talas, eller icke. Elljest effter hon har wist, att hon skulle komma, [lucka i 
protokollet] och icke borde sättia sin lijt på fougden, gifwer jag mitt votum in 
contrarium, att hon icke må blifwa wijd hemmanet.

Dn. Emporagrius blifwer wijd sitt förste votum, dhet han sade conditionaliter då, 
effter han intet wiste praxin med enkiorne, om dhe skola afsägas strax, dher dhe 
icke stedsla. Nu effter h:r Verelius säger sig wetta praxin in dhetta, så kan jag icke
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annat, än gifwa hans attestatum witzord. Sedan repeterade dhe andre Professores 
sine förre vota och wore alle effterfölljande på enkians sijda, nembL Profess. Dn. 
Arrhenius, M. Skunk, M. J. Fornelius, M. Fontelius, Dn. Schefferus, M. Brunnerus, 
Doct. P. Rudbeckius, Doct. Lithman, M. Rector.

Sedan frågade Rector, om hon skal tilldömas att träda till hemmanet i wåhr under 
caution, och föregången husesyn eller icke? Här om voterades, och alla gofwe sitt 
samtyckie dher till, undantagandes dhe som förr hade moot enkian wäret.

Resolutio: Effter plura vota, som i förledne åhr och nu gifne äre, slutz, att mons:r 
Spångberg träder ifrån hemmanet i tillkommande wåhr, och enkian då der till kom
mer, effter hon med sin man och föräldrar för honom så länge dhet åbodt hafwa, är 
och förr slutet att ingen af an«an condition än bönder skole Academiae hemmanen 
åboo. Doch skal enkian skaffa nöyachtig caution för sig, gifwa städsel, och dhet sedan 
wäl häfda och förestå. I medier tijd skal husesyn hållas, och tillsees huru dhet är 
af hennes man häfdat, och nu mons:r Spångberg dhet slepper. Hafwer han trädt 
något i denne wåhr, tå skal enkian honom derföre betala trädeslönen, afräknandes 
hwad hon i fiohl hafwer honom till godo uppträdt.

Spångberg begärte få sittia sitt bruk uth, hwar och icke söker han öfwerheeten. 
Rector swarade: Enkian skal betala honom trädet, men han får intet längre dher sittia. 
Enkian sade sig i fiohl en dag med 3 par, och en dag med 2 par trädt, dhet hafwer 
han sått sig rågh på, hwar till mons:r Spångberg intet nekade. Och altså affträdde 
bägge parterne.

§. 5. Angaf Rector om een twist emellan Prof. OL Rudb. och Prof. Dn. Fegraeum 
upkommen, som här in Consist. maj. uptagas och skärskådes måste etc. Vid. acta in hac 
cawsa separatim notata*.

Den 30 Maij
höltz Consistorium minus, praesent. M. Rectore, Doct. Petro Rudbeckio, M. Brun- 

nero, Dn. Verelio, Dn. Emporagrio uthi h. Åkermans ställe, M. Skunk.
1. Företogz den lägersmåls sak, som en kåna [Anna Mattsdotter] Dn. Thomam 

Lårman tillwijter, hwilken senast uppskötz, af orsak, att wittnen Humerus och pijgan, 
som i fiohl tiente hoos Doct. Hoffwenium skulle uppkomma, och säya, om Lårman 
war här i Upsala pingest afftonen, och i badstufwun hoos Doct. Hoffwenium.

Humerus inkallades, säger sig åthskillige gånger wäret uthi badstufwu hos Doct. 
Hoffwenium, och en gång war Thomas Lårman med, men icke mins på hwad tijd, 
mins icke om dhet war pingest afftonen, uthan tycker, att Thomas heemkom annan 
dag pingest. 2. Frågades om han weet någon mansperson gått in i huset dher pijgan 
ligger, som senast talt war? Humerus nekade wetta någon.

Pijgan Karin Persdotter inkom, tillspordes om Thomas Lårman och Humerus woro 
i badstufwu hoos Doctorem Hoffwenium pingest afftonen? Pijgan sade ja, att 
Thomas Lårman och Humerus wore dher samma gång, och woro till kallskål uppe 
uthi h. Augustins [Lenanders] kammar, hwilken pijgan tillagade och beredde, effter 
fader och moder war intet hemma. Pijgan frågades, om flere wore med uppe i natt- 
stufwun samma gång kallskålen lagades? Hon sade: Helgo [Lind] en student war 
samma gång dher uppe med. Professoris Rudbeckii folk minnas wäl samma dag, så 
wäl som wij, ty dhe lagade badstufwun. Prof. Emporagrius frågade pijgan, om hon 
mins lätt wäl, att dhet war pingest afftonen, om icke dhet war någon annan dag?

* Dessa handlingar finnas icke bevarade.
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Hon sade, jag kan icke alt så rätt säya, dhe som läte laga badstufwun, minnas och wäl 
samma gång.

Effter dhetta inkallades Lårman och kånan. Lårman tilltaltes om dhetta facto, men 
nekade, som förr, dher till, säger kånan orätt sig beskylla, har wäl annan barnefader, 
om hon will säyan.

Kånan swarade: Så straffe mig Gud till ewig tijd, är någon annan barnefadren, 
än i. Således taltes dhe een stund wijd. Thomas nekade. Kånan jakade med dyra eder. 
Omsijder uthwijstes dhe, och consultatio skedde om saken.

Omsijder, effter klart fans af wittnens berättelse, dhet Thomas Lårman war hemma 
pingest afftonen, dhet han förr nekade, hwilket sammanstämmer med kånans be
rättelse, om lägersmålet med henne på pingest dagen, dherföre resolverades:

Consistorium pålägger honom att befrija sig med 12 manna eed, tillkommande 
onsdag effter lag. Dhet Lårman bejakade och uthfäste. Lårman angaf, sig befruchta 
att hon i medier tijd sig undsticker, dherföre om hennes person Önskade sig för
säkras. Kånan swarade, ney: warer man wiss på jag drager ingen wärt. Om i hade 
fått råda, då hade i längesedan hafft mig sin koos. Ider broder hafwer wäret hoos 
mig, och budet mig förlijkning, sampt att jag icke på eder bekänna skulle.

2. Taltes om Anders Larssons ländzmannens i Hagunda begäran, som boor i Wäsby 
i Almunge sochn, att Academien wille göra alt med honom, till att inldandra dhet 
torpet Fiellfinnan, som ligger på Wäsby ägor bohlbyen till förfång, effter han will 
sökia hoos Cronan att bekomma igen dhet samma under byen. Räntemästaren be
rättade, huru bem:te torpställe är rörlagdt för sig sielf, och både af Konung Gustaff 
Adolph bortdonerat till länsmannen Niels Kiellbiörsson, sedan till capiteinen [Christ- 
opher Nilsson] nu kommet, hwilken flere Kongl. bref dher på hafwer, att dhet är 
een ogörlig sak, ty så offta förr hafwer dhet försökt wäret.

Resolutio. Emedan Consistorium finner af ofwantalde skäl, att bem:te torp icke 
gärna står till att igenbekomma, ty inlåter icke Consistorium sig uthi dhetta ärendet, 
uthan han sökie allena, dhet bästa han gitter.

3. Mathz Knutsson i Tibble och Tillinge inkom, beswärandes sig, att hans hemman 
är uppbrunnet altslätt, så när som een badstufwu och smidia, begärandes några åhrs 
frijheet, är och skyldig 102 dr 23 öre penningar, 6 t:r 3 f. spannemaX, af gammal 
långlig rest. Resolutio. Gifz 3 åhrs frijheet först med förord, att han skal sättia 
caution för sig, dhet han bygger wäl för samma frijheet. Kan då den frijheet icke 
förslå, förtröstas han med ett åhr till.

4. Bonden Anders Michelson i Eedzberga och Broo sochn, inkom, beklagar om sitt 
hemmans stora olägenheet, när han dijt kom 3 åhr sedan är kommen på 20 t:r spanne- 
mils rest, och 144 dr 24 öre med 1667 åhrs penningar. Begärer någon förmedling och 
tillgifft på sin rest. Räntemästaren berättade, att hemmanet är illa sig afkommet, och 
kan icke uthan förmedling beståå. Resolutio. Bewilljes 3 åhrs förmedling på stora 
gärden 3 1/ 2 t:a, så att 10 t:r blifwe igenståendes, som åhrlig skola betalas, så länge 
man får see huru han skickar sig, och 15 drs förmedling af penningatne. Men fins 
Eedzberga i fiohl eller förårs förmedlat, då blif:r den beståendes, och denne ogill.

5. Johannes Trodianus, Andreas Cosselius inkomma, anklagade för vexatione 
novitorium, i synnerhet twenne af Wargarne.

Johan Trodianus sade, sig ingen slaget. M. Brunnerus sade han hafwer slaget en, 
benembd Kanik, som bortreest är. Trodianus sade sig icke minnas hafwa dhem 
slaget. M. Brunnerus sade, dhet lärer blifwa bewijst med mera.
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En i Finflod lijten gosse blef så slagen hoos Cosselium, act han dignade moot en 
kakelugn, dher war i stufwan.

Cosselius nekade wara orsaken dher till, uthan Celsius och Bartholdus Segelius 
wore hoos mig, och drucko 1 kanna öhl eller 2. M. Brunnerus sade, att en af 
Wargarne war kallat kl. 7, och slapp icke förr än 5 om morgonen. Sedan han slapp, 
befalltes dhen andre komma kl. 12, att upwachta dem, hwilket oskäligen är. Sedan 
begärte M. Brunnerus, att Martinus Mört, som hafwer draget någre juniores till 
spelande, på böcker hoos sig den gång, måtte stå anteknat att föras till rätta när han 
igenkommer. Tilltalte och Trodianum, som icke hölt sine discipler ifrån dhet 
spelande på samma böcker hoos Martinum Mört. Hwad Trodianum anlangar, be
römmer M  Brunnerus honom för sine studier, men att han hafwer låtet sig intaga 
till dhet absolutions wäsendet, som dhe nu begynna bruka igen, emot Consistorii 
förre arbete, att uthrota dhet samma, dher uthi har han orätt giordt. Sedan angaf M  
Brunnerus om en benembd Meenlös, och Laurentius Caroli, hwilka hafwa illa faret 
fram med novitiis, och meritera i höst framdragas, effter dhe nu äre bortreesta.

Resolutio. Desse skole framdeles för dhetta owäsende föreställas och plichta.
6. Andreas Cosselius fullmächtig af Abrahamo Ruut inkom moot Johanaem Schro- 

derum för någre saker, som han taget hafwer, och en skrifwen specification innehölt:
1. Een wärja med försölfwrat fäste, å 12 dr. Denne sade Schroderus wilja betala, 
doch icke tillfyllest, uthan halfparten, effter wärjan kom bort, när wij ginge af 
källaren. 2. Een spatzere wärja å 12 dr som Abrahamus hafwer länt till Ericum 
Schroderum brödren, och han satt in i Johannis kammar, hwarest den är bortkom
men. Ericus brödren inkom, nekar sig wetta att hafwa den länt af Abrahamo, men 
bekänner att den har wäret i sin broders kammar, dhz Johannes bekänner, och säger 
att Erlandus Norberg hafwer den med att sin broders pistoler bortstulet, ty han lät 
göra sig en nyckel till min kammar och gick der in när han wille. 3. En sadeL 
Denne bekände Schroderus hafwa länt, och lofwade lijka så god igen lefwereras, 
som han togz. 4. Dhe rede penningat 6 dr säger Johan. Schroderus sig hafwa betalt 
för Abrahamo Ruut till en skräddare Knut Erichson i betalning för en klädning han 
hade låtet sig göra. 5. Een buxboms flööt. Schroderus swarade, han hafwer fått en så 
god flööt igen. Dhet Abrahami Ruutz broder bekände. 6. Magiam naturalem. Denne 
will Schroderus lefwerera igen, eller betala.

Resolutio. Consistorium fan detta godt wara, att han så bekänner sielf, doch hwad 
penningat han är skyldig, skal han betala innan midsommaren.

Den 3 Junij
höltz Consistorium minus, praesent. M. Rectore, Doct. Pet. Rudbeckio, M. Ravio, 

M  Skunk.
1. M. Benedictus Paulander inkom emot mo#s:r Jost Carlman om den huushyra 

24 dr som in Consistorio war andragen den 29 Febr.
Jost Carlman war förre gång pålagd till pingest hämpta kundskap ifrån Israele 

Torpadio förre praeceptoren, om den war obetalt eller ey; der om han nu inlade 
Torpadii bref, som säger sig intet weta, om den är betalt eller ey, har och M. Pauland- 
rum suspect, att icke hafwa rätt fordran, effter han icke förr hafwer hyran sökt, 
och plägar så procedera med androm.

M. Paulander begärte copia af brefwet, att få agera moot Torpadium, för sådan 
beskyllning.
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M. Paulander inwände nu som förr, orsaken till drögzmålet wara, att befallningzm:n 
Samuel Steen begärte arrest på samma hyra hoos tå warande Rectorem Doct. Hoff- 
wenium, som hans attest uthwijser, hwilken så lyder:

Jag underteknat tillstår och bekänner, att jag drager mig till minnes, wara, af 
wäll:t befallningzman h. Samuel Steen anmodat, tå jag war Rector, om en arrest an 
göra på huushyran uthi 2 stugor i Torsstuna gården, till gäldz afbetalning, som 
bem:te Torsstuna gårdz egande folk skulle haf:a giordt i Stockholm, och gifwet in- 
wijsning till huushyran här i Upsala. Så emädan skulden war wiss, tillstadde jag 
arresteras huushyran för the studenterne som gäste i the 2 nattstugorne. Men huru 
stoor skulden war, och hwad studenterne hette, kan jag icke minnas. Detta jag icke 
haf:r kunnat hans wyrd:tt M:r Bengdt Paulandro rectori scholae för rättwijsan skull 
förhålla, uthan sanwingen till styrkio, så mycket jag i mitt samwet minnas kan, will 
gärna winna, och med min egen hand stadfästa. Actum Upsala den i  Junij Anno
1668.

Petrus Hoffwenius 
M. D. & Profess, ordin.

Om någon föregifwer, att jag denne huushyra skal hafwa uthtaget, så är dhz icke 
i sanning, uthan sal. Carlmännernes bröder äre den plichtige att betala. Hwilket jag 
här med attesterar. Upsala den 1 Junij Anno 1668.

Samuel Stehn.

Effter nu befallningzm:n sielf wittnar med egen hand, att ^enningatne aldrig 
blefwo uthtagne, uthan Carlmännere äre skyldige dem betala, ty

Resolverades: Consistorium kan icke finna att skulden är förr betalt, utan pålägger 
Carlman till midsommaren clarera sin skuld; måste och wara i arrest till dess han 
betalar den samme, eller sätter caution eller pant.

2. Inkom Jean de Valoe om execution på M. Unonii arfwingar för dhe 6 4 1/ 2 dr 
kmt. som slötz 30 Octob. förledne åhr.

M. Celsius och Dn. Lundius inkommo på arfwingarnes wägnar, sade sig intet weta 
huru saken förewetter, ey heller förr hafft härom någon kunskap, doch effter på
minnelse af domen och sakens förewettande, lofwade bem:te Professor, att betala 
hwad på sines anpart angår, allenast han får domen, till att justificera sine räkningar 
med. Sammaledes sade M:r Lundius, och här med affträdde dhe.

3. Företogz lägersmåls saken emellan Dn. Lårman och kånan Anna Mathzdotter.
1. Taltes om det förnämbste skäl, som Consistorium hafwer hafft att obligera Tho- 
mam Lårman till eed, som är, att kånan bekenner sig hafwa hafft sammanlag med 
honom i pingesthälgen; men Thomas nekar då här wäret, derföre hafwer detta wäret 
skärskodat, och wittnen funnitz som betygat hafwa, att han war pingestafftonen i 
badstufwu hoos Doct. Peder [Hoffwenius]. Nu är å nyo Helgo Lind uppkallat, att 
bättre förhöras om saken. Han inkom, sade sig kunna gå eed, och fullt betyga, att 
Thomas Lårman war hoos Doct. Hoffwenium i badstufwu, anten pingestafftonen, 
eller dagen för pingest afftonen; det kan han göra eed på; ty Doctorinnan reeste 
bort 2 dagar för pingest, och i hennes bortawaro för pingest woro dhe i badstufwu.

Rector inkallade Thomam Lårman, och tillsporde honom å nyo, om han war hemma 
pingestafftonen, eller dagen förr? Thomas Lårman swarade, så sant mig Gud hiälpe.
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jag minnes intet, om jag war här den tijd, jag hafwer icke lagdt på hiertat hwad 
tijder jag war här, eller icke, effter jag aldrig tänkte sådant skulle mig åkomma.

Rector frågade Lårman, om han har något moot Helgo Lind, att han icke må eed 
gå? Thomas Lårman exciperade moot Helgonem Lind, att han icke måtte gå eed för 
särdeles orsaker skull Consistorium frågade orsakerne? Han sade: För det Helgo Lind 
hafwer talt om mig för en annan, och illa judicerat om mig i denne saken. Consisto
rium frågade om dhe bägge stå i uppenbara owänskap? Thomas sade ney, men eljest 
effter han hafwer illa om mig talt i denne saken för en annan, derföre exciperar 
jag moot eden. Consistorium bad honom uthföra sina skäl, om han hafwer dem. Lår
man sade sig hafwa åtskillige orsaker, som han kunde förebringa, men will dem för- 
tijga, effter hans wittnesbörd intet går mig så högt an, att han der med kan binda 
mig till saken. Consistorium bad honom uthföra det, eljest weet Consistorium intet, 
hwad laga skäl han hafwer moot honom: kan han bewijsa honom uppenbara fiend
skap, eller andre orsaker, så måste han dem uppenbara.

Helgo Lind framkallades, och aflade eed, att Thomas Lårman war i badstufwu hoos 
Doct. Hoffwenium afftonen, eller dagen förr.

Sedan frågades å nyo Thomas, om han nu kan draga sig till minnes, att han hade 
wäret här för pingest och pingestdagen? Thomas nekade som förr; men att han 
annan-dagz morgonen heemkom, dhet står han wijd, doch sätter alla sådana saker 
tillbaka, och blijr wijd det sig pålagdt är, att gå eed. Dher till han nu beredd är, 
och hafwer wittnen tillstädes.

Wittnen inkallades, 1. Lars Andersson Höök, 2. Nicolaus Kenicius, 3. Jacob Härt
ling, 4. Stephanus Boman, 5. Ericus Boman Upl., 6. Johan Bostadius Upl, 7. Petrus 
Tugurin Vestrog., 8. Ericus Ortman Vesm., 9. Petrus Joh. Eekman Upl., 10. Isacus 
Nyberg Angerm., 11. Olaus Hernodius Upl., 12. Johannes Ulfström Upl.

Desse tillspordes om någon af dem äre skylde eller beswågrade med mons:r Thoma 
Lårman? Desse nekade alle här till.

Detta frågades af Rectore, om dhe wilja gå juramentum veritatis med honom, 
eller credulitatis? Resp. juramentum credulitatis wilja wij gå. Sedan begynte Rector 
informera dem, hwad juramentum credulitatis war, nembL att man tror enom af 
gode skäl, starke fundament, och af hans redeliga umgänge wara frij ifrån det tillmäle 
honom gifz; eljest är credulitas ett vitium, och måste förståås wara juramentum fidei 
fortis rationis, nixo fundamento pleno; ty bem:te credulitas skal hafwa ett wist 
fundament uthi veritate ipsa. Af detta informeras wittnen, icke att abstenera dem 
från eden, uthan att informera dem hwad den har att innebära, och dhe sedan pröfwa 
sig sielf huru dhe finna sig kunna den gåå.

Här på sade dhe sig alla willja bem.te eed tryggeliga gåå.
Först Lars Andersson Höök sade sig af hans skickelige lefwerne och umgänge med 

Dn. Thoma Lårman fullelig troo att han är oskyldig ifrån denne saak.
2. Nicolaus Kenitius: Den tijd pigan tiente hoos hans moder, umgickz jag nog i 

huset, såg intet något tekn till sådant af honom, derföre kan jag tryggeligen gåå 
eden.

3. Jacob Härtling sade sig icke annat än ära och dygd med honom weta; samma
ledes i detta mål troor, att Dn. Thomas Lårman är reen och frij.

4. Stephanus Boman sade hafwa af barndomen umgåtz med honom, aldrig funnet 
något odygdigt med honom, och aldrig sedt något tekn till sådan odygd, derföre 
troo honom wara der ifrån oskyldig.
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3. Ericus Boman: jag har en liten tijd med honom umgådtz, och weet icke annat 
än ära och godt med honom, dherföre troo honom wara frij för denne saak.

6. Johan Bostadius sade sammaledes, så mycket han hafwer sedt uthaf hans um
gänge, icke annat troo än han är oskyldig.

7. Petrus Tugurin sade sig wäret länge i kundskap med honom, så nedre i Wäster- 
göthland hoos Sparman, som sedan, icke spordt af honom annat än dygd, Gudfruchtig- 
heet och alt godt, troor fördenskull honom wara frij.

8. Ericus Ortman: så mycket jag hafwer af hans lefwerne förspordt, icke funnet 
annat än dygd och ärligheet af honom, derföre troo honom wara oskyldig i detta 
mål.

9. Petrus Eekman sade, icke annat än ära, dygd och godt af honom spordt och 
sedt, icke annat troo än han är oskyldig, så wijda han sielf kan göra juramentum 
veritatis.

10. Isaeus Nyberg sade sammaledes.
11. Olaus Hernodius sade sig länge umgåtz med Th. Lårman, icke annat sedt eller 

spordt med honom än ära och alt godt, så i landskapet, hwar han har senior wäret, 
som dher uthom; derföre af hans förre lefwerne icke annat troo än honom wara frij.

12. Johan Ulfström: af hans skickelige lefwerne och Gudfruchtigheet troor jag 
honom wara frij.

Sedan förehölt Rector dem, hwad circumstantiae temporis gifwa suspicion om 
honom, nembl. att kånan hafwer bekändt på honom om pingestdagen hafft samman
lag; men Thomas nekat wara den samma tijd, som doch med edelige wittnen sedan 
är i sanning förspordt.

Sedan gaf Consistorium desse affträde, mädan eden stylicerades.
1. Domini Thomas Lårman författades således:
Jag Thomas Lårman beder mig så Gud till hielpa, att jag är alldeles frij för dhet 

lägersmål, som Anna Mathz dotter mig tillägger, så att jag aldrig hafwer hafft med 
henne något olofliget eller kötzliget sammanlag. Så sant mig Gud hielpe till lijf 
och siäl.

2. Edemännernes eed således:
Jag N. N. swär wijd Gud, att jag af Dommi Thomas Lårmans umgänge, sampt 

Gudfruchtige och dygdige lefwerne, som jag wäl förfaret haf:r, fulleligen troor, att 
han med en sann eed hafwer giordt sig frij för det lägersmål, som kånan Anna Mathz 
dotter hafwer honom beskyldt före, såsom jag och fulleligen troor honom wara 
ifrån sielfwe lägersmålet frij. Så sant mig Gud hielpe till lijf och siäl.

Effter detta delibererade Consistorium om saken, serdeles betrachtandes den swår- 
heet infaller af omständigheeterne, att Lårman icke är oskyldig; fan altså nödigt, att 
å nyo inkalla D a  Thomam Lårman, och kånan Anna Mathz dotter, att förehållas 
sanningen bekänna, och ingendera säya osant på den andra. Detta skedde med Rec
toris wijdlyfftige admonition.

D a  Thomas Lårman tackade för förmaningarne, sade sig nogsamt förstå sin siäls 
saligheetz Conservation i den måttan, och will derhoos förmoda, att Consistorium 
låter edegången hafwa fortgång, derigenom sig försäkrar om hans persons oskyldig- 
heet.

Kånan swarade: han är skyldig, jag har ingen annan än honom, påminte honom 
der hoos, huru offta han tog nyckelen in i camwaren, när dhe sammanträda skulle. 
Thomas nekade. Hon förmantes att säya sanningen, icke liuga på honom, ty sådant
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kommet henne tili straff hoos Gud och menniskior; ty när han göt sin eed, är han 
frij, och i blifwa då straffader, för det i på honom bekändt hafwa. Konan swarade, 
om han gör 10 gånger eed, så är han doch skyldig, så sant mig Gud hielpe till lijf 
och siäl, och på ingen kan jag bekänna, än honom, som är skyldig, bekänna i icke 
(sade hon till Lårman) i denna werlden, så skal jag klaga på eder inför Gudz dom- 
stool. Dn. Thomas nekade som förr. Kånan stod i sin bekännelse med eeder och 
tårar. Dher på gafz Dn. Thomas affträde, mädan kånan a part förmanas kunde, 
hwilket skedde, men hon stod i sin bekännelse stadigt, säyandes, dhe hafwa sökt 
att locka och twinga mig till att bekänna på en annan, men jag kan icke säya annat 
än sanningen, ty jag har ingen annan än honom.

Sedan hon då uthgick talte Professores sig emellan om saken. Doa. Petrus Rud- 
beck och M. Skunk sade sig intet wara i sitt samwete nogsamt öfwertygade, att 
han är frij, effter ingen kan wittna om kånan, att hon hafwer wäret lättfärdig med 
andre, sammaledes sade Rector, hwarföre skötz saken till Consistorii majoris be- 
tänkiande effter middag.

4. Johan Andersson Carlströms tienare inkom, bekänner hafwa hafft lägersmål med 
kånan Elisabeth Markus dotter, som den 23 Maij på honom bekände.

Resolutio. Böter effter Gifftm.B. 3. cap. 40 mk. Förlijke kånan, och föda barna 
sedan 3 år äre förlupne effter lag. Men kunna dhe icke förlijka henne, skal Con
sistorium döma d a  om.

Kånan skal böta 20 mk.
[Samma dag.]

Kl. 1 höltz Consistorium majus, praesent. M. Reaore, Doct. Lithman, Doct. P. 
Rudb., M  Brunnao, Dn. Scheffao, Dn. 01. Rudbeck, Doa. Hoffwen., M. Fornelio, 
M. Ravio, M. Liung, Dn. Verelio, M. Jon. Forn., Dn. Emporagr., M. Skunk, Dn. Q . 
Arrhenio.

1. Förmälte M. Rector sig hafwa nylig fått ett bref af borgmestaren Kadow, om 
det tillmäle på sig, att hafwa Professorens M  Fornelii dreng låtet fängzla, wettandes 
den wara hans dreng, det han nekar till, säyandes sig hafwa der öfw a sig förklarat 
under Prof. Brunnai rectorat för juul, hwilken förklaring effter han har förnummet 
icke wara inkomen, bijfogar han een copia af samma bref, begärandes i dette sidste, 
att Consistorium wille saken låta till ändskap komma, anten genom rättegång, e lla  
eljest tystna och opphöra.

Prof. Fornelius sade sig hafwa gifwet saken ifrån sig till Consistorium, will låta 
den så gå, som nu går, om Professores ändtelig det wilja; ty Academiens jurisdiction 
är här igenom laederat, och nog hafwer den saken wäret lambt handtaat.

H:r Verelius sade sig hafwa den saken under sitt prorectorat så flijtigt handterat, 
som han har kunnat, och acta skola uthwijsa, och icke wållandes, att den tå icke blef 
slijten. Sammaledes sade M. Brunnerus, och att han will skrifftelig förklara sig uppå 
borgmestarens bref om saken.

2. Upplästes Lundensis Academiae bref för M. Petro Holm, item hans egen supplica- 
tion, att niuta sitt resterande halfwa salarium för i fiohl. Resolutio. Honom lofwas 
dhe resterande 100 dr smt. ifrån påska till Michaelis, så frampt dhet kan tillräckia 
för dhe andre, som icke än betalte äre.

Sedan frågades anten M. Benzelius eller Körling skal hafwa Adjunai löön ifrån 
Michaelis till påska, eller ey. Resolutio. M. Benzelius, som hafwer den i sin lön förr 
inslagen, kan den icke fråntagas.
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3. Frågar Doct. Petrus Rudbeckius, som nu afresa skal till rijkzdagen, om Con
sistorium academicum hafwer honom något att communicera, eller om något warder 
talat, som Academien angår, om han något swara skal, eller ey. Resolutio. Consisto
rium bad honom göra så wäl, att hafwa sig Academiens interesse i bästa måtton 
recommenderat, särdeles om något talt warder om Academien, som borde swaras på, 
han då in genere och universaliter swarar, och förswarar Academien, så mycket han 
kan, sedan gifwer oss der om wettskap, att wij få skrifftelig oss förklara, hwad in 
specie swaras skal.

4. Angaf Rector, huru mantals commissarien Anders Gran högt påstår att få man
tals längden pro Anno 1668, som han offta förr begärt hafwer, och frågas om han skal 
den fåå? Resolutio. Den må honom lefwereras, under revers, att han den anammat 
hafwer.

5. Sedan taltes om Anders Grans procedere med Lars Erichssons timbermans 
enkian, huruledes han hafwer henne under staden skrifwet, och sedan gifwet en zedel, 
att hon under Academien icke höra skulle. Resolutio. Consistorium måste ransaka 
här om, och sedan angifwa saken hoos landzhöfdingen, om så sant finnes.

6. Angaf Rector om den swårheet Consistorio minori är infallen, uthi den lägers
måls sak, som för händer wäret hafwer emellan Thomam Lårman, och den kånan 
[Anna Mattsdotter] honom beskyller, särdeles gifwer det Consistorio minori stort 
efftertänkiande, att Thomas Lårman icke är oskyldig, effter han hafwer nekat 
hemma wäret pingest afftonen och dagen, tå kånan bekänner dem hafwa hafft lägers
målet tillhopa. Men han nekat den tijd hemma wäret, som doch med wittnen öfwer- 
tygat är. Sedan bedyrar kånan så högt, att hon ingen annan hafft hafwer. Och infalla 
åtskillige omständigheeter, som tyckias icke wilja Thomam frij göra. N u hade han 
för middag alla edesmännerne tillstädes, att wilja sig befrija, men wij hölle då be- 
tänkeliget, att låta det skee, innan wij finge oss rådfråga med Consistorio majori, effter 
wij finna sådane omständigheeter, som wårt samwet mera informera, att han är 
skyldig än oskyldig. Sedan berättades om sakens förewettande af actis, och der effter 
tillspordes Doct. Hoffwenius, om han har någon kundskap, dhet Thomas war hoos 
honom i badstufwu pingst afftonen?

Doct. Hoffwenius swarade, dagen för pingest afftonen war jag hemma, då war 
ingen badstufwu, uthan hafwer den wäret, tå war det pingest afftonen; här är res 
prompta till ransakning, att kalla Prof. Rudbeckii pigor, som berättade, dhe skola 
wittna kunna hwad sant är, sampt dhe som woro hemma i min gård.

Consistorium fan rådeliget ännu inkalla honom a part, och förmana honom att 
bekänna sanningen, förehålla honom ännu, att han tager sig till wara, så att han 
icke går någon falsk eed, om han är skyldig, uthan heller annat betänkiande fatta, 
huru saken kan uprättas uthan den laesion han befarer. Detta skedde. Dn. Thomas 
Lårman betackade M. Rectori för den goda förmaning, men sade sig nogsampt till- 
förenne hafwa contesterat sin oskyldighe«/, icke skolat neka, om han brottzlig wore, 
nogsampt weta den fara är med falsk edegång, bad Gud wille sig låta intet wärre 
wedergåås, än han will sig sielf; sade sig hafwa i beredskap sina edemän, begärte 
få eden afläggia, effter den är sig pålagd. Här på gafz honom affträde.

Consistorium discurrerade om saken, befan nödigt ännu förmana edesmännen, 
först dhe yngre, Joh. Bostadium, Ericum Ortman Vesman., Petrum Ekman, Olaum 
Hernodium, Johan Ulfström, hwilka inkommo, förehöllos edens swårheet, och råddes 
att wachta sig så att dhe icke göra någon eed, den emot deras samwet löper, och
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torde dem Gudz straff i längden tillskynda. Desse swarade sig allena göra wilja 
juramentum credulitatis, att dhe uppå Thomas lårmans eed troo den wara sann.

Sedan inkommo dhe andre 7, som restera. Dhe förmantes sammaledes, och swarade, 
sig än stå i samma resolution nu som i dag, och det af hans dygdige och sedige 
lefwerne, sampt den eed han först aflägger.

Sidst effter wijdlyfftig förmaning, admitterades dhe till eden; först aflade Dn. 
Thomas Lårman juramentum purgationis; sedan alla wittnen hwar för sig jura
mentum credulitatis, såsom dhe för middagen finnas in actis conciperade.

Här på fältes domen:
Resolutio. Emädan Thomas Lårman hafwer med sin egen och tolf manna eed 

giorc sig frij effter det 3 cap. Gifftm.B. St.L in fine, för det lägersmålet kånan 
Anna Mathz dotter hafwer beskyldt honom före, ty dömes han effter lag derföre 
frij.

7. Om secret. Behmers skuld till Academien och inkompne förklaring af honom 
blef talt, att dem skulle swaras på, och sändas en explication öfwer den samma, re- 
monstrerandes alla poster huru dhe finnas klare i documenterne, sampt af honom 
begäras, att han till att undfly widlyfftigheet måtte sin skuld ju förr clarera.

8. Företogz den saken emellan h:r Rudbeckium och Fegraeum, hwilka acta fins med 
dhe andra i den förseglade packan i Consistorio.

9. Taltes om stipendiariis, som till en dehl begära att resa sin koos. Rector och 
flere sade, att dhe måtte qwarblifwa till dess exercitia uphöra.

10. Petro Hagelberg bewiljes egen disputation hålla.
11. Uno Terserus och Magnus Uhr begära testimonium, hwilket bewiljades.
12. Gerhard Canther begär er afskedzpass här ifrån. Resolutio. H:r Rudbeck sade, 

att Hans HögGrefl Excel! R. Cantzier will sielf gifwa honom afsked, när han i Stock
holm der om ansöker.

13. Petrus Calisius hielpes i sin fattigdom 15 dr smt. till resepenningar heem till 
Norrbottn sin fädernes ort, effter han en flijtig student wäret hafwer.

Den 6 Junii
höltz Consistorium majus extraordinarium, praesent. M. Rectore, Doa. Lithman, 

M. Brunnero, Dn. Scheffero, Dn. Åkerman, Dn. OL Rudb., Doct Hoffwenio, M. L. 
Fornelio, M. Ravio, M. Liung, Dn. Verelio, M. J. Fornelio, Dn. Emporagrio, M. 
Skunk, Dn. Arrhenio.

1. Företogz saken emellan h. Olaum Rudbeck, och Dn. Haquinum Fegraeum, hwilka 
acta med dhe förrige reenskrifne finnas för sig sielfwe, och a part förseglade i Con
sistorio.

2. Någre studiosi hafwa disputationes låtet tryckia, som icke alle hinna ordnariis 
diebus hållas, derföre frågas om dhe någre andre dagar finge dem hålla? Resolutio. 
Om måndag, tijssdag och thorssdag läses i denne wekan, sedan få dhe andre dagarne 
till disputationes anwändas.

3. Doctoris Joh. Matthias bref insinuerades om frijheet för kyrkiotijonden af sin 
säthegård Grönöö i Biörskog, på hwilken Consistorium tillförenne klandrat hafwer, af 
orsak han inge documenter till bem.te frijheet förr upwijst hafwer. Nu föregifwer 
han sig Kongl. Cammarens bref der om till landzhöfdingen i Wästerås undfånget 
hafwa. Och fördenskull slutz att Johan Andersson [Gran] skal der om resolutionen 
hos landzhöfdingen begära.
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4. M. Brunnerus begärer, att alldenstund borgmästaren Kadow något infördt hafwer 
i sitt bref om den sak med h:r Fornelii dräng, såsom wore han (M. Brunnerus) or
saken att bem:te sak war nidlagd, hwilket icke är bewijsliget, han alt derföre må få 
dher emot något skriffteliget swara, och inläggia sin förklaring der öfwer, hwilket 
lofwades.

Dito.
Effter middagen kl. 2 höltz Consistorium minus, praes. ProRectore M. J. Fornelio, 

Dn. Åkerman, M. Ravio, M. Skunk.
1. Angaf ProRector om ett klagomål mons:r Jacob Berg stadz syndicus hafwer 

emot Dn. Jonam Körling theol. Adjunctum att andraga, om något skäldzord honom 
och stadzmagistraten gifwet uthi h:r Rudbeckii huus. Och effter Dn. Körling hafwer 
genom skrifwelse till M. Rectorem Doct. Stigzelium honom jäfwat för swågerskapet 
med mons:r Berg, ty hafwer Rector mig ombedet, jag wille i denne sak hans rum 
förträda, och lefwererat mig Dn. Körlingz bref om dhet samma.

Parterne inkallades, och först beswärade monsir Jacob Berg sig öfwer Jonam Kör
ling, som i en förnäm mans huus här i staden hafwer skäldt borgmästare och råd, 
sampt hele borgerskapet för skinbrackor, deröfwer han h:r Rudbeckii och Rydhelii 
attest inlägger, lit. A. Och emedan Dn. Körling hafwer och kallat monsir Berg 
skinbracka, ty anklagar monsir Berg honom effter lag, hwad sin person angår. Or
saken här till sade monsir Berg wara denna. Jag hade ett ärende till h:r Professoren 
Rudbeckium, och sedan jag hade expedierat mig uthi mitt ärende, steg jag och 
hälsade på Dn. Körling, som dher på en stool satt; då sade han till migi Huru kommer 
till, att i så sällan oss besökia? Jag swarade: jag wiste intet monsir Körling här gaste. 
Frågade yttermera, om han här sitt herberge hade? Ney, sade han, jag gäster intet 
här, uthan jag gäster på Hötappens huus. Tå swarade jag, huru är dhet att i gästa 
hoos hötappar? äre i intet rädd, att dhet kan emot eder allegeras, simile gaudet simili? 
Då swarade Dn. Körling: ja äfwen såsom i sittia på rådstufwun med idra skin
brackor, så är dhet och så, simile gaudet simili. Anklagar fördenskull Dn. Jonam 
Körling för dhen som hafir skymphat och smädt mig uthan all orsak.

Monsir Berg tillspordes, om han anklagar honom på hele rättens wägnar. Re- 
sponstOy ney jag tager intet ens annars talan till mig, uthan allenast klagar hwad min 
person är wederfaret.

Dn. Körling swarade. Saken hafwer sig så: Jag hafwer intet annat wist, än mons:r 
Berg hafwer wäret min gode wän, dhet jag doch nu fast annorlunda igenom denna 
handel förnimmer. 1 tijssdagz afftonen wij stode upp från disken, kom mons:r Berg 
in hoos oss, och hade ärende till hir Professorem Rudbeck, hwarföre han gick in i 
cammaren till honom. När han kom uth, gick han litet på golfwet i salen, men jag 
satt och talte med trägårdzmästaren Albrecht om någre böcker jag har ståendes uth- 
ländes, och rådgiorde med honom, huru dhe bäst skola stå till att hijt in bekomma. 
I detta ärendet satt jag rätt intent, och såg intet i förstonwe monsir Berg, att han 
war så när. Omsijder kom han då och hälsade på mig; säyandes sig intet wist, att 
jag der logerade. Jag swarade, jag gäster intet här, uthan på Olof Sigfridsons huus, 
och här allena gå till disk. Emot detta swarade monsir Berg, att Dn. Körling aldrig 
sade på Olof Sigfridsons huus, uthan på Hötappens huus. Dn. Körling swarade, jag 
hafwer nämbdt Olof Sigfridsons huus, men monsir Bergh swarade, så logerar han på 
Hötappens huus? sällar han sig ihop med hötappar? Jo simile simili gaudet. Jag
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som hölt dhet för hans skämpt, ehuruwäl dhet war grofft nog framstält, tychte icke 
wara oskäliget skämpt med skämpt belöna, swarade honom igen: Skal dhet änddig 
följa dhen som gäster hoos Hötappen, skal änddig blifwa hötapp, så följer och dhet, 
att när i sittia på rådstufwun och döma skinbrackor, så blifwa i och skinbracka 
med.

Mons:r Berg nekade alldeles att hafwa sagt dhe orden på Hötappens huus, uthan 
Dn. Körling sade dem sielf. Dn. Körling nekade. Mons:r Berg swarade: har då Dn. 
Körling något moot mig, och kan sådant bewijsa, finner han mig i mitt foro.

Här på uplästes dhet bref, som Dn. Körling till M. Rectorem Doct. Stigzelium 
den 5 Junij skrifwet hafwer, dheruthi han bekänner sig hafwa sagt: om dhet följer, 
att effter jag gäster på Hötappens huus, skal wara tillijka hötapp, så kan dhet följa, 
att när min herre sitter på rådstufwun och dömer skinbrackor, blifwer han sielf een 
skinbracka.

Consistorium frågade Dn. Körling, hwem han menar med dhet ordet skinbrackor, 
om han förstår hela borgmästare och råd, sampt hela staden?

Dn. Körling säger sig icke mena borgmästare och råd, icke heller hela staden, 
uthan dhe allena, som äre stora skinnare, såsom till exempel, 1653, blef jag 6 gånger 
drifwen uthur mine herbergen, när Kongl. M:ttz hoof kom hijt; så giorde dhe först 
5 gånger. 6:tte gången blef jag bohl. Och när min wärd som jag då hade kom äfwen 
som dhe andre, och begärte jag wille uthflyttia, swarade jag ney, och frågade honom 
orsaken dher till. Då sade han sig få 1 rdr om wekan för stufwan, af dhe främjande, 
hwarest han nu wänter sig allena 2 rdr af mig hela åhret. Sådana menar jag, som 
allena skinna folck. Och dem allena dömer borgmästare och råd, dhet är, sakfälle för 
sin brott, när dhe anklagade warda.

Mons:r Berg urgerade sitt förre angifwande, att Dn. Körling meente borgmästare 
och råd, sampt hela menigheeten af borgerskapet. Dn. Körling nekade, men allena 
meent dem, som så skinna folck, som jag rätt nu angaf. Mons:r Berg sade: jag hafwer 
inlagt en klar attest, att han hafwer meent så wäl borgmästare och råd, som mig, ty 
orden lyda så: När i sittia på rådstufwun med idra skinbrackor, så är och simile simili 
gaudet. Effter han nu hafwer uthi 2 gode mäns närwaru smädt mig, som är stadsens 
skrifware, så begärer jag niuta hwad lag förmå i dhet stycket.

Här med uthwijstes parterne. Och Consistorium begynte om saken discurrera; ran- 
sakade först Dn. Olai Rudbeckii och Rydhelii attest, huru dhe hafwa hördt orden 
fällas. Och befans der af, att Dn. Körling hade meent hela borgmästare och råd med 
dhe ord han sade: När i sinia på rådstufwun med idra skinbrackor, så är och simile 
simili gaudet. An han och hafwer nämbdt mons:r Berg till samma ord, fins af hans 
egen bekännelse uthi hans bref till Rectorem, dher han säger: När min herre siner på 
rådstufwun och dömer skinbrackor, blifwer han skinbracka. Men om borgerskapet i 
gemeen finss icke så klarliga.

Stadzfiscalen lät anmäla sig wilja tala med Consistorio, och inkom, hälsandes Con
sistorium på befallningzmannens, borgmästare och rådz wägnar begärandes arrest 
på moasir Körling, att han icke wijker staden, innan borgmästare och råd få moot 
honom uthagera, för dhet han å dem olofliga talat hafwer, hwilket honom lofwades.

Sedan consulterades om poena. Dn. ProRector och M. Ravius meente att Dn. 
Körling kunde dömas för oqwaedins ord på mons:r Berg, effter dhet 31 cap. RådstB. 
eller om dhet skulle dömas effter dhet 12 cap. i KongzB. StL till 12 mk. Då kunde 
saken upskiutas till borgmästare och råd få domb på sin käromål, och mons:r Bergz



i668: 6 juni -  io  juni 145

sak uthi samma begrijpes till 40 mk altsammans. Hwar och mons:r Berg nu skulle 
få sin doom, tå skulle så mycket af bötet för borgmästare och rådh afdragas.

Prof. Skunk gaf sitt votum att mons:r Berg bör nu få doom i saken effter KongzB. 
StL till 12 mk. Sedan kan härnäst i Consistorio förnimmas, tå borgmästare och rådz 
klagemål företagz, om den poena kan mitigeras, och inslås uthi samma böte som för 
borgmästare och råd fälles.

D a  Åkerman war i samma mening, att mons:r Berg nu får doom för sin person, 
effter lagh, KongzB. StL 12 cap.

Sidst effter vota nu voro paria å hwardera sijdan, kunde den nu icke slijtas uthan 
dherom resolverades:

Emedan twenne vota äre, att domen nu borde fällas effter §. 2. cap. 12. KongzB. 
StL och twenne äre, att saken bör upskiutas, ty upskiutz den till näste Consistorium 
minus, då flere sammankomma och saken skilja kunna. Detta sades parterne.

Monsrr Berg begärte, att hans action med D a  Körling måtte för sig sielf slijtas, 
effter Dn. Körling hafwer serdeles sine ord a part till honom dirigerat. Och emädan 
fiscalen hafwer begärt arrest på Dn. Körling, blef dhet mons:r Körling sagt, att 
han ingalunda bortreser, innan nästa Consistorium blifwer, hwilket honom på wijdare 
Consistorii ratification ansäyes.*

Den 10 Junij

höltz Consistorium majus, praesent. M. Rectore, Doc. Lithman, M. Brunnero, Dn. 
Scheffero, Dn. Åkerman, M. Laur. Fornelio, D a  Verelio, M. Jona Fornelio, D a  Em- 
poragrio, M. Skunck, D a  Arrhenio.

1. Uplästes Lundensis Academiae bref de dato 21 Maij 1668, med tacksäyelse för 
det bref Academien till dem af dato 24 Aprilis hafwer öfwergå låtet, angående den 
begärte communication om wår Academiae privilegier, och andre härrörande quaes- 
tioner uthi Academiens saker. 2. Beskickade dhe der jempte ett upsatt om någon 
befarande oreeda i religions och regementz wäsendet af ungdomen, så frampt icke 
någon wiss ordning om deras institution författat warder.

2. Angaf Rector om sal Hedraei enkias ansökning, att bekomma den resterande 
termin effter sin man ifrån Michaelis 1648, och till påska 1649, för hwilken hon 
säger sig intet hafwa betalning fått Här blef talat om sal Hedraei introductions 
tijd, och meentes, att hon alt tillförende bekommet hade. D a  Schefferus wittnade, 
att han introducerades samma åhr, som han nembl. 1648. Dn. Verelius sade, att 
hennes räkning är för 5 åhr sedan öfwersedd, och hon befunnen att hafwa een 
oskälig fordran.

Resolutio. På hennes räkningar skal sees, om hon något med skäl fordrar, eller ey, 
sedan om hon orätt hafwer, remonstreras henne ögonskijnligen huru hon med oskäl 
detta fordrar.

3. Företogos dhe acta att upläsas, som i sidste Consistorio passerade woro emellan 
Prof. Fegraeum och Dn. Ol. Rudbeck sampt h. Verelium; item dhet bref till R. 
Cantzler om detta afgå skulle etc. hwilka acta med dhe förrige reenskrifne finnas 
för sig sielfwe, och a part förseglade i Consistorio.

* Protokollen rörande detta måls fortsättning vid sammanträdena den 10 och 25 juni ha i 
protokollsboken inskrivits direkt i anslutning till denna första rannsakning. —  Här ha de 
emellertid avtryckts i sitt kronologiska sammanhang.

1 0 - 7 1 1 1 3 5  Sollender
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Kl. 4 effter middagen blef Consistorium minus qwart, praesent. ProRectore M. 
Fontelio, Doct. Lichman, Dn. Åkerman, M. Skunk.

Företogz den saken som mons:r Berg emot Dn. Körling i förre minori Consistorio 
angaf, och då icke slijtas kunde etc. hwilke acta sammanskrefne stå sub dato 6 Junij 
1668*

Företogz den saken som mons:r Berg emot Dn. Körling i förre minori Consistorio 
angaf, och då icke slijtas kunde, effter assessores icke alla tillstädes wore. Och effter 
Prof. M. Jonas Fornelius icke hafwer denna gång kunnat upkomma, att förträda 
ProRectoris ställe, hafwer nu Magn. Rector anmodat M. Fontelium.

Partes inkommo, och först begärte mons:r Körling, att hans wederparter måtte 
göra eed effter rättegångz processen, att dhe intet annat emot honom allegera wilja, 
än dhet som sant är. Här till swarades Dn. Körling, att rättegångz processen talar 
om fast andre mörke och twifwelachtige saker, der som om kärandens och swarandews 
eed förmäles, än denne injurie sak är, som på kärandens bewijs och wittnen sig 
stödia skaL

Sedan itererade mons:r Berg sin förre klagemål uppå Dn. Körling, föregifwandes 
sig duplici modo wara af honom injurierat, både som jag sute på rådhuset, och uthom 
rådhuset, smädt mig såsom i mitt embete på rådstufwun sittiande, och uthom in
jurierat så wäl sielfwe justitias huset, som dem der uthi justitien administrera, som 
alt af h. Professoris Dn. Olai Rudbecks attestato de dato 4 Junij, och Dn. Körlingz 
eget bref till Rectorem de dato 5 Junij nogsampt bewijses, quot igitur sunt personae, 
tot sunt injuriae, quot injuriae, tot poenae, hwilket alt den lofL rätten jag tienstl. att 
[0: af] optalde skäl recomwenderar.

Dn. Körling berättade här emot, som förr in actis finnes, huru mons:r Berg hade 
på honom hälsat i Prof. Dn. Olai Rudbeckii huus, och sedan frågat om Dn. Körling 
der gäste; men tå Körling bekände sig gästat på Olof Sigfridsons huus, hafwer 
mons:r Berg swarat: Så gäste i på hötappens huus? simile simili gaudet. Och som han 
tänchte monstr Berg skulle desse ord till sig i skämptewijs tala, så swarade han, ja 
rätt som i sittia på rådstufwun och döma skinbrackor. etc

Stadzfiscalen mons.r Olaus Hellman inkom fullmächtig på borgmästare och rådz 
wägnar emot Dn. Körling, anklagandes honom, att han hafwer lasteliga talat å borg
mästare och råd uthi det conferens han hafwer hafft med mons:r Berg uthi h:r Olai 
Rudbeckii huus, sagt: När i sittia på rådstufwun med idra skinbrackor etc. som 
h:r Olai Rudbecks attest uthwijser. Nu sitter m:r Berg med ingen annan på rådhuset, 
uthan borgmästare och råd; derföre hafwer Körling dem med sådane ord meent, och 
skymphat.

Erich Olson Flur och Lars Andersson på samptl. borgerskapetz wägnar skriffteligen 
fullmächtige giorde, inkommo, anklagandes Dn. Körling, såsom den der hafwer hela 
borgerskapet med dhet smädeordet skinbrackor graverat uthi h:r Prof. OL Rudbeckii 
huus, som alt h:r Rudbeckii attestatum, och D a  Körlingz eget bref uthwijser. Ty när 
han säger, i sittia på rådstufwun med idra skinbrackor och döma skinbrackor, kan han 
inga andra mena, som der dömas, än borgerskapet, som under stadzmagistratens 
dom höra.

Dn. Körling giorde å nyo relation om saken, huru han war i conferens med mons:r 
Berg kommen, som senast till acta fördes. 2. Swarade han till stadzfiscalens klagemål

Se noten sidan 145.
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moot sig, att dhe orden sittia på rådstufwun och döma skinbrackor, icke fältes animo 
injuriandi moot borgmästaren och råd; ty han säger dhe döma; icke heller syndicum 
civitatis, derföre måste dhet ordet döma, som i mitt bref fins, till någon af borger- 
skapet lämpas; nu kunde jag icke mena alla der med, ty här är mycket godt folck 
af borgerskapet, som icke behöfwa att dömas för någon last, uthan allena meente 
jag dhe onda, dhet är dhe, som skinna folck, dem meente jag borgmästare och råd 
döma för sin brott, när dhe anklagas. Och är icke det undersampt, att här i staden 
fins så wäl onda som goda. Jacob hade een lijten familia, och der uthi fans lijkwäl 
elake ibland, så kan och i denne större societeten finnas.

Fiscalen påminte, att Dn. Ol. Rudbeckii attest är klar nog, att bewijsa dhet mons:r 
Körling hafwer lasteliga talat om hela borgmästare och råd, då han sade: när i sittia 
på rådstufwun med idra skinbrackor etc. Och för sådant skymphawde anklagar han 
honom effter Sweriges lagh.

Erich Olson Flur och Lars Andersson beropade sig på D a  Körlingz bref till 
Rectorem Doct. Stigzelium, der uthi han säger: när min herre sitter på rådstufwun 
och dömer skinbrackor etc. Med hwilka ord han ingen undantager. Der till med döma 
borgmästare och råd om alla saker, som af borgerskapet framkomma. Och är klart 
nog, att mons:r Körling ingen hafwer undantaget.

Mons:r Körling sade sig inge andre mena, än dem som skin#a folck, och öfwer 
dem måste borgmästare och råd döma, när dhe anklagade blif:a. Dhet jag nogsampt 
med exempel senast uthwijste, huru jag måste 6 gånger försökia sådant folck uthi 
kröningzåhret. Och sådane menar jag wara skinnare, som för sådan brott dömas.

Fiscalen begärte Dn. Körling måtte angifwa dem som han hafwer flytt 6 gånger 
före. Dn. Körling swarade, dhe behöfwa intet nämbnas, dhe hafwa nampn förr. 
Erich Olson Flur och Lars Andersson påstode dhet samma; men mons:r Körling 
wägrade sig denne gång wilja dem nämbna.

Sedan bägge parterne hade således een stund emot hwar andra agerat, uthwijstes 
dhe, och Consistorium discurrerade om saken. 1. Oplästes å nyo Dn. OL Rudbeckii 
och Joh. Rydhelii attestatum, och befans af dhe orden: lijka som när i sittia på råd
stufwun med idra skinbrackor etc. att mons:r Körling hafwer borgmästare och råd 
der med förstått; ty mons:r Berg sitter med inge andre på rådstufwun, än borg
mästare och råd. 2. Att och Dn. Körling hafwer lasteligen kastat dhet ordet på 
mons:r Berg dhet fins (1) af Dn. Rudbeckii attest, då han äger simile simili gaudet, 
hwilka ord refereras till dhe näst föregående: sittia på rådstufwun med idra skin
brackor. (2) Af Dn. Körlingz eget bref mycket klart, då han säger: när min herre 
sitter på rådstufwun, och dömer skinbrackor, blifwer han skinbracka. Och är af 
ingen grund, dhet mons:r Körling i desse bägge måhl nekar. Men att dhe ord skola 
så högt gälla, som wore dhe å sittiande råde fäldte, och sedan att Körling skulle böta 
för hwar person, såsom mons:r Berg effter §. 3. cap. 12 i Konungz Balken intenderar, 
dhet synes icke skäligt. Ty lagen talar der allena, om dhet som i sielfwe rådhuset 
skeer. Men hwad uthom passerar, dhet har sin locum uthi initio capitis. Sedan om 
mons:r Berg hafwer först nämbdt hötappens huus, som Dn. Körling bekänner, och 
der af förorsakat hans ord med ord belöna, dhet fins icke klart och bekändt, derföre 
får mons:r Körling honom reconveniera uthi sitt foro, och hwar böte för sin brott, ty 
man får icke injurias injuriis recompensera. 3. Hwad samptL borgerskapetz klagemål 
anlanger, fan icke Consistorium minus den så liusliga af attestato och brefwet be- 
wijsas; derföre fans rådeliget den saken till majoris Consistorii omdöme remitteras,
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effter den till högre summa uthi poena intenderas, än Consistorium minus må 
sententiera öfwer. Sidst och effter noga discurs, fäldtes denne resolution:

Effter inlagde skäl och bewijs befinnes mons:r Jonas Körling olofligen talat hafwa 
å borgmästare och råd, ty fälles han till 40 mk. smt. effter dhet 12 cap. KongzB. St.L
2. För dhet han sammaledes haf:r olofliga talat till stadsens secreterare mons:r Jacob 
Berg, böter han 12 mk. effter §. 2. samma capitel. Hwad samptl. borgerskapetz klage- 
mål anlanger, remitteras dhet till Consistorii majoris betänkiande. Sedan inkallades 
parterne, och domen pronuncierades.

Fiscalen på borgmästare och rådz, sampt mons:r Berg på sine egne wägnar, 
tackade Consistorio för en rättwijs sentens, warandes wäl nögde.

Dn. Körling frågade om sig tillåtes appellation? Consistorium nekade i anseende 
till constitutiones, men supplicera till majus får han.

Mons:r Berg begärte, att mons:r Körling måtte sig här förklara till supplication 
och persecutionem litis in majori, hwar och icke, begärer han försäkring om hans 
person till bötens erläggiande, och dhet öfrige klagemåletz swarande, som borger- 
skapet emot honom intendera.

Sedan desse uthginge, begärte D a  Körling permission att få bortresa något litet 
till Stockholm, men remitterades till Rectoris swar i den måttan.

Die 16 Junii A: 1668 
Inauguratio novi Rectoris 

consultiss. Dn. Olai Åkermans 
juris Prof. ord. 

peracta est

Den 20 Junij
höltz Consistorium majus, praesent. M. Rectore Åkerman, Doct. Stigzelio, M. 

Brunnero, Dn. Scheffero, Dn. OL Rudbeck, Dn. Verelio, M. Skunck, Dn. Arrhenio.
1. Tilsattes Decani: In facultate theologica, M. Brunnerus. In juridica. D a  Scheffe- 

rus. In medica, Prof. Rudbeck. In philosophica, M. Skunck.
2. Assessores minoris Consistorii: Ex theologis, M. Brunnerus. Ex medicis D a  OL 

Rudbeck. Ex philosophis, D a  Verelius, & M. Jonas Fornelius, som senast ursächtade 
sig, och då M:r Skunck i hans ställe stegh.

3. Inspectores stipendiariorum, Doct. Petrus Rudbeck, Dn. Schefferus, Dn. Em- 
poragrius.

4. Inspectio typographiae kom till Dn. Emporagrium med Bibliothecario.
3. Per Eriksson i Dankumbla söker remission på 6 t:r spannemM han är skyldig, 

sammaledes Per Håkanson i Yttergrän. Resp: Inspectores aerarii böre inquirera om 
sådant först Eljest är nu icke tijd något sådant företaga, uthan fram bättre den tijd 
böndernes klagemål pläga höras.

6. Frågade h:r Schefferus hwem som bör stå den kostnadt som anwändas måste 
på syyn öfwer praebendehemmans ägor, som bortkomne äre, sub exemplo angifwan- 
des om Flogestad sin praebenda, ifrån hwilken grannarne nog i åker och äng från
taget hafwa, innan han den bekom.

Resolutio. Mätning måste ex publico der öfwer beståås.
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7. Taltes om Professorum uthgång att besichtiga Academiae hemmanen, som borde 
effter constitutiones hwart fempte åhr skee, item om praebendehemmans synen, 
som i fiohl effter då giorde sluut wärkställas borde.

Resolutio. Professorum kringresa måste företagas, och tijden en annan gång deter- 
mineras, samaledes med praebende hemmans synen.

8. Sökes för Matth. Iser någon hielp af fisco studiosorum i sin långlige siukdom. 
Resolutio. Bewiljes 15 dr smt. effter han så länge hafwer siuk legat.

9. Olaus Vekander begärer testimonium här ifrån. Resolutio. Ingen känner honom 
af praesentibus Professoribus. Cursor kan gå omkring till absentes och fråga om 
någon känner honom, hwar och icke, blifwer nekat.

10. Sueno Tiliander Smolandus begärer och testimonium här ifrån, som är fält
marskalkens h:r Hendrich Horns präst, och nu skal uthresa med Hans ExcelL, 
hafwer och en tijd hädan wäret. Consistorium hölt undersampt wara, hwarföre han 
will nu begära testimonium, sedan han i embete sitter, och för en god tijd sedan 
hädan reest, hållandes sådan begäran suspect.

11. Secret. Werwing hafwer offta omak hafft för Academien, med brefz skrifwande, 
och executioner, men intet fått något derföre, är fördenskull tienliget, att honom 
något deputeras. Resolutio. Dhet är skäliget, och bewiljes 14 rdr af expensepe»- 
ningatnt, effter Consistorium honom så offta tillijtit hafwer.

12. Thomas Lårman begärer och något för sitt omak i Stockholm wid Cammaren 
och Hofrätten, och flerestädz wid tinget för Academien. Resolutio. Bewiljes 6 rdr.

13. Begärer han acta uthi sin lägersmåls sak. Resolutio. Nekas, effter han domen 
hafwer fått, och allaredo uthslag moot konan wid stadzrätten bekommet.

14. Frågade Rector af hwad medel kostnaden till ramarne kring dhe Konglige 
conterfeyen, som R. Cantzler hijt sändt hafwer, skal göras, effter serarii medel icke 
der till räckia? Prof. Rudbeck föreslår, att wilja dem heelt förgylla låta, till hwilket 
kostnaden in till 80 dr sig bestiger. Resolutio. Medlen måste beståås af Consistorii 
fisco, när några falla.

15. Johanni Lundio Sudermanno bewiljes egen disputation hålla.
16. Uplästes KgL M:ttz bref och fullmacht för M. Celsio till ordinariam profes

sionem uthi M. Fontelii ställe. Om introductione blifwer intet talt, förr än den 
tijden kommer.

17. Uplästes R. Cantzlers bref, de dato [datum utlämnat] Aprilis af Jacobzdahl för 
Samuele Skult till duplex stipendium uthi Samuelis Dalini ställe.

18. Uplästes R. Cantzlers bref för Samuele Dalino, att niuta resten af sitt stipendio, 
innan Samuel Skult må det tillträda, hwilket bewiljades.

19. Uplästes Collegii Antiquitatum bref till Consistorium, om dhe 4 duplicibus 
stipendiis, som KongL M:ttz instruction innehåller, och begärer dem nu och med det 
första att få besättia. Resolutio. Consistorium will denne gång accommodera dem 
med ih  rum till dhet ena och halfwa dhe förr hafwa, så äre då 3 rum lefwererade, 
sedan skal i winter dhet fierde gifwas.

20. Taltes om Jona Holmstock, som söker om sitt stipendio, duplici, hwilket R. 
Cantzler honom lofwat hafwer. Resolutio. Han bekommer dhet, så snart dhet vacerat 
blifwer per antecessorem.

21. Uplästes Doct. Hoffwenii 4 puncta.
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Den 25 Junij
höltz Consistorium majus, praesent. M. Rectore, Doct. Stigzeiio, M. Brunnero, Dn. 

Scheffero, Dn. OL Rudb., Doct. Hoffwen., Dn. Verelio, M. Skunck, Dn. Arrhenio.
1. Uplästes R. Cantzlers bref de dato 24 Junij af Jacobsdahl, om den twistige sak 

emellan h:r Ol. Rudbeck och Verelium å den ena sijdan, sampt Dn. Fegraeum å 
den andra, om hwilken Hans HögGrefL ExcelL hafwer gifwet sin befallning, att 
den ännu skulle uptagas, och genom laga doom slijtas. Resolutio. Effter Hans 
HögGrefL ExcelL befallning skal den saken widare företagas, och Fegraeus citeras 
effter lagh till 6 wekor dag, nembL 12 Aug., här sig att infinna till ändskap i saken. 
Och att han må wara rå mycket willigare, till att här compar era, notificeras 
honom dhet R. Cantzler hafwer honom ab officio suspenderat till dess saken blifwer 
uthförd.

2. Uplästes R. Cantzlers bref de dato 16 Junij 1668 för Per Bengtsons enkia, att 
niuta nådåhr effter sin man, och hemmanet fritt i sitt enkiestånd. Resolutio. Henne 
bewiljes nådhåhr, och hemmanet i sitt enckiestånd; men på hwad rått hon nådåhret 
skal niuta, anten allena hemmans räntan för i fiohl, som Academien henne depu
terade, eller uthom, skal widare omtalas.

3. Taltes om Prevosts begäran att bekomma een copia af R. Cantzlers bref för 
honom till fransöske språkmästare embetet. Detta nekas, och remitteras att fordra 
copia af R. Cantzlers secreterare.

Sedan berättades om hans son, som har stipendium, att han befares wara af samma 
religion som fadren, och allareda tala illa om wår religion; hwilket borde inquireras 
effter, och anten excludera honom a beneficio, eller måste han uptuchtas i wår 
religion.

4. Taltes om stipendiariis, som nu afgå, och andra igen i stället antagas skola.
In facultate theologica inter pecuniarios är allena Olai Rydenii rum ledigt. Doch 

rester honom på denne midsommars termin 30 dr, som honom ifråntages propter 
absentiam, och pro mulcta gifz torfftigom; blifwer altså halfwe rummet nu ledigt 
Till detta sattes Martinus Hoffstadius, och mister sitt rum på Communitetet, till 
hwilket han förr är satt, och icke nyttiat.

Inter theologiae studiosos på Communitetet

afgår:
M. Forselius,
Gislo Hol[l]beck, 
Laurentius Scalinus, 
Petrus Hispanus, 
Johannes Baggerus,

inråttias i stället: 
Martinus Porselius, 
Sueno Henselius, 
Olaus Schedenius, 
Johannes Huss, 
Magnus Comerus.

Johannis Ungii och Matthiae Limitini rum, som i wåhr döde äre, kunna icke denne 
gång beråttias, effter denne midsommars terminen förundtes till bägges deras be- 
grafning.

Inter jurisconsultos afgår Abrahamus Hesslegreen från Communitetet, och in- 
sätties i stället Olaus Slytter [Schlyter].

Inter medicinae studiosos, som hafwa pecuniarium vacerar Johan Rothmans ställe, 
som gafz Jonae [Rugman] Islando. Vid. infra.
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Ex medicinae studiosis, som hafwa Communitetet afgår Nicolaus Figrelius, och 
Gustavus Wråberg som död är. Om deras successoribus wille facultas deliberera, 
och personerne först examinera, sedan insättia låta.

Inter philosophiae stipendiarios, som hafwa pecuniarium, afsätties Georgius Berg, 
som hafwer halfft annat åhr borta wäret, och i hans snille insätties Jonas Holmstock. 
2:do. Afgår Gabriel Walenius, och i stället Torerus Landtman.

Inter philosophiae studiosos, som hafwa Communitetet

afgår:

Johan. Jacobi Berg,
Olaus Samuelis Schroderus, 
Johan. Granagrius,
Engelbertus Bure,
Jonas Holmstock, som nu fick 

pecuniarium,

i stället insätties:

Nicolaus Dwan,
Joh. Gudmundi Anstrenius, 
Ericus Frondinus,
Nicolaus Stenman,
Olaus Segerici Swanberg.

Nicolaus Celsius, hwilkens rum updrogz Collegio Antiq»/'tatum. Vid inf.
Sedan discurrerades om dee 4 duplicibus stipendiis, som Collegium Antiquitatum 

skal hafwa, till hwilka theologi och philosophi hwar sitt simplex till Stephanum 
Boman i wintras tribuerade. Nu fan Consistorium bäst wara, att faculteterne dela 
desse duplicia sig emellan, effter proportion, och taga wissa till sig nembL theologica 
i£ duplex. Juridica & medica i  duplex, philosophica ih  duplex, så blifwa då alle 
4 rummen af samptl. faculteterne besatte. Nu har Stephanus Boman taget sitt afsked, 
som Collegium Antiquitatum senast till Consistorium skref, och i dhet stället igen 
antaget Eliam Brenner. Derföre är bäst honom gifwes bägge sine rum in facultate 
theologica, och åter dhet rummet han släpper inter philosophos, gifwes en annan 
duplicerat med ett rum der till, så har då bägge dhe faculteterne hwar sin. Och effter 
facultas juridica & medica skola hålla en, och Jonas [Rugman] Islandus har förr 
Communitetet uthi facultate juridica, derföre kan honom nu gifwas pecuniarium, 
som Rothman mister hoos medicos. Så har då facultas juridica och medica gifwet 
från sig dhe 2 simplicia, som dhe skole lefwerera till ett duplex. Här på insattes Elias 
Brenner till 2: ne simplicia, som göra ett duplex in facultate theologica, nembL till 
pecuniarium uthi dhet rum Boman mister, och på Communitetet uthi Martini 
Hoffstadii ställe.

2. Ex facultate juridica hafwer Jonas [Rugman] Islandus Communitetet, nu in
sätties han till pecuniarium inter medicos uthi Rothmans ställe.

3. Dhet tridie duplex stipendium, som Collegium Antiquitatum ännu denne gång 
begärer, och måste bekommas ex philosophis, tagz primo af det rum, som Boman 
hade förr på Communitetet, och der till lägges Nicolai Celsii rum på Communitetet 
som nu expirerar, effter intet pecuniarium är denne gång löst uthi samma facultet.

Desse studiosis antiquitatum tillståås få leya bort sina rum, såsom andre offi- 
cianter, effter dhe måste mycket resa, och arbeta för sitt salario.

Recommenderade M. Brunnerus Ericum Laurentii Wennaesium Gevaliensem, som 
är en eenfaldig och skickelig person, att kunna framdeles blifwa ihogkommen, effter 
han heelt fattig är, och sammaledes Magnus Ausius till att få något af mulcta. 
Resolutio. Recommenderas till inspectores stipendiariorum, att kunna denne gång 
hielpas af mulcta.
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Taltes om dhet sluut förr är giordt om mulcta absentium stipendiariorum, hwilket 
sluut skal inskrifwas i stipendiat boken, inspectoribus stipendiariorum till rättelse.

5. Androg Rector om ett bref, som slottzfogden Samuel Stehn hafwer bekommet 
ifrån landzhöfdingen om execution på M. Petrum Liung, om kongztijonden han 
några åhr hafwer innehållet af en frälseåker han hafwer. Nu frågar slottzfogden, om 
Consistorium will sielf göra executionen effter M:r Liung är under Academien? 
Resolutio. Consistorium will sielf genom Rectorem execution göra.

6. Vecander begärer nu såsom tillförende testimonium här ifrån, effter han ärnar 
sig ned till Lundz Academie i Skåne. Resolutio. Bewiljades testimonium deposi
tionis.

7. Decanus facultatis philosophicae M:r Skunck, angifwer om Johanne Billberg, 
som är af facultate bewiljat egen disputation hålla, refererandes dhet till Consistorii 
ratification. Resolutio. Bewiljes. Och effter någre Professores icke kände honom, 
höltz före nödigt wara, att faculteterne wäl bepröf:a dem, som dhe wilja till egne 
disputationes tillåta, och see sielfwa disputa/rönen förr än permission för den in 
Consistorio gifwes.

8. Företogz samptlige borgerskapetz klagemål emot theologiae adjunctum Dn. 
Körling, om dhet oqwaedins ord dhe förmena han hafwer dem gifwet, uthi den 
conferens med mons:r Jacob Berg, uthi Prof. Dn. OL Rudbeckii huus, som förr 
angifwet är etc*

Doctor Stigzelius ursächtade sig att kunna sittia i denne sak, effter Dn. Jonas Kör
ling tillförenne hafwer honom tillskrifwet ett bref, och jäfwat honom för swåger- 
skapen med mons:r Berg, derföre nu h:r Doctaren begärte få sig undraga. Och här på 
affträdde.

Sedan upläsces acta som in minori Consistorio förr passerade wore, deraf majus 
kunde intaga sakens beskaffenheet Medan detta påstod, inskickade Dn. Körling till 
M. Brunnerum och Dn. Arrhenium, begärandes dhe wille affträda, så hinge hans 
sak förehafwes, emädan han befarade dem något wildoge i saken, för någon owilja 
dem emellan förr wäret haf:r.

Denne Dn. Körlingz begäran refererade dhe bägge till Consistorium.
Först contesterade M. Brunnerus sig ingen owilja eller owänskap med honom 

hafwa, uthan om Dn. Körling foverar något agg till honom för den graeca oratione, 
som han öfwersåg några åhr sedan, innan Dn. Körling uthreste, och å embetes 
wägnar då förorsakades något om den in Consistorio tala, förmenar han sådant wara 
alt förglömbdt, emädan Dn. Körling, sedan saken war ändat, kom till honom, och 
dhe åthskildes i wänligheet.

Sammaledes sade D a  Arrhenius, att emellan dem hade fuller een twist wäret 
månge åhr sedan, emädan dhe bägge wore studiosi, den han meente wara så för- 
glömbd hoos Dn. Körling, som hoos sig, eljest icke weta någon oenigheet denne tijd.

Dn. Körling inkallades, och tillspordes af hwad orsak han desse bägge Professorer 
jäfwade? D a  Körling swarade: Prof. Brunnerus mins fuller hwad emellan oss någre 
åhr sedan passerat är. Sammaledes D a  Arrhenius. Och effter jag den tijd ledh 
någon förföljelse, kan jag nu icke betroo mig dem i händer.

M:r Brunnerus contesterade högt sig ingen owänskap med Dn. Körling någon

Se noten sidan 145.
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tijd hafft hafwa, mehr än dhet D a  Körling till honom fattade, då han ex officio 
och såsom en Professor war ombeden att öfwersee hans oration, och då något ad- 
monerade emot en dehl dher uthi fans, som icke tienliget war att publiceras, hwilket 
och den tijd blef bijlagt.

Sammaledes swarade Dn. Arrhenius, att han med Dn. Körling aldrig hafwer 
någon owänskap hafft mehr än dhet månge åhr sedan, då dhe wore tillsammans 
wid Doct. Lithmans disk, emellan dem war, som han meente då strax skulle wara 
dödat Men effter han seer att Dn. Körling densamma refricerar, will han och tillsee, 
att den laglig emot honom uthföra.

Sedan affträdde Dn. Körling, och Consistorium fan intet fogh och skäl, hwarföre 
Dn. Körling nu må wräka M. Brunnerum, effter den sak emellan dem har wäret 
någre åhr sedan ex officii ratione af M. Brunnero angifwet, och då slättat sampt 
Dn. Körling den samma deprecerat Sammaledes intet fog hafwa att jäfwa Dn. Ar- 
rhenium för så gammal twist dem emellan.

M:r Brunnerus tillböd sig sielf att affträda wilja, och begärte der till Consistorii 
permission. Sammaledes begärte Dn. Arrhenius, hwilket effterletz, och skedde.

Sedan inkommo samptlige borgerskapetz fullmächtige Erich Olson Flur och Lars 
Anderson, beswärade sig öfwer Dn. Jonam Körling, som hela borgerskapet hade 
skymphat med dhet oqwaedins ord på dem uthkastat war i Prof. Dn. OL Rudbeckii 
huus uthi dhet samtal emellan stadzsecretm Jacob Berg och honom wäret hafwer, 
som af h:r Prof. Rudbeckii egen attest klarligen finnes, hwilken förr af stadzsecretm 
är inlagd. 2. Stod han här senast och bekände 2 eller 3 gånger, att han meente hela 
borgerskapet med dhe orden. 3. Fins i hans bref till Hans Ehrew:tt Doct Lars Stig- 
zelium klart nog, att han hafwer meent hela borgerskapet med dhet ordet skin- 
brackor.

D a  Körling swarade: till dhet förwijtande om borgmästare och råd nekade jag 
förre gång, och sade mig icke dem mena, icke heller syndicum, derföre måste dhet 
ordet döma, som jag nämbde, och i mitt bref fins, till någon af borgerskapet lämpas. 
Nu meente jag icke alla, som jagh förr mig förklarade, uthan allena dem som skinna 
folck. Ty här kan wäl finnas sådane i denne societeten, som större är, såsom dhe 
uthi mindre societeter och familier finnas. Exempli gratia: Jacob hade en liten familia, 
och der uthi fans lijkwäl elakt folk ibland. Så kan och uthi denne staden ibland gode 
finnas elake, och dem meente jag att dhe döma, dhet är sakfälla dem, men icke 
meente jag alla samptlig både goda och onda, dhet som nogsampt kan tagas af mitt 
förre tahl, då jag sade mig hafwa i förre kröningz tijden förfaret af 6 stycken, att 
dhe woro elaka. Hade jag då meent alla, då hade jag icke någre få pro exemplo 
framdraget

Bägge fullmächtige begärte, att mons:r Körling måtte obligeras att nämbna dhe 
6 borgare, som han förr angifwet hafwer. 2. Sade dhe, att af Prof:s Dn. Rudbecks 
attest, så wäl som Dn. Körlingz eget bref icke kunna hämptas, att han någre få 
personer hafwer förstått, uthan alle samptlig, ingen undantagandes, då han säger: 
döma skinbrackor.

Effter något conferens parterne emellan, uthwijstes dhe. Sedan consulterades om 
saken, och Consistorium kunde icke finna sufficient bewijs, att mons:r Körling hade 
meent samptlige borgerskapet med dhe uthkastade ord, uthan måst reflex hafft in 
på någre personer, som han förr hafwer wäret i bekantskap med, och nu icke will 
nämpna, men effter han dhet icke will, synes skäligt, att han lijkwäl böter så mycket
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för dem onämbde, som nämbde, effter han ingom bör något lasteliget tillwijta, uthan 
mz lagh sin käro bättra.

Resolutio. Consistorium kan icke finna af inkompne skäl, att Dn. Jonas Körling 
hafwer meent hela borgerskapet i gemeen, uthan som han på Consistorii förre frågan 
hafwer bekändt, förstått någre personer, och i synnerheet sex stycken, dy dömes 
han effter det 31 cap. Rådst.B. St.L. § 2. till 6 mk. smt. för hwardera, facit 36 mk. 
altsammans.

Borgerskapetz fullmächtige begärte domen skrifftelig, att wijsa borgerskapet, och 
så consultera, om dhe wilja appellera i saken, eller ey; domen bewiljades.

Mons:r Körling frågade och sammaledes, om sig tillstädies appellation, men neka
des, effter summan icke war till 100 rdr effter constitu/iones.

9. Slötz att Staphan Boman får afmäta någre Academiae godz under Jöns Bergmans 
caution, obligation och revision, effter han hafwer giordt contract med Academien, 
och bör derföre swara.

Den 28 Junij
effter högmässan kallade Rector Professores till tals, praesent. M. Rectore, Doct. 

Stigzelio, Dn. OL Rudbeck, Doct. Hoffwenio, Dn. Verelio, M. Skunck, Dn. Arrhenio.
1. Uplästes citationen till Prof. Fegraeum, att comparera den 12 Augusti till sakens 

uthförande med Prof. Dn. Olao Rudbeck och h:r Verelio.
2. Frågade Rector om Academien icke borde gratulera Hans ExcelL h:r Seved Bååt 

till Rijkz Skattmästare embetet, effter Professores tillförende haf:a den förre det 
giordt. Resolutio. Consistorium finner det för skäliget, och måste snarlig skee.

3. Slottzfogden Samuel Stehn anhåller om dhe arresterade penningflt hoos Ränte- 
mästaren på sal. Folcheri Uhrs löhn, effter arfwingarne icke tillstädes komma effter 
så månge citationer.

Doct. Stigzelius berättade, att h:r Lars Uhr skref swar på sidste citationen och 
lofwade komma till midsommaren.

Resolutio. Effter han icke ännu är kommen, skal han å nyo citeras, och i medier 
tijd bewiljes Samuel Stehn halfparten af samma ^enningat.

4. Dn. Körling begärer acta uthi den sak, med borgmästare och råd, syndicum 
Berg och borgerskapet. Sammaledes begärer Spångberg uthi den sak med enkian i 
Sahlstad. Resolutio. Dem gifz inge acter innan dhe hafwa citation på sine weder- 
parter bekommet.

5. Slötz att inspectores aerarii M. Brunnerus och i Dn. Emporagrii ställe Magnif. 
Rector sielf skulle öfwersee och afhöra dhe beswär som Academiae bönderne i Per 
Bengtssons befallning hafwa moot hans räkning.

6. Magno Somelio Ostrogotho nekas testimonium, effter han länge hafwer borto 
wäret och ingen känner honom.

7. Bewiljades Magno Bodero till sin broders begrafning som dödde i Stockholm på 
hijtresan från Småland, 10 dr smt. af fisco studiosorum.

8. Uplästes Doct. Petri Rudbeckii bref till Rectorem om twenne måhl.
9. Slötz att bref skulle till h:r Rijkz Cantzler skrifwas, och tillkänna gifwas att 

Academien hafwer låtet hijt citera Dn. Fegraeum effter lagh, att här comparera den 
12 Augusti.
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Den 29 Junij
kallade Rector Professores till conferens öfwer dhe bref senast i kyrkian omtaltes 

bortgå skulle, praesentes wore Rector, h:r Verelius, M. Skunck, Dn. Arrhenius.
1. Uplästes brefwet till Doct. P. Rudbeckium, hwaruthi beswares på hans bref på 

dhe 3 frågor han desidererade underrättas om å rijkzdagen.
2. Uplästes brefwet till R. Cantzler om Fegraei citation till den 12 Aug.
3. Citatio Consistorii till Fegraeum å nyo upläst.
4. Citationen till h:r Lars Uhr.
5. Uplästes gratulatoria epistola Consistorii till Hans Excell. h:r Seved Bååt, öfwer 

R. Skattmästare embetet
6. Räntemästaren påminte, att nödigt wore upsättia dhe gravamina Academien 

hafwer, såsom först dhe klagemål Academiae bönder i Wåhla häradt hafwa emot 
dhe tingzgistmngzpenningar dem påbördas denne tijd uthgifwa, moot öfweliget 
bruk i rijket. 2. Begäres, att Doct Rudbeck wille vigilera emot Helsingeböndren i 
Dilssboo, Jerfsiö, Alffta, Ofwanåker, Bollnäs, Säderstad, Haneboo, om dhe komma 
med något beswär emot Academien, för forlönspewwmg^rne, och så laga, att KongL 
M:tt icke någon högre taxa dem bewiljer öfwer det giorde accord genom förre 
landzhöfdingen Grefwe Johan Oxenstierna. 3. Om Lindesåhs hemmanet vigilera, att 
staden icke förmår sig någon resolution af Kgl. M:tt att få hemmanet behålla emot 
reductions domen. 4. Att östhammars boerne icke förmå sig någon ny resolution 
uppå Boda i Harg sochn, att få dhet under staden etc. Desse puncter finnas wid- 
lyfftigare i copieboken exprimerade.

Den 9 Julij
kallades Professores tillsamman i kyrckian, och wore tillstädes: Magnif. Rector, 

Doct Stigzelius, M. Brunnerus, Dn. Olaus Rudbeck, M:r Liung, Dn. Verelius, M:r 
Skunck, Dn. Arrhenius.

1. Rector proponerade att h:r befallningzm:n Samuel Stehn hade skickat budh 
till honom, och låtet gifwa tillkänna, huruledes borgerskapet sig mycket beswärar 
öfwer dhe onde gärdesgårdar, som somblige af Academiens medel tillhörde, och 
emädan dhe intet blifwa botade, skeer der mycken ohägn.

Alle contesterade stort misshag der till, och Doct Stigzelius sade, att det wore 
een sak, som man hade orsak högeligen att klaga öfwer.

Resolutio. Finnes nödwändigt, att någre af Academiae medel gå med någre af 
stadzmagistraten att syna gärdesgårdarne; sedan skole dhe som ägande äre, alfwar- 
ligen tillhållas dem att bota.

Doct Stigzelius och h:r Räntemästaren lofwade sig den 10 dito wilja taga med 
sig wachtmästaren, och wara öfwer den synen.

2. Doct Stigzelius påminte om een broo i Stabygärdet som wore förfallen, och 
någre af Academiae betiente wore skyldige den att byggia och reparera.

Resolutio. The kunde sig emellan efftersee, hwilka samma broo wore skyldige 
att reparera.

3. Frågade Rector hwad man skulle gifwa dem som effter h:r landzhöfdingens 
förordning skole wara öfwer executionen i Harwijk, att uthmäta den uthjord, som 
i månge åhr hafwer wäret borta från Academien, under Lovis de Geers arfwingar?
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Resolutio. Wälb:ge h:r Johan Axehieim bewiljes 12 rdr effter han reser ifrån 
Stockholm, och dhe andre i proportion der effter såsom [meningen ej avslutad].

Den 11 Julij
kallades Professores tillsammans i kyrkian, och kommo tillstädes M. Rector, Doct. 

Stigzelius, M. Brunnerus, Doct. Hoffwenius, M:r Fontelius, M:r Skunck, D a  Ar- 
rhenius. Acta notavit Rector ipse.

1. Rector refererade, att h:r Lars Uhr war kommen, förr än han den 3:die citation 
fått hafwer. Befallningzm:n Mogataeus war och tillsödes, såsom fullmächtig på dhe 
andre sal h:r Prof. Uhrs arfwingars wägnar. Och såsom dhe låta förmärckia sig, att 
dhe igenom liquidation och jämkning wilja saken sig emellan afhandla, förmodas 
att dhet Consistorio behagas.

Resolutio. Emedan det befinnes intet något på Academiens wägnar i den saken 
är att tala, så tycker Consistorium wäl wara, att dhe skrijda sielfkrafde till inbördes 
förening.

2. Frågades om dhet skulle blifwa wid dhet som inspectores aerarii med Quaestore 
giorde uthi dhet som angår böndernes beswär emot sal. befallningzman Per Bengtson, 
eller wijdare der om cognoscera, emädan saken intet tolde något opskof, effter räk- 
ningarne skulle inlefwereras.

Resolutio. Consistorium will låta taga den saken för sig nästkommande lögerdag 
för middagen, som är den 18 Julij.

3. Gamble boktryckiargesellens Rasmus Erichsons enkia supplicerar om någon 
hielp, att begrafwa sin man. Han hafwer wäret flijtig, som säges om honom, och 
lijkwäl hafwer han lembnat sitt huus i stor fattigdom.

Resolutio. Effter han i mächta lång tijd hafwer tient Academien, finnes skäligt, 
att hans enkia bekommer till hielp 17 dr smt. eller 51 dr kmt., halfparten af den 
summan skal tagas af fisco studiosorum, och halfparten af cassa Consistorii. Och i 
medier tijd man kan wetta hwad i cassa Consistorii finnes, tages altsammans af fisco 
studiosorum, och sedan refunderas af cassa Consistorii.

4. Påminte Prof. Dn. OL Rudbeck och Dn. Verelius, att någre diskar måtte op- 
häfwas öfwer rötemånaden, och att man eljest intet kunde komma till rätta. Och 
bewiljades.

Den 16 Julij
oplästes R. Skattmästarens swar till Academiens gratulations bref, prtesent. M. 

Rectore, Doct. Stigzelio, M. Brunnero, Dn. OL Rudbeck, M. Liung, M. Fontelio, 
M. Skunck, Dn. Arrhenio. Rector notavit.

2. Bewiljades till sal Domini Bartoli Segelii Helsingi begrafning 20 dr smt. af 
fisco studiosorum.

Den 18 Julij
höltz Consistorium majus, prsesent. M. Rectore, M. Brunnero, Doct. Hoffwenio, 

D a  Verelio, D a  Arrhenio. Rector notavit.
1. Togz förhänder böndernas beswär emot Peder Bengtsons räkningar, och bok

hållaren Olof Efwertson Häger och befallningzman Borge Rommel giorde omständelig 
berättelse, hwad hwar och en bonde emot räkningen hade att inwända. Der oppå 
giordes en wiss resolution på hwars och ens beswär, och bokhållaren förde pennan.

2. Emädan dhe 9 konungzlige conterfey, som Hans HögGrefL Excell. hafwer för-
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ährat Consistorio, nu hijt upbäras, proponerade Rector, om icke dhet wore nödigt 
och tieniiget, att wäggiarne i Consistorio hwijtlimades, och annat som behöfdes, 
blefwe reparerat, förr än dhe ophängdes. Resolutio. Consistorium holt dhet nödigt 
och tieniiget.

Den 22 Julij
kallade Rector Professores tillhopa uthi kyrkian, och wore tillstädes: M. Rector, 

Dn. Schefferus, Dn. Olaus Rudbeck, Doct. Hoffwenius, Dn. Verelius, Dn. Arrhenius.
1. Frågade Rector om något tacksägelse bref wore afgånget förr till Hans Hög* 

GrefL Excel! för dhe conterfeyen, som nu wore färdige och opburne uthi Consistorio. 
Responsio. Ingen kunde påminna sig, att något sådant bref skulle wara afgånget. 
Och om dhet så wore, höllt Consistorium alldeles nödigt att man ännu Hans Hög- 
GrefL Excel! för dhen anseenlige förähringen betackade.

2. Proponerades om twenne fattige studenter [lucka] och Staienus wid nampn, 
hwilka hade långt till sitt heem, och wore förtegne effter diskarnes ophäfwande 
wid Comwunitetet, begärandes att blifwa hulpne på något sitt på Communitetet.

3. Refererade Rector huru han hade bekommet igenom en express uthskickat 
ifrån h:r Fegraeo hans bref, hwaruthi han förmäler 1. sig af andras relationer hafwa 
förnummet, att Rijkz Cantzlerens bref war i Consistorio publicerat, hwarigenom han 
skulle wara removerat, klagandes, att sådant honom, som dhet mäst anginge, icke 
tijdigt skulle notificerat wara. 2. Begärer han wetta caussas remotionis, 3. att kunna 
få purgera sig med dhet aldraförste, och till dhet senaste nästkommande lögerdag.

Resolutio. Consistorium undrar huru med den förre citationen må wara beskaffat, 
som afgick den 4 Julij, och finner rådeliget, att låta ännu en annan gå under dhet 
förrige dato, och att Rector honom tillskrifwer, att en lijka-lydande är tillförende 
af gången.

(2) Causas supensionis (ty han är intet removerat, uthan suspenderat af officio) 
kan han så wäl efftertänckia som wij.

(3) Om lögerdag är Jacobzmässedagen, och omöyeliget sådane saker då förhänder 
hafwa. Sedan är magna infrequentia Professorum, effter dhe sin vacans haf:a effter 
constitutiones, hwarföre finner Consistorium skäligt, att blifwa wid den förre termin 
som är den 12 Augusti.

Den 29 Julij
skulle Consistorium majus hållas, praes. Dn. ProRect. M. J. Fornelio, Dn. O ! 

Rudbeck, Doa. Hoffwenio, M. Liungh. [/ marginalen:] Notavit M. Achrelius.
Och effter principal saken som skulle ageras om slottz befallningzmansens räk

ningar med sa! Prof. Uhrs arfwingar, sig stödde på en liquidation tillförende sluten 
emellan bägge parter, och dhe gode herrar, som dem emellan liquiderade, icke äre 
för tijden tillstädes, blifwer saken till morgonen den 30 hujus upskuten, att dem i 
medier tijd må kundgiordt warda, och dhe sig hijt förfoga.

NB. Detta borde stå framwan om nästförledne datum, 30 Julij, hwilket observeras 
bör.*

Den 30 Julij
höltz Consistorium majus, praesent. Dn. ProRect. M. J. Fornelio, M. Brunnero, 

Dn. Scheffero, M. Liungh. [/ marginalen:] Acta notavit M. Archrelius.

* H är således tryckt i sitt kronologiska sammanhang.
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1. Skulle åter dhet wichtige ärende företagas, som disputerades emellan befallningz- 
mannen Samuel Stehn, och saL Prof. Uhrs arfwingar. Och som assessores för fåå 
wore till Consistorium majus, syntes rådeliget uthi saken göra ett opskåf, till dess 
effter Larssmässetijden alle Professores kommo tillhopa, hwar wid Prof. Schefferus 
och Fontelius strax togo affträde, och i dhet samma ankomwo Prof. Dn. OL Rudbeck, 
Doct. Hoffwenius och D a  Verelius. Tå förändrades något dhet förre betänkiande, 
och skäliget syntes, att saken till ringeste antoges, alldenstund agenterne somblige 
långwägade hafwa sig en god tijd här oppehållet och förwäntat, så att bägge parterne 
mundtelig in för Consistorio refererade, om och huru mycket dhe dhen förre liquida- 
tionen skötte, som och hwad förnämbste orsaken för tijden wore till oenigheet.

Der till swarar stadzfiscalen på befallningzm:s wägnar, hwilkens fullmächtig han 
war, sig gärna wara nögd med den förre liquidationen, ey heller hafwa weket ifrån 
honom, och honom öfwerträdt.

Befallningzmtn Bastian Mogataeus swarar här till på arfwingarnes wägnar: Jag 
tör häfwa den förre liquidationen upp, alldenstund Samuel Stehn har oss i effter- 
räkning swårliga oförrättat, hwilken han i sin ijfwrigheet och ondska sammanbracht 
hafwer. Wij wele gärna blifwa wid, och niuta hwad skrifftelig finnes i saL Professo* 
rens book.

Fiscalen säger sig och wara nögd med en annan liquidation.
Mogataeus begärer inventarium på dhe stycker som Samuel Stehn uthan order 

häfdat hafwer af sal Prof:s saker, klagar och öfwer wärderingen, den icke så hastigt 
hade bordt skee, effter saL Professoren eljest war solvendo.

Än begärer Mogataeus, att Samuel Stehn swarar honom till en post penningar om 
1365 dr.

Fiscalen säger bef:n dhetta hafwa upfördt uthi sin räkning.
Ytterst begära bägge parterne ny liquidation, antingen i dhe gode herrars narwaro, 

som tillförende woro tillstädes, eller andras af Consistorio; och blef bewiljat.
2. Discurrerades om riddaresynen i Bäling sochn och Thuna by, hwad tijd hon 

hållas skulle?
Resolutio. Skiutes Hans Excell. uthi sköön, hwad tijd honom behagar. Doch synes 

den 18 Augusti Consistorio der till tienlig, der flere wederbörandom så kunde 
behaga.

3. En Academiens bonde klagar att inspectoren Gäddan har fördärfwat hans häst.
Resolutio. Denne sak må på en annan tijd i Consistorio minori afdömd warda.

Den 5 Augusti
kallades Professores tillsammans i kyrkian, och woro tillstädes: M. Rector, M. 

Brunnerus, D a  Schefferus, Dn. OL Rudbeck, M:r Liungh, Dn. Verelius, M:r Jonas 
Fornelius. [I marginalen;] Acta notavit Rector ipse.

i. Uplästes Doct. P. Rudbeckii bref tili Rectorem, hwar uthi han förmäler, att 
han der med öfwerskickar den supplication och dhe documenter, som Lovis De Geer 
hafwer inlagt i den KongL HofRätten, emot dhen execution, som lagmansdomen af 
dato [lucka] 1667, och högwälborne h:r landzhöfdingens ordre till följe skedt är 
den [lucka] Julij innewarandes åhr, med begäran, att Consistorium wille sig med 
dhet första dher oppå förklara, effter som Rudbeckius der om 2 resor af Hofrätten 
är påmint worden, och förklaringen med någon express öfwersända. Resolutio. Man 
skal strax arbeta på declara/#onen och den med dhet första öfwersända, och begära af
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executions commissarierne att dhe göra en noga och pertinent relation skriffteligen 
om hela sakens sammanhang och beskaffenheet.

2. Berättade Rector att befall:n h:r Samuel Stehn lät sig förmärkia intet alldeles 
wara tillfridz med liquidationen, som giord är af h:r Verelio, M. Fornelio, mons:r 
Jacob Berg och Academiae bokhållaren.

Resolutio. Hafwer han skutit sig under liquidation eller compromiss, måste han 
stå wid dhet som liquidationsmennerne giordt hafwa.

Den 6
och följande dito skickade Rector till h:r Samuel Stehn liquidatiows räkningen 

underskrefwen af ofwanberörde gode herrar och män, låtandes honom säya, att den 
samma skulle wara honom och arfwingarne emellan för en doom. Han lät swara 
igenom Cursorem, att han dher med war till fridz. [/ marginalen:] Rect. notavit.

Den 12 Augusti
höltz Consistorium majus, praesent, M. Rectore, M. Laurentio Fornelio, M. Ravio, 

M. Liungh, Dn. Olao Verelio, M. Jona Fornelio.
1. Uplästes R. Cantzlers bref de dato 29 Julij 1668 för Thoma Lårman, att niuta 

sitt förr bekompne stipendium duplex juris, uthomlandz, till sina studiers widare 
fortsättiande, hwilket ingen hade emot säya.

2. Begärer han testimonium här ifrån, hwilket bewiljes.
3. Tillkänna gaf Rector huru wijda med befall:n Samuel Stehn och saL Folcheri 

Uhrs arfwingar är kommet, att dhe fuller hafwa genom fullmächtige liquiderat sig 
emellan, men omsider hafwer Samuel Stehn icke welat blifwa wid samma liqw/da- 
tion, uthan genom skrifft declarerat sig icke wilja nögd wara uthi några poster, 
som hans compromissarii hafwa uthslutet, uthan wilja dher hafwa tillijka med dhet 
öfrige införde å sin sijda, såsom en discretion a 230 dr item discretions penningar för 
legopigorne. Nu wilja sammaledes Folcheri Uhrs arfwingar uphäfwa liquidationen, 
och göra ny contra räkning moot Samuel Stehn igen.

SaL Prof. Folcheri Uhrs arfwingar, mons:r Mogataeus och h:r Lars Uhr inkommo, 
om dhet arf, som befall: n Samuel Stehn hoos sig innehafwer effter saL Professoren 
för någon praetenderat skuld. Och tillspordes om dhe icke wille blifwa wid den 
liquidation emellan dem uprättat är, och der med förlijkas.

Sebastianus Mogataeus swarade, att emädan 2: ne liquidationer äre tillförende skedde, 
och han Samuel Stehn gått ifrån dem bägge, warandes icke nögd med någondera, 
derföre gå dhe och så här ifrån, och begära att saken måtte lagligen företagas, skär
skodas, och genom laga doom slijtas. Till den ände hafwa dhe upsatt ett swar på 
dhe puncter, som han å nyo emot liquidationen giordt hafwer, och dhet insinuera. 
Hafwe och giordt een contra räkning moot honom, förmedelst hwilken han blifwer 
dem skyldig. Och effter han icke hafwer welat blifwa wid liquidation, sökia dhe nu 
laga doom.

Rector sände effter befalkn Samuel Stehn att upkomma, och förnimma, om han 
will blifwa wid förre liquidation; men han nekade denna gång kunna upkomma, 
såsom nu seent tillsagd, och fördenskull hafwa med sin sädz inskaffande, och andre 
hinder beställa.

Rector rände honom å nyo bud genom wachtmästaren, men han lät säya sig nu
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icke upkomma kunna, och att han går intet ifrån sina sidsta postulater, ey heller 
efftergifwer en prick af sine praetentioner.

Salomon Kröning inkom på Samuel Stehns wägnar, excuserandes honom att kunna 
nu upkomma, af orsak han hafwer sammanstämdt borgmästare och råd till een gärdz- 
gårdz syyn emellan Doct. Sidenii enkia och Olof Perssons, eljest sade han sig bordt 
förr weta af detta, förr än nu på stunden.

Rector swarade, att arfwingarne äre citerade den 29 Junij till denne dag att 
swara befall: n Samuel Stehn om ändskap i saken, och derföre borde han sielf wara 
här tanquam actor tillstädes emot dem.

M:r Brunnerus inkom.
Dn. Salomon Kröning inkom å nyo på Samuel Stehns wägnar, halsandes Con

sistorium, och lät säya, att han icke wiste till hwad tijd arfwingarne woro citerade; 
och fördenskull såge gärna, att honom blefwe notificerat, innan saken företages och 
afdömes. 2. Låter förnimma, att han gärna blifwer wid liquidationen, allenast effter 
arfwingarne hafwa lofwat en discretion, begärer han att dhe måtte den nämpna. 3. 
Begärer, att när Consistorium will uptaga och afdöma saken, han då måtte få kund
skap om tijden, att han i medier tijd måtte få bereda sig.

Resolutio. Saken upskiutz till nästkommande onssdag, då hon skal uptagas, och 
ändtelig genom laga dom slijtas, hwilket arfwingarne sades, och skal befallningzm:n 
notificeras.

4. Påmintes om den twist emellan h:r Olaum Rudbeck och h. Fegraeum, etc. vide 
acta seorsim ad haec confecta, saspiusque ante nominata.

5. M:r Petrus Liungh insinuerade att Kongl M:ttz bref de dato 6 Aprilis 1668, 
angående confirmation på hans gamble Luthåker, att niuta frälse och kyrkiodjonden 
frij på samma åkrar, såsom af ålder wäret hafwer. Orsaken der till sade han, effter 
Doct. Sdgzelius hafwer sökt någon tijd sedan Kongl. resolution emot dem som frälse- 
åkrar här possidera, och kyrkiodjonden af dem innehållet hafwa, att dhe skola den 
uthgifwa med alle åhrs rest, der öfwer h:r landzhöfdingens bref, så wäl om denne 
min åker är uthgången, som flere, till slottzbefallningzm:n för midsommar, att göra 
på oss execution. Men effter samma åker hafwer af ålder wäret för sådant frij, och 
aldrig någon kyrkiotijonde af gifwen, som Erkiebiskopen Lenaeus nu wittnar, att 
han aldrig af den någon kyrkiodjonde fått hafwer, ty hafwer jag sökt KongL M:ttz 
confirmation, att niuta den oqwald här effter med samma privilegier, såsom förr, 
begärer fördenskull detta måtte föras till acta, och jag winna M. Rectoris bref, att 
blifwa för sådant oqwald.

Detta bref uplästes, och Consistorium swarade intet här emot.
6. Rector påminte om det scandalo, som Prof. Dn. Samuel Skunck denne tijd 

hafwer giordt förmedelst sitt hastige gifftermål med Doa. Lithmans dotter, af orsak 
han dllförende hafwer hafft med hen«e sammanlag, som doch war mons:r Carlströms 
trolofwade jungfru, hwilken sak nu så wijda i alles mund är komen, att ingen för
tiger om den samma tala. Frågar fördenskull Rector, om icke Consistorium effter 
constitutionum anledning skulle till R. Cantzler detta notificera, simpliciter berät
tandes saken, och inhämpta Hans HögGrefl. ExcelL betänckiande der uthi, på dhet 
icke någon culpa måtte redundera in på Consistorium der igenom.

Resolutio. Consistorium fan detta nödigt först att en skrifftelig relation måtte 
göras i brefwet till R. Cantzler om saken, sedan contesterar Consistorium sitt miss- 
nöye till ett sådant factum, serdeles af honom, som uthan detta är i lärdom och
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skickelige comportomenter en wäl qualificerat man, och sidst begäres Hans Hög- 
Grefl. Excell. betänkiande i saken.

7. Inkom monstr Lars Girss om den huushyra och åker-arrende han på sin hustros 
wägnar af M. Paulandro fordrar, hwilken sak hafwer i fiohl under h:r Prof. M. Jonae 
Fornelii rectorat wäret afdömbd, och han nu å nyo fordrar, framdragandes M. Pau- 
Iandri klara obligation, effter hwilken han begärar contemerat blifwa.

Resolutio. Consistorium finner skäligt, att saken tillkommande lögerdag effter 
middag företages af dhe förr deputerade män, Rectore, M. Liung, Dn. Verelio, M. 
Jona Fornelio, och tillsees om han någre flere skähl nu framhafwer än tillförende, 
då kunna dhe öfwersees, och jämkas dem emellan.

8. Mårten Stensons enkia inlade en supplication beklagar sin olägenheet och fattig
dom effter sin man, och begärer den rest, som hon effter nu inlagd räkning emot 
Räntemästaren menar sig återstå. Consistorium swarade, henne intet hafwa att fordra, 
uthan hwad Räntemästaren icke hafwer bekommet, dhet är till Academien kändt på 
hennes mans skuld. Och att hon måtte få wetta hwar uthi den skuld består, skal 
hennes mans räkning i morgon efftersees och henne klarlig remonstreras, hwad han 
till Academien skyldig är.

Den 13 Augusti
wore Professores kallade effter bönen i kyrkian.
1. Uplästes brefwet till R. Cantzier om Prof. Samuelis Skuncks hastige gifftermål 

med Doct. Lithmans dotter, och approberades i den form afgå, som fins i copie- 
boken.

2. Berättade Rector sig hafwa fått bref af Doct. Petro Rudbeck (1) om riddare
synen, som skal stå nu nästkommande 28 Aug. uthi Thuna, hwar till Academien een 
half uthhäradz tolfft på sin sida måste hafwa, och R. Rådet h:r Gustaff Baner frågar 
hwilken Academien behagar der till begära, hwar om i morgon måste notification 
gifwas, effter dhe måste dher om förständigas. Resolutio. Med h:r Räntemästaren 
måste om detta confereras, och hans betänckiande inhämptas. (2). Berättar Doct. 
Rudbeck om dhet scandalo M:r Skunck hafwer giordt med Doa. Lithmans dotter, 
hwilket hoos dhe höge i Stockholm mycket illa omtalas, och fördenskull borde af 
Academien med alfwar handteras, att icke någon culpa måtte Academien derföre 
gifwas.

Den 19 Augusti
höltz Consistorium minus, praesent. M. Rectore, M. Brunnero, M. Ravio, Dn. 

Verelio, M. Jona Fornelio.
1. En D o a  Loccenii dreng Johan Thomesson hafwer belägrat amman der i huset 

Malin Mathz dotter, och begge parterne bekänna brottet.
Resolutio. Drängen böter effter wanligheeten halfparten moot löskeläge 5 dr smt. 

Och qwinnan halfparten moot honom, 2h dr smt.
2. Salomon Kröning hade anklagat Petter Gottfried för någon skuld, och inkomwo, 

men effter tijden war förlijden, upskötz till näste Consist. majus.

Inkommo assessores majoris Consistorii till dhe förre minoris, Doa. Stigzelius, Dn. 
Schefferus, M:r Liung, M:r Jonas Fornelius, Dn. Arrhenius.

1. Uplästes h:r Gustaff Baners bref de dato 8 Aug. 1668 om Thuna synen, som 
nästkommande 28 Aug. skal hållas, hwar till Academien citeras, eller dess fullmäch- 
tige ombudzman. Resolutio. Här till förordnas Dn. Verelius först, sedan M:r Brun-
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nerus, som nu är inspector serarii, hwilka skole föresees med fullmachter, effter Hans 
Excell. befallning.

2. Sedan delibererades om betalningen för Rijkz Rådet, vicepresidenten och 
assessoribus. För h:r vice presidenten Kaflen 16 rdr, sammaledes secret. Snacken; 
dhe andre assessoribus hwardera 8 rdr, hwar nembdeman 1.

3. Uplästes landzhöfdingens Gref Axel Lillies bref de dato 20 Julij 1668, angå
ende liquidationen emellan Professoren Ravium, och M:r Boos enkia, att forderligast 
anställas.

Resolutio. Detta fan Consistorium godt wara, och Professoren der om tillsade, 
hwilket han och uthlofwade.

4. H:r hofrådet Behmer låter genom Doct. Stigzelium hälsa Consistorium, och 
begära Consistorium wille ju förr ju snarare göra ändskap på den skuldfordran, som 
Academien af honom pretenderar, effter han och icke erkänner sig något skyldig. 
Resolutio. Consistorium finner bäst andraga den skuld i Cammaren, att der få uthslag, 
sammaledes upsättia på ett memorial den andre skuld, och göra en fullmächtig som 
den uthdrifwer.

3. Stadzfiscalen inkom på befallningzm:s Samuel Stehns wägnar, och begärer, att 
när hans sak med saL Folcheri Uhrs arfwingar företages, måtte Prof. Jonas Fornelius 
taga affträde. Prof. Fornelius swarade sig nogsampt weta, att Samuel Stehn håller 
honom för wildogan, men säger sig wara af arfwingarne fullmächtig giord, att 
agera saken emot honom, af orsak att arfwingarne hafwa alle möyelige wägar till 
ändskap med honom sökt, och till den ände 2: ne liquidationer undergådt, men Sa
muel Stehn will aldrig wara nögd, uthan uprifwer hwad dhe gode män giordt hafwa. 
Här på inlade Prof. Fornelius sin fullmadit af h:r Lars Uhr och Sebastiano Mogataeo 
underskrifwen, sampt bref framtedde af secret. Franck, dher uthi han ombeden är, 
att taga sig den saken an, och judicialiter uthföra, emädan Samuel Stehn ingen billig- 
heet till liquidation wijser.

Fiscalen begärte af Consistorio, att Prof. Fornelius icke måtte få agera saken, effter 
han är wildog i saken. Resp. Så wijda Fornelius allena agerar saken, såsom en full
mächtig, kan honom dhet icke nekas, men att sittia judex med, får han intet.

Sedan uplästes een Samuel Stehns inlaga, angående een berättelse om saken, item 
liquidationen, den han begärer få blifwa wid.

Ibland annat fans i denne skrifft förmält om 16 rdr befallningzmm hade betalt 
till M:r Magnum Uhr, dem han och wille af sal. Professorens saker skulle sig godt- 
göras; der till swarade Prof. Dn. Jonas Fornelius, dhet bad honom ingen betala 
M:r Uhr, derföre den som går obuden till, han går otackat ifrån.

Sedan begärte M:r Fornelius arrest på Magni Uhrs saker, till dess emellan honom 
och arfwingarne klart blifwer. Consistorium sade, om hans saker tages i arrest, då 
taga arfwingarne dhe 16 rdr på sig. M:r Fornelius sade, ja dhe taga dem på sig att 
clarera, så snart sakerne komma i public behåld.

Sedan swarade M. Fornelius till den skada befallningzm:n säger sig hafft af 
hästars bortresande, när Prof:n blef siuk, att bemrte gäster kom#zo dijt för sal Prof:ns 
skull, och icke för befallningzm:ns, och fördenskull kunde han icke tillskrifwa sig 
någon skada, när dhe för Prof:ns skull der woro.

Sedan uplästes arfwingarnes contra räkning, der till fiscalen sade sig intet swara, 
uthan begärer blifwa wid liquidationen.

Consistorium påminte fiscalen, att i förre Consistorio, tå befall: n bud sändes, och
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frågades, om han wille blifwa wid liquidationen, swarade han wachtmästaren att 
han icke efftergifwer en prick af sine praetentioner, derföre bad Consistorium fiscalen 
ännu heemgå, och försäkra sig om befallningzm:ns wilja i sakea

M:r Fornelius swarade, att befallningzm:n Samuel Stehn sielf hafwer först up- 
rifwet liquidationen, dhet han någre åthskillige observationer hafwer giordt öfwer 
liquidations räkningen, och låtet säya seneste Consistorio, att han will icke träda en 
prick ifrån sine observationer, då sal Uhrs arfwingar samma gång upsade samma
ledes liquidationen, hwarföre slötz att saken skulle gå till dooms.

Detta berättade Rector sammaledes, och att dhe andre arfwingarne wore tillfridz 
i förstonne med liquidationen, till hwilken ände dhe betalte hwad dhe blefwe effter 
liquidationens innehåld skyldige; men när jag sände till befalkn och begärte sakerne 
lösa effter liquidationen war betalt, nekade han der till

Sedan affträdde parterne, och när stadzfiscalen igenkom, inlade han befallm:ns 
skrifft, att han will blifwa wid liquidationen, som den i orden lyder, skiutandes sig 
i dhet öfrige under Consistorii sentiment och dom. Derhoos begärer, att Consistorium 
will hafwa honom förskont för Prof: is Fornelii action, effter han tager en annars 
talan olagligen till sig.

Prof. Fornelius swarade, så seer jag han söker dhet jag måste bota, för dhet jag 
tager annars talan till mig. 1 bära bud fram, som i äre karlen tilL Jag talar effter 
fullmacht, och icke af egen myndigheet.

Fiscalen begärte noteras, dhet han säger: jag tä r bud fram, som jag är karlen till; 
är jag fattig, så är jag lijkwäl ärlig, och skal mig förswara. Jag tä r  allena ens annars 
talan fram, och icke min egen.

Sedan fans befallningzm:s fullmacht ofullkomblig, effter i den icke gifz tillstånd, 
att agera saken, uthan att sökia wid liquidationen blifwa.

Consistorium tillsporde fiscalen, om befallmm will effter Consistorii begeran 
släppa sal. Uhrs saker uthur sina händer, effter han will blifwa widh liquidation? 
Fiscalen swarade: han säger, att han intet kan släppa sakerne, innan han får den 
discretionen, effter den är förtient löön, och icke tiggerij.

Prof. Fornelius swarade, han skal icke få en klipping, i dhet ställe han eljest hade 
wäret försäkrat om discretion.

Consistorium förehölt fiscalen, att befallningzm:n icke blifwer wid liquidationen, 
om han will förhålla sakerne för discretionen, ty den är uthelycht af liquidationen, 
och lembnat i arfwingarnes godtfinnande, men när han will förhålla sakerne, till 
dess discretionen blir betalt, håller han den för ett debito som icke i liq##dations 
skrifften fins.

Sedan affträdde parterne.
Consistorium discurrerade om saken, och omsider secundum vota slööt.
Resolutio. Emädan Consistorium befinner åtskillige inkast emellan bägge parterne 

inkomwa, både att befallningzm:n hafwer sielf igenom åtskillige observa/ioner 
liquidationen uphäfwet, och saL Prof. Folcheri Uhrs arfwingar högt påstå att een 
ny afräkning dem emellan skee måtte, derföre skal dhet i näste Consistorio uptagas 
och afdömas.

6. Sedan taltes om Lars Girsses praetention moot Paulandrum, som af Consistorii 
deputatis är noga skärskodat, och befunnen uthi samma, documenter beroo, som i 
fiohl, och icke någre nye inkompne; hwarföre bem:te deputati hålla före bäst wara, 
att blifwa wid sanwwa doom, allenast införes hwad M:r Paulander sedan befinnes effter
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förre ballans hafwa betalt Om detta discurrerade Consistorium widlyfftelig, görandes 
sig af ofwanbem:te documenter hela saken bekant, och omsider denne sentens giorde:

Ehuruwäl Consistorium minus den 11 Maij 1667 hafwer dömbt M. Benedictum 
Paulandrum att fullgöra sin obligation de dato 13 Jan. 1665, doch emedan han sig 
på flere skäl af borgmästarens skriffter och andre documenter beropade, sedermere 
inkomwandes med supplication till Consistorium majus den 4 Sept. eodem anno, 
begärandes att sådane måtte skärskådas, ty hafwer Consistorium samma tijd bem:te 
hans documenter 1åtet öfwersee, och der effter räkningen parterne emellan liqui- 
derat, och då befunno M. Paulandrum wara skyldig 27 dr 1 öre km t, som han skulle 
betala, och för dhe öfrige frijkallas. Desse 27 dr 1 öre km t hafwer han i dette Consis
torio bewijst med quittens wara betalte, den 10 Sept 1667, hwarföre Consistorium 
majus den förr giorde liquidations räkning den 6 Sept 1667, richtig finner, och 
således confirmerar.

Den 24 Augusti
kallade Rector praesentes Professores till tals: Doct. Stigzelium, Dn. Schefferum, 

M. Ravium, M. Liungh, M. Fontelium, Dn. Verelium, Dn. Arrhenium
1. Angaf Rector om Doct. P. Rudbeckii bref ifrån Stockholm, som berättar, att 

De Geer hafwa låtet inläggia een skrifft emot Academiens förklaring om Harwijkz 
uthjordens execution, och begärt, att saken måtte restitueras in integram. N u befares, 
om Academien contesterar litern, måste hon och föra saken uth för rätta moot dem. 
Professores swarade, att emädan saken är laglig afdömbd wid underrätterne, och icke 
appellerat, derföre execution är ågången, hoppas dhe att Hofrätten der med sig intet 
inlåter, uthan, ifall dhet skeer, undandrager Academien sig rättegången, och hoos 
KongL M:tt der om ansöker. Och fans rådeliget, att här om skrifwas till Presidenten 
h:r Johan Gyldenstierna etc. hwilket skedde. Vid. copieboken.

Den 25 Augusti
kallade Rector Professores extraordinarie till tals i kyrkian, praesentes woro M. 

Rector, M. Brunnerus, Dn. 01. Rudb., Dn. Verelius, M. Jon. Fornelius, Dn. Arrhenius.
1. Berättade Rector huru M:r Boos enkia är hijtkommen med sine mågar, indragit 

i sin förre gård, som till Academien är inrymbd, och Academien till h:r landzhöf- 
dingen legdt hafwer. Nu öfwar hon allehanda wåldsamheeter i gården och trä
gården, som h:r landzhöfdingen hafwer sådt krydder uthi, dito i går låtet taga af 
Jacob Andersson ett lass humbla, som han heemförde af humblegården. N u frågar 
Rector hwad till görandes är, ty Academien bör conservera landzhöfdingen wid sin 
lego. Professores påminte sig, om KongL Camraarens immission i gården, hwilken 
uplästes wid landzhöfdingens der å gifne bref, hwarföre resolverades att Academien 
låter wijsa henne Cammarens och landzhöfdingens immission. Sedan der hon med 
godo icke träder uthur gården, måste hon armata manu med sine mågar der uth 
drifwas. Slottzbefallningzmannen skal der till ansökias, och hans assistens begäras.

2. Talte Rector om Mårten Stenssons enckia, som söker den arresten löös, hwilken 
förr giord är på dhe 60 dr hoos Lars Mathsson i Forkarby, som skatte uthjorden af 
Mårten Stensson köpt hafwer. Räntemästaren meente, att den någre åhr sedan är 
löössgifwin. Resolutio. Desse 60 dr bewiljes henne löse sig till hielp i sitt enkie- 
stånd.

3. Bewiljes henne 1 t:a spamemM  uthur qwarnen sig till hielp här ifrån.
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Den 26 Augusti
kallade Rector Professores till tals i kyrkian, presentes woro M. Rector, M. Brun- 

nerus, Dn. OL Rudbeck, Dn. Verelius, M. Fontelius, Dn. Arrhenius.
1. Angaf Rector huru M:r Boos enkias mågar komwo till sig igår, och nog hade 

att tala emot den immission Academien är skedd i gården och godsen på landet, 
menandes, effter den wore allena skedd till bokhållarens afbetalning, för dhet han 
giorde räkningarne, skulle dhe få gården sielwe besittia, och gifwa afgäld der af till 
bokhållaren. Professores swarade, att denne immission på egendomen till bokhållarens 
betalning, är först skedd, men effter sal M:r Boo blifwer een ganska stor summa 
skyldig till Academien, effter som räkningarne sig sluta, ty lärer Academien, så snart 
bokhållaren är betalt, och räkningarne reviderade, kännas wid altsammans i betalning 
för bem:te stora rest I medier tijd får hon intet sittia i gården eller possession af 
något dhet Academien wärkeligen immitterat är, uthan hon måste dher uth säyas, 
och Academien hafwa egendomen i händerne, att der af taga hwad som falla kan 
till bokhållarens betalning.

Sedan berättade Rector, att mågarne icke tergiversera, att låta humblan tillbaka, 
som dhe af Jacob Anderson togo, men att dhe icke wille i måndagz låta den följa, 
när wachten dijt kom, war dhet, att dhe sade sig wara uthskickade af h:r Rudbeckio 
och Räntemästaren, derföre wille dhe icke lyda dem, effter dhe icke hörde Rectorem 
nämbnas.

2. Berättade Rector, att befallm:n Samuel Stehn war och hoos sig i afftons, till- 
biudandes appellation emot Consistorii seneste resolution, att liquidationen skulle 
uphäfwas. Nu frågar Rector om appella/*on skal tagas? Resolutio. Om summan går 
så högt han praetenderar, som appellatio effter constitutiones må tagas, nembL öfwer 
100 rdr, kan appellatio icke förwägras, doch måste han först genom skriffteliget 
upsatt dhet remonstrera, och sådant bepröfwas.

3. Framtedde Dn. Prof. Olaus Rudbeck h:r Stiernhielms bref till Doct. Loccenium 
de dato 7 Aug. 1668, med en bijfogat KongL M:ttz recommendation för Abrahamo 
Tomero, till stipendium duplex wid Academien, hwilken nu h:r Stiernhielm högt 
påstår att blifwa der till antagen effter Kgl. recommendation. Resp. Detta Kongl. 
brefwet, som är daterat 7 Aug. 1667, är nu först framwijst, sedan rumwen äre med 
andre, effter Collegii godtfinnande, besatte, derföre weet Consistorium denne gång 
intet medel här tilL

4. Angaf Rector om Vassonii son [Johannes], som genom långlig debauche och 
dryckenskap finnes nästan förrycht.

Om honom blef denne gången intet wijdare slutet.

Den 30 Augusti
kallade Rector Professores till tals effter högmässan, praesent. M. Rectore, Doct. 

Stigzelio, Dn. OL Rudbeck, Dn. Scheffero, M. Ravio, M. Liungh, D a  Arrhenio.
1. Uplästes R. Cantzlers bref de dato 28 Aug. med posten ankommet, angående 

Doct. Stigzelium, att niuta, såsom en emeritus, vacantie ifrån lectionibus pubL och 
Consistoriis, så att han icke wijdare graveras än han sielf wilL

2. Uplästes R. Cantzlers bref af samma, dato för Prof. Scheffero, att han befrijas 
ifrån duplici onere Consistorii med rectorater, assessoratu minoris Consistorii, odi 
stedse att läsa i twenne professioner, effter Regia är honom pro honoraria tillslagen,
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uthan allenast in Skyttiana uthstå onera publica Consistorii, och in honoraria att 
läsa publice emellan den i Octob. och den 1 Maij (då studiosi mäst wistas wid 
Academien). Doch så mycket hans tijd uthi antiquitatibus patriae och andre förnäme 
arbeten kan tola.

3. Bewiljades twenne studiosis [lucka] egne disputationer hålla.
4. Uplästes brefwet ifrån Doct. P. Rudbeck. Vid. 1 Sept.

Den 1 Septembris
kallade Rector Consistorium extraordinarie, praesent. M. Rectore, Doct. Stigzelio, 

M. Brunnero, Dn. Scheffero, Dn. OL Rudbeck, Doct. Hoffwenio, M. Ravio, M. 
Liungh, M. Fontelio, M. J. Fornelio, Dn. Arrhenio.

1. Angaf Rector om det bref som ifrån Doct P. Rudbeckio senast med posten 
ankom och uplästes i kyrkian den 30 Aug., angående huruledes KgL M:tt hafwer 
genom wisse deputatos låtet med biskoperne comwunicera om lectorum antagande 
wid gymnasierne, att dhe med Academiens råd skulle sådane personer antaga, som 
till dhe vacante lectioner bäst capable finnas, att betaga det missbruk, som Kgl. 
May:tt befarer wara inrijtat, der emot en eller annan af biskoperne hafwer swarat 
sig icke wara försäkrat om Academien för dess nye philosophandi modo af Car- 
thesio, som här högt drifwes och aestimeras; bära och fara för Prof. M. Ravii Ver- 
sione biblica och Chronologia, som med mera af brefwet finnes. Der till senast blef 
slutet, att skriffteliget swar skulle afgå till Doct. Rudbeckium: i:mo. Berättelse, 
att Academien hafwer aldrig sökt öfwer skolarne någon myndigheet i detta måhl, 
uthan KongL M:tt sielf och dhe förnäme R  Herrar, som hafwa behiertade wäret 
om ungdomsens uptuchtelse, hafwa detta förslaget funnet nödigt att wärkställa, så 
att juventutis educatio och informatio måtte strax rättas wid scholarne, och så hand- 
hafwas, som sig bör, att Academien icke dhet beswär med advenientibus hafwa måtte, 
och till den ände funnet nödigt, att lectores med Academiens wettskap antagas skulle, 
som alfwar samme och tienlige wore till ungdomsens rätta education etc. 2:do. Om 
philosophia Cartesiana skulle swaras att sedan R. Cantzier war här på orten 3 åhr 
sedan och om dess abusu instälte, har den sig icke förwidgat. 3:tio. Om M. Ravii 
Versione biblica, som är samma, gång af wägen skaffat. 4: to. Hans chronologiske 
arbete underkastat censur effter Kongl. M:ttz ordre, och der effter publiceras etc. 
Nu är brefwet författat att afgå, men effter Professores icke öfwereens kommo idag 
om formuläret, äre dhe nu sammankallade, att dher om sig förena, och låta dhet afgå, 
effter icke längre drögzmål der med wara kan.

Detta bref uplästes, och bewiljades i den tenor afgå, som fins i copieboken.
Sedan påminte Doct. Stigzelius och flere, huru Academien måste sig wäl föresee, 

dhet prästerskapet icke må hafwa skäl till att tala illa om Academien, ty ehuruwäl 
en eller annan icke med rätta strax convitiera Academien för dhet dhe höra, uthan 
först borde förfara dhet sant wore, och sedan ordinaria via sökia emendation per 
Cancellarium och ProCancellarium, lijkwäl är för nöden, att wij oss flitigt wachta, 
dhet icke sådane feel hoos oss sig inrijta, som dhe med skäl kunna oss culpera före.

M:r Brunnerus sade sig icke annat see, än Doct. Hoffwenius af det scripto, som 
inlagt är in facultate theologica, serdeles uthi jtagexßam, än han står ännu i några 
saker på sin förre mening, som in Cartesio icke är probandum.

Doctor Hoffwenius swarade sig icke weta uthi hwad dhet är, effter han hafwer 
giordt alt effter R. Cantzlers befallning, inlagdt sin declaration på dhe puncter fa-
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cultas theologica hafwer requirerat, och åter fått der på swar, som är så stält, att alt 
kan komma till composition. När facultas begärte jag icke wille refutatorie moot 
dem, uthan eljest explicera mine tanckar, hafwer jag dhet giordt. Nu weet jag intet 
hwad M:r Brunnerus hafwer uthi min jcaeexßaoi funnet, som honom är emot. 
Mig bör doch icke tillwijtas att alt skrifwa ex fundamentis Cartesianis dhet jag 
skrifwer ex principiis medicorum, som jag skal bewijsa.

Sedan blef af detta tillfälle talt, huru facultas philosophica intet har physicam 
professionem i sin facultet, såsom tillförenne, uthan inter medicos, som lijkwäl fordrar 
en Professorem för sig sielf inter philosophos. Derföre föreslog Doct. Stigzelius, 
huru högnödigt dhet wore, att man skrefwe här een physicam, den dher effter före
gången censur och approbation blefwe trycht, och publice läst wid Academien, der 
af juventus patriae kunde weta hwad principia physica dhe skulle hålla sig wid.

2. Uplästes Doct. Petri Rudbeckii bref med den 5 punct af nye bröllopz stadgan 
innelycht, deraf han låter förstå, huru bem:te punct nu är närmare stält till Aca- 
demiens honeur och förrige grad, än i näste stadgan war, begärandes Consistorii 
betänkiande här öfwer.

Consistorium delibererade här om, och hade allena detta här emot, att praesides 
Consistorium praeponeras Academien, af hwilka icke mehr än pastor Holmensis är 
uthi dhet förnäme embete, som med Professoris kan förlijknas. Dhe andra praesides, 
såsom Aulae Regiae, consistorii castrensis (när den tijd är) item i städerne, såsom 
Gefle och flerestädz, taga alla igenom sådan ny titel sitt förträde för Academien, 
derföre är Consistorii eenhällelige begäran, h:r Doctaren wille anten förmå Hans 
HögGrefL Excell. och prästerskapet, att dhe bem:te nye titel heelt afskaffa, emedan 
alla praesides consistorium äre pastores, och icke någon certus ordo, som dhe här 
införas, eller på ett annat ställe insättias, dher dhe icke skilja Academien och epi
scopos sampt superintendentes åth, såsom dhe och för detta aldrig hafwa uthi solenne 
Kongl acter kunnat göra, hwilket är af sidste Konung Carls Gustavi act att see, 
hwarest Academiens ordo näst episcopos och superintendentes hade sitt rum. Detta 
recommenderas på dhet flijteligaste uthi h:r Doctarens gode försorg, att icke Aca
demien måtte igenom sådant afskiljande nödgas in specie hoos Kongl. May:tt sig 
beswära. Detta skulle i dhet nästbem:te bref till Doct. Rudbeckium effterst sättias.

3. Uplästes Doct. Berendtz bref till Academien de dato 30 Aug. om någre puncter, 
som han pro Academia Carolina begärer Consistorii betänkiande på. Detta lofwades, 
och hans uthskickade studenten Petrus Laurentii inkallades, som insinuerade ett me
morial af 29 puncter, på hwilka han begärte resolution.

Den 2 Septembris
höltz Consistorium minus, praesent. M. Rectore, M. Brunnero, Dn. Olao Rudbeck, 

M. Ravio, Dn. Verelio, M. Jona Fornelio.
1. Konstmästare hustron i Fierdingen insinuerade en obligation af Abrahamo 

Norman på 14J drs skuld, som är någre åhr sedan gifwen, och hafwer i pant een 
kista med någre saker uthi. Nu begärer hon sin betalning af dhet i kistan fins, effter 
Norman hafwer aldrig hijt skrifwet sedan, eller låtet weta hwar han är.

Resolutio. Consistorium bewiljar henne sin betalning af dhe saker dher finnas.
M:r Fornelius lofwade med Hadorphio wilja dijt gå, låta kistan uptaga, werdera 

henne till så mycket hennes fordran är, och dhe öfrige saker i kistan förwara, hwilken 
skal upbäras i Consistorii förwar. Detta skedde den 11 Sept. Och henne afwittrades
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till betalning: Doct. Terseri Version, in Genes. & Exod. in 8:vo, ny, för 5 dr, item 
in folio Comment. ejusdem in Genesin för 3 dr, Gerhardi partem primam Analysis 
Evangeliorum in 8:vo för 4 dr, item ett randigt bordtäcke gam:t. för 10 mk., facit 
14 dr 16 öre. Dhe öfrige saker, som qwar woro i kistan, äre desse: Physica Sperlingz 
in 8:vo, edit. Lubecensis 1647, 4h dr, Epit. gram. Hebraee Buxtorf. 8:vo, 1. 16, 
Methodus doctr. ecclesiast. Sunonis Pauli, 8:vo. 16 öre, Cateches. Dieter. i2:mo, 2 
dr 16 öre, Colloq. Erasm. edit. Lugd. 1636, 2. 16, Florus Leontii, Amst. 1638. 2 dr. 
Curtius Orator edit. Amst. 1635, 1.16, dito en hoop papper, disputa/ioner och pap- 
persbok ihoplagde in 4:to & 8:vo.

2. Salomon Kröning inkom, anklagandes m:r Petter Gottfried för dhet han hafwer 
i förledne Novembris månadt låtet arrestera hans saker i Clas Edenbergz huus stodo, 
föregifwandes honom Cröning wara sig skyldig, som arresten lyder, hwilket icke är 
bewijsliget. Och effter Cröning finner sig af arresten en stoor skada taget, både att 
sakerne här på orten hafwa illa faret, sedan måst leya sängekläder i Stockholm och 
annat, som han hade kunnat af sine egne hafft frije, dher Petter Gottfrid icke hade 
dem arresterat, nu söker han alt skadestånd och expenser af Petter Gottfrid igen, 
framteendes en doom af rådstufwun, som honom Cröning fr i j kallar ifrån dhet till- 
mäle Petter Gottfrid hafwer låtet arrestera sakerne före, etc.

M:r Petter Gottfried nekar alldeles att hafwa sagdt, dhet Cröning är honom något 
skyldig, men sagdt, att mons:r Kröning hafwer i sina händer några Christian Dowers 
enkias saker af Nils Wolimhaus sterbhuus hafft, dem han borde först ifrån sig 
lefwerera, innan han i fiohl bortreste, men icke giorde. Derföre äre mons:r Cröningz 
saker arresterade etc. Berättar om saken således: När Nils Wolimhaus war död 
blifwen, och concurrsus creditorum sökte i sterbhuset sin betalning, war och Dowers 
enkia i Stockholm een af dem; hon skref mig till, och bad jag wille wara hennes 
fullmechtig wid denne sak, dhet jag mig påtog. När jag nu befan, då divisio inter 
creditores skedde, att hwardera icke mehr än någre och 30 pro cento bekomme, 
och Dowers enkia, som störste praetentionen hade, fick ibland annat en dehl af 
apotheket, hwar ibland fans till 50 dr, som war af möss förtärt, och en hoop andre 
onyttige saker, derföre wille jag icke dem emottaga, innan jag skref henne der om 
till, och frågade hennes betänkiande. Sedan jag nu fick bem:te enkias betenkiande 
här om, giorde jag mons:r Salomon Cröning fullmächtig, att förnimma mir eredi- 
torerne sammankomma skulle, och see att alt ginge rätt tilL N u förwarades alle 
saker uthi en wiss cammar i Wolimhaus huus, och register war giordt på alle dhe 
saker som Dowers enkia fick på sin lott, äfwen som dhe andres, och ingen menniskia 
kom in i den cammar, som bem:te saker uthi stodo, ty jag hade nyckelen, mehr än 
en gång, då jag dijt gick och uthi Erich Halfwarsons, sampt saL Carl Andersons 
[Wikares] närwaro uthtog af bem:te apothekare saker 3 eller 4 species, som jag be- 
höfde, och strax skref mitt nampn dher hoos hwad jag anammade. Mädan wij der 
woro, kom och mons:r Cröning der till, och uthtog ett par pistoler, som stode i 
spissen, dem han sade sig wara gifne. Ifrån den tijden kom ingen i cammaren, in 
till dess mons:r Cröning kom till mig och begärte nyckelen, föregifwandes att borg
mästare och råd wille något dher uthtaga, lofwandes nyckelen strax igenlefwerera. 
Men när han den bekom, hade han den sin koos i någre wekor. Derföre när jag 
en gång mötte honom, frågade jag effter nyckelen, och begärte den igenbekomma, 
då han lofwade med första den igenlefwerera, men bekom den icke, förr än långt 
effter. Och i medier tijd, mädan han hade nyckelen, bortkommo någre pretiosa
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uchaf apothekaresakerne, såsom denne lista uthwijser. Item tog han till sig en god 
dehl af dhe andre sakerne, som på Dowers enkias wägnar kom, hwar till jag intet 
gaf honom tillstånd. Och emedan jagh förnam, att mons:r Kröning skulle den tijd 
resa till Stockholm, gick jag till slottzfogden, och begärte Inhibition på honom, att 
han icke måtte bortresa, innan jag finge sakerne af honom. Men han reeste lijkwäl 
sin koos, derföre begärte jag hans saker måtte arresteras, till dess mons:r Cröning 
hijtkomwe, och lefwererade mig bem:te uthtagne saker igen.

Mons:r Cröning swarade (1) att mons:r Petter Gottfrid hafwer arresterat mina 
saker för een skuld, och icke för desse, bewijsar jag med befallm:s Samuel Stehns 
arrest bref, som här framwijstes, och icke för Dowers enkias saker. (3). Att mons:r 
Petter Gottfrid säger sig allena giordt mig fullmächtig till hela saken, der emot 
upwijser jag hans fullmacht, som nogsampt bewijser, att jag hafwer fullkombligen 
wäret af honom fullmächtigat till hela saken i hans ställe. (2). Hwad klagemål 
mons:r Petter Gottfrid hafwer moot mig hafft på rådhuset, dhe äre afdömbde, som 
under- och öfwerrättz domarne här bewijsa, och jag ifrån hans käromål alldeles be- 
frijat. (4). Nyckelen anlangande, blef den mig af mons:r Petter Gottfrid lefwererat, så
som hans fullmächtig mädan divisionen skedde emellan debitorerne, item wille 
borgmästare och rådh uptaga någre saker, som stode inne i samma huus. Nu kommo 
icke Carl Andersson [Wikare] och Erich Halfwarson strax, då jag begärte nyckelen, 
derföre måste jag wänta deras ankompst, och dhet samma drögde tijden något sin 
koos, innan mons:r Petter fick nyckelen igen. (5). Att några apothekare saker wore 
bortkombne mädan jag hade nyckelen, dhet är osant, och heelt obewijsliget, hwar- 
före är jag för sådan beskyllning wid stadzrätten frijkänd, som domarne uthwijsa. 
(6). Dhe andre saker, som jag af sterbhuset uthtog, giorde jag med mons:r Petter 
Gottfrids tillstånd, att dhem föryttra. Dher till med fick jag sedan Dowers enkias 
bref ifrån Stockholm, att dem öfwersända, som jag med hennes bref kan bewijsa.

Mons:r Petter Gottfrid påstod primo, att apothekare sakerne äre bortkompne 
mädan Cröning hade nyckelen. 2:do. Nekar bedt Cröning uthtaga dhe andre sakerne 
uthur sterbhuset, uthan att han hafwer dem af egen tyckio uthtaget, derföre wille 
han hafwa dem igen innan Cröning bortreste.

Hör på uthwijstes parterne, och effter noga consultation om saken blef secundum 
vota resolverat:

Emädan såsom mons:r Salomon Cröning hafwer Petter Gottfrid oåthspordt taget 
någre saker till sig uthur sterbhuset, om hwilka dem emellan icke wardt liquiderat, 
innan mons:r Cröning bortreste, som lijkwäl mons:r Petter Gottfrid sökte, ty kan icke 
Consistorium annat finna, än mons:r Petter Gottfrid hade fogh, att låta hans saker 
arrestera till dess han wore försäkrat huru bem:te Cröning desse saker läte till rätta 
komma.

Emot denne doom appellerade mons:r Kröning till Consist. majus, protesterandes 
widare moot honom på skadestånd och expenser.

3. Sa[de]llmeyerskan och Martini Gregorii hustro inkomwo, beklagandes om den 
spanneadl dhe i fiohl bekom/wo på båth till sig, att den war mycket af wåta för- 
skämbd på båtarne, att dhe icke finna sig uthkoma med dhet köp, som då sattes, 
10 dr, uthan begära den för 8 dr, effter mästeparten ligger ännu behållen, och dhe 
icke see sig på någre åhr kunna blifwa af med den samme.

Räntemästaren berättade, att han i höstas såg hoos Sa[de]lmeyerskan somblige 
bönders inkompne korn landwägen wara så miukt, att dhet kunde kramas sönder
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med fingerne så att gumman då reda wille dem från sig wijsa, att säljat på torget, 
derföre måste jag henne behållat, lofwandes wilja förmå Consistorium till någon 
lindring på köpet.

Consistorium tychte billigt wara, att dhe må hafwa spannemalen för 8 dr t:n effter 
spannemålsn. så hafwer skämbd wäret, och dhe så stoor skada hafwa måst på den 
lijda, hwilket till Consistorii majoris ratification skiutes.

4. Bewiljades Peder Mathsson i Nyfwela 20 dr kmt. för sin häst i fiohl dödde 
af dhet brott han fick igenom inspectorens Gäddans resande på Academiens ärender, 
och skal decorteras i fadrens uthlagz penningar.

Den 8 Septembris
kallade Rector Professores till conferens i kyrkian.
1. Uplästes puncta ProCancellarii Academiae Londensis, och Consistorii swar der 

på, samt approberades i den form afgå, som fins i copieboken.
2. Uplästes brefwet till h:r landzhöfdingen om liquidationen mellan M:r Boos 

enkia och M. Ravium, att den är (effter enkians laga stembningz försittiande) skedd 
i fiohl genom Academiae bokhållaren. 2. Att enkian är sin koos uhr gården, som 
hans Nåde hafwer nylig begärt.

3. Androg h:r Schef ferus om sin praebende bonde wid Flogestad, som öfwar mycken 
skalckestycken emot sig, hafwer nylig undandolt en heel åker, den han sig till godo 
allena bärja ärnade, sammaledes höö af gärdet welat sig allena tillmäta, och handlar 
med säden, som han will; begärer fördenskull att han måtte få något litet fängzlas 
pro coercitione. Resolutio. Han skal inhämptas att sittia 2 dygn i prubban, och 2 
gånger 3 timar på trähästen.

4. Bewiljades twenne studiosis egne disputa/röner hålla.

Den 9 Septembris
höltz Consistorium majus, praesent. M. Rectore, M. Brunnero, Dn. 01. Rudbeck, 

M. L  Fornelio, M. Liungh, Dn. Verelio, M. J. Fornelio, Dn. Arrhenio.
1. Om Prof. h:r Rudbeckii och Dn. Fegraei saak, vid. acta eius caorae, separatim 

notata.
2. Anders Persson i Dorsilja inkom, begärer niuta den säden, som blifwen är i 

höst wid hemmanet, så menar han sig kunna clarera sin skuld, och hafwa något 
öfwer. Resolutio. Så snart fougden igenkommer, skal räkningen medh honom göras, 
hwad han är skyldig på uthlagorne, och sedan hwad rättarelaget skal få för wåhr- 
bruket och inbärgningen. När nu detta är betalt, skal honom alt det öfrige igen- 
gifwas.

3. En bonde ifrån Mälby, som är afsagd ifrån hemmanet, för det han hafwer sig 
een stor skuld pådraget, kommer nu hijt och söker tillgifft på en dehl af skulden. 
Räntemästaren berättar, att han hafwer denne tijd (sedan han är sagd från hemmanet) 
hugget neder en stoor dehl gärdzgårdar, och såldt i Eneköping, sammaledes såldt 
sine oxar, och drucket opp, fäldt och dhe ord, öde tog jag moot hemmanet, öde skal 
jag och släppat; derföre begärer Räntemästaren, att bonden måtte sättias i fängelse 
någre dagar för sin skalkheet. Bonden inkom, nekar att hafwa såldt någre gerdzgårdar, 
uthan att alle måålgerdzgårdar stå qwaar, sammaledes icke opdrucket sine oxar, 
begärer syyn på hemmanet huru dhet seer uth, innan han släpper dhet. Resolutio. 
Om desse beskyllningar skal först ransakas, och han sedan, der han brottzlig fins,
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plichca, effter som brotten äro till. Hemmanet får han intet behålla, som han be
gärer, icke heller någon förmedling, som den andra till godo kommer.

4. Uplästes KongL M:ttz bref de dato 4 Julij 1668 för Carl Jöransson Sparre, 
att niuta 3 åhrs Prolongation på sitt förre stipendio. Resolutio. Consistorium låter 
honom bekomma förste ordinarie stipendii rum, som faller löst, och dhet extra
ordinarie der till kommer, så wijda extraordinarie staten för dhe andre tillräcker. 
Men dhet han fordrar för 2 terminer tillbaka sedan det förre expirerade, kan icke 
skee, emedan andre fingo då strax rummet, och han icke förr haf:r Kongl. M:ttz bref 
wunnet

5. Uplästes R. Cantzlers bref de dato 4 Sept. för Justo Oldekop, att antaga gradum 
doctoratus in facultate theologica. Resolutio. Effter Hans HögGrefl. ExcelL så be
hagar, har Consistorium intet der emot.

6. Uplästes R. Cantzlers bref de dato 26 Aug. för Jona Körling, att emädan han 
icke hafwer nutet adjuncturam theologicam, begärer Hans HögGrefl. Excell., att han 
må niuta den vacerande adjuncturam philosophicam, så och ett stipendium der till, om 
så skee kunde; der emot Körling lofwar in utraque adjunctura praestanda praestare.

Consistorium consulterade der om, och befan, att intet rum är ledigt, ty een adjunc
turam hafwer Prof. Buskagrius, een M. Celsius, een M. Benzelius, den 4:de M. 
Achrelius.

Facultas philosophica begärte få conferera här om sig emellan först, sedan wille 
dee gärna sökia, att afböya sådant hoos Hans HögGrefl Excell., på dhet facultas 
måtte få adjuncturas philosophicas sielf wid faculteten behålla.

7. Uplästes R. Cantzlers bref de dato 30 Januar, för en scholari Petro Troilio till 
stipendium wid Academien. Resolutio. Skal hafwas i consideration när consulta/io 
om stipendiariis skeer, att effter sine qualiteter hielpas.

8. Uplästes R. Cantzlers recommendation de dato Högentorp den 21. Febr. 1668, 
för Andrea Brynolphi, Hans HögGrefl. Excell. stipendiat, att bewijsa honom all god 
bewågenheet för Hans HögGrefl. Excell skulL Resolutio. Consistorium lofwade så
dant gärna handgå uthi alla görlige saker.

9. Uplästes ett bref från Conrado Freidleib, Professore juris uthi Gripzwald, der 
uthi han mentionerar om en oration han till Consistorium sänder, och begärer wara 
uthi Academiae Upsaliensis gode wänskap.

10. Taltes om mons:r Salomon Kröningz sak, emot apothekaren, som han nylig 
ifrån Consistorio minori till majus appellerade, men effter tijden war nödig till 
andre sakers afhielpande, blef det upskutet denne gång.

11. Om praebende synen resolverades, att den ändtelig måste skee denne tijd. M:r 
Fontelius och Verelius besichtiga Malma, Norby, Skelstad, Nostuna, Bertoga, Skäg- 
gesta torpet, Hessleby och Broby. M. Liung och Fornelius Törneby 2:ne henwwan, 
Wittulsänge, Willinge, Säfwia, Nontuna, dito Helgeby, som sal Bringii enkia är 
förlänt, och Gran i Rassboo till Hedraei. Dn. Arrhenius och Secret. Hadorphius på 
den tridie orten, som är åtherståendes af praebenderne.

12. Påminte M. Brunnerus om den general Visitation öfwer alle hemmanen, som 
constitutiones förmäla hwar fempte åhr böra skee. Dhet han såsom inspector aerarii 
nu påminner, effter dhet är een nödig ting, för åthskillige orsaker skull, och hem
manens wälferd. Consistorium resolverade, att den ändtelig skee måste, doch kan 
så seent i detta åhr intet uthrättas. 2:do. Effter en hoop förmedlingar äre skedde, 
och somtfzestädz 3 eller 4 på ett, ty synes nödigt, att en dehl förmedlingar reduceras.
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eff ter som nu gode åhr äre, och hemmanen sig bättre förekompne. 3: tio. Discur- 
rerades om statens afbetalande, hwaruthi någon swårheet befarades i åhr blifwa, hwar 
till M:r Brunnerus begärte, att dhe difficulteter som kunne wara uthi statens af
betalande, måtte ju förr komma fram, att Consistorium får dem skärskåda, och sig 
der öfwer resolvera.

13. Taltes om Sa[de]llmeyerskans och Martini Gregorii begäran, att niuta lindring 
på dhet fördärfwade korn till dem öfwerkom i fiohl, af hwilket prof i senaste Con
sistorio minori inlades, och då fans godt, att bem:te spannemål dem förunnes för 
8 dr kmt. Resolutio. Consistorium majus ratificerar samma Consistorii minoris be- 
willning, att dhe niuta den för 8 dr t:n.

14. Befallmrn Samuel Stehn begärer få twenne wachtdränger, som hielpa till 
stadsens afmätning uthi Professorum och Academiae underhafwandes gårdar. Con
sistorium meente, att denne mätning kan wäl skee uthan sådane personers hielp, 
effter mätaren nogsampt Erer weta huru store Professorum gårdar äre, när dhe hela 
qwarteren afftaga, och sedan afmäta dhe particular stadsens gårdar der i finnas.

13. Supplicerar M:r Johan Achrelius, att bekomma recommendation till R. 
Cantzler, att befordras till någon lägenheet i hofwet, sampt till Erkiebiskopen, om 
någon vacerande lägenheet i stifftet, effter hans löhn är så ringa wid Academien, 
att han der af icke kan sig försörja.

Resolutio. Bewiljes först till R. Cantzler, sedan om det icke gäller, till Erkie
biskopen.

16. Frågade Rector om expensedomen emellan Wallhof och Thuna, huru dess exe- 
cution sökias skal? Resolutio. Betalningen skal först igenom någon uthskickat in
manas af frun [0: Britta Leijonsköld, f. Sneckenfelt], sedan, om dhet icke hielper, 
genom landzhöfdingen.

17. Uplästes KongL May:ttz 6 punct af borgerskapetz undfångne resolution för 
Academien, de dato 6 Martii 1667, om befrijande ifrån kyrkioheerde gårdsens 
bebyggiande.

Den 23 Septembris
höltz Consistorium minus kl. 1. praesent. M. Rectore, Dn. Olao Rudbeck, Dn. 

Verelio, M. J. Fornelio, Dn. Arrhenio.
1. En bonde från Molstad inkom, som är skild från sin hustro för hoor skull, 

begärer få niuta halfwa säden, af den som inbärgat är, med sin hustro, effter han 
hafwer sådt och brukat jorden till bem:te säde.

Resolutio. Effter han är mycket skyldig, skal först räkning med honom om resten 
göras, sedan tages den af individuo; hwad öfwer är, få dhe sig emellan på tinget 
afhandla.

2. Erich Perssons enkia på Nederwij ägor inkom, och inlade een skrifft af 3: ne 
puncter emot Nils Fasteson i bohlbyen, (1), att Nils Fasteson will det enkan skal 
hålla en gärdzgård af 130 fampnar lång allena wid macht, som emellan henne och 
honom är, men dhet säger hon sig för swårt wara, begärandes allena halfparten få 
bestå. (2). Hafwer Nils Fastesson henne i wåras fråntaget all sin åhrswedh, den 
hon igenom 2 karlar på 2 dagar E t hugga, hwarföre hafwer hon måst draga och 
släpa sielf i den diupa sniön, dhet hon måste sig hielpa med i sin armod. (3). Klagar 
hon att Nils Fasteson om söndagarne konwwer sielf, och ställer på hennes huus hem
gång, bryter sönder dörarne, och skändeliga ord henne påförer, och när hon klagar, 
hålk sochnemännerne med honom.

Resolutio. Befallm:n Johan Andersson påEgges med twenne opartijske gode män
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ransaka om klagomålen, förmana bägge parterne till eenigheet, och läggia dom 
emellan. Sedan måste han relationen låta inkomma till Consistorium om saken, att 
den parten må plichta, som brottzlig finnes.

3. Lars Perssons hustro i Bärby i Dingtuna sochn inkom, beswärade sig om 3 spän 
sädh, som af henne fordras till betalning af den, som rättaren hade låtet uthtröska 
till uthlagor, inlagt i een bodh, för hwilken rättaren sielf hade nyckelen. Och då 
säden skulle uthföras till Wirsboo hammar, mätte rättaren den sielf oss till, och när 
wij kommo fram, war 3 spän mindre än rättaren sade uthmålt wara, hwilka 3 spän 
nu af oss fordras, och begärar öfwer dem tillgifft, effter hennes man och folck intet 
hafwa förminskat af dhet dem tillmätt war etc. 2:do. Beswärar hon sig öfwer Johan 
Andersson, att han hafwer taget af henne een koo, för 16 drs rest, som hon i pen
ningar skyldig är, och när hon nu söker att lösa henne igen, will han haf:a 20 dr 
för den samme. Resolutio. Om spanneraalen skal ransakas hoos rättaren huru dhet 
är tillkommet, och hoos hwilken skulden är. 2:do. Om hon icke är mera skyldig än 
16 dr, som hon säger, må hon få koon igen för bem:te 16 dr.

4. Mårten Larsson i Ockelstad inkom, tillkänna gifwer, att låås är satt för ladan 
och hans herbärge för hans rest och uthlagor, begärer någon rågh sig till hielp och 
föda. Resolutio. Han skal få een t:a rågh uhr herberge till fougden inkommer, och 
räkning med honom är giordt om skulden; skal och få tröska med, när den företages.

5. Salomon Chröning inkom moot Isacum Nyberg, som hafwer beskyldt honom 
på en public källare, att hafwa rymdt uthur staden och Academien, inlade här på 
en attest af Lars Markussson, m:r Petter Ingemarson och Gudmund Pilou, de dato 
4 Sept. så lydandes:

Anno 1668 den 4 Sept. kommo wij underteknade in på Pilous källare, ibland 
annat der taltes då skälte mons:r Isach Nyberg mons:r Salomon Kröning för det att 
han hade förrymdt staden. Det wij med wåre nampn och händers under skrifft veri- 
ficera. Actum ut supra.

Lars Markusson. Mest:r Peter Ingemunson. Gundmund Pilo.

Lars Markusson och Gudmund Pilou inkommo, tillstodo sin attest.
Nyberg nekade så hafwa sagdt, men annorlunda, nembl. i rymde uhr staden för 

citationen skull af den bonden, som på eder klagade; men icke nämde jag Aca
demien. Attestantes bägge wittnade att han nämbde och Academien. Nyberg sade 
sig icke hafwa meent, att Cröning rymde uth ur staden som en skälm uthan för 
den citation skull för bonden.

Resolutio. Effter det tridie wittnet felar, som och måste tillstädes wara, upskiutz 
till näste Consistorium minus.

6. Staphan Stubb inkom moot humblegårdzmästare hustrun, att hon hafwer skyldt 
honom för en skälm och tiuf, mannen stått i försåt för honom. Desse hade inge 
wittnen tillstädes, derföre upskiutz saken till nästa minus.

Majoris Consistorii assessores tillkommo, M. Fornelius, M. Samuel Skunk.
1. Uplästes K. M:ttz bref de dato 11 Sept. 1668 för M. Erico Benzelio att blifwa 

ordinarius Professor theologis. Dies introductionis sattes den 6 Octob.
2. Angaf Rector om promotione magistrorum den facultas philosophica ärnar 

låta skee in Novembri nästkommande, effter åtskillige capable personer der tili 
finnas, och nu en rum tijd är, sädan promotio wore.

Consistorium bewiljar detta.
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3. Notario i Hofrätten bewiljas en docat för sin attest om Harwijkz uthjorden.
4. Doct Loccenü skrifft om Jacobo Arrhenio insinuerades, att han är antagen till 

duplex stipendiuw antiquitatum, och begärades der öfwer Consistorii ratification. 
Resolutio. Consistorium gillade sådant.

5. Sedan företogz saken emellan Dn. Olaum Rudbeck och Fegraeum. Vid. acta 
saepius nominata.

6. Företogz den saken emellan Prof. Fornelium å sal. Uhrs arfwingars wegnar och 
Samuel Stehn.

Prof. Fornelius begärte Consistorii laglige cognition och uthslag i saken.
H:r Stehn inlade een skrifft af 4 puncter, förmälandes sig icke comparera till 

någon annan doom, än att blifwa wid liquidationen, som af gode män är med arf- 
wingarnes consens lagligen giord och underskrifwen.

Rector förehöllt fullmächtigen, att befallm:n hafwer med någre observationer på 
liquidationen den samma sielf graverat; både der med, att han icke wille uthsläppa 
sakerne, sedan arfwingarne betalte det dhe blefwo skyldige effter liquidationen. 
2:do. Att han sielf determinerade 250 drs discretion, och såsom ett debitum påstod 
oafkortat sig betalas böra; men liquidationen uphof det quantum, och förmäler att 
dee skulle sielf betrachta sin ähra; derföre hafwer befallm:n först gått ifrån liquida
tionen.

Fiscalen tillspordes, om befallm:n än will släppa sakerne löös, eller han påstår 
ännu det förr determinerade quantum af discretionen?

Fiscalen swarade befallm:n begärer blifwa wid det quantum af discretionen, som 
han förr upsatt hafwer.

Rector swarade: Så är ju wist nogh, att han icke blifwer sielf wid liquidationen, 
när han upförer det liquidationen har uthstruket.

Prof. Fornelius sade, sig icke wilja blifwa wid liquidationen, uthan effter förre 
Consistorii sluut begära en laglig cognition och decisum i saken, effter befallmrn 
hafwer sielf liquidationen uphäfwet, då han begärer det i liquidationen icke är 
infördt.

Sedan affträdde parterne, mädan consultatio om saken skedde. Och effter be- 
fallm:n begärte i sin skrifft blifwa wid liquidationen, och der öfwer Consistorii 
sentens bekomma, anten han får wid liquidationen blifwa, eller ey, ty voterades här 
om, och beslötz att i näsm Consistorio skal göras ett definitiv i saken. I medier tijd 
extraderas intet effter hans begäran, innan all saken är sluten.

Den 26 Septemb.
höltz Consist. min. prass. Doct. Stigzelio, M. Brunnero.
1. Angaf ProRector om Johanne Vassonio, som mycket illa sig skickar såsom 

half afwettog, både dagar och nätter. Serdeles hafwer nu hans modersyster präst- 
enkian i Tuna klagat honom an för någon wåldsamhee; på sig i natt föröfwat. Enkian 
inkom med sine wittnen, Nils Arfwidson [Thegner] och Sundio, klagade öfwer hans 
oskick i afftons i sitt huus, och huru han otillbörligen swärjer.

Nils Arfwesson Tägner berättade, att Vassonius kom i Tuna gården till Sundium 
i afftons, sedan kom han in i mors stufwu, och huru der orden föllo om något slagz- 
mål emellan mors son och honom någon tijd sedan i Tuna passerat, tog han ett 
stoop och kastade åth moor, men råkade intet henne, kallade henne kofsa etc. Sedan 
tog han samma stoop och kastade i sängen till min hustro.
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Sundius wittnade sammaledes, att han kastade stopet med dricka åth hustrun och 
råkade intet, i det samma hoof hon stopet från sig, och tå tog han stopet, kastade 
bort i sängen, der befallm:ns hustro lågh, kallade modren kofsa etc.

Vassonius nekade kastat åth henne stopet, men af wrede för det hon kallade 
honom ett took, kastat stopet i golfwet etc. Doch omsider sade, det hade wäret bättre 
jag hade råkat på henne. Bekände och ibland annat, huru han i dryckenskap i Tuna 
hade slaget en novitium Nils Arfwesons son [0: Gabriel Nicolai Thegner] 10 eller 
12 örefijlar. Föruthan detta skickade Vassonius sig mycket obeskedelig; kallade sin 
moster någre gånger käring, och förhölt sig så oförnuffteliga, att Consistorium någre 
gånger måste reprehendera honom, men doch ofruchtsampt.

Nils Arfwesson hade och ett klagemål moot honom för det Vassonius genom ett 
bref hade skäldt honom för en tiuf och skälm, som en, benämbd Båll, hafwer. Vas
sonius bekände sådant, sade det tör så hända.

Professores discurrerade om honom, och befunno att hans ostyrigheet mäst flyter 
af dryckenskap och sielfzwåld, hwarföre consulterades om disciplin för honom, som 
bäst syntes tiena med ferula och skoleaga; men effter den är obrukelig wid Aca- 
demien, resolverades, att emädan han sig så mycket obeskedelig förhållet hafwer, 
jämwäl nu in Consistorio, skal han sätt ias i fängelse, till nästa Consistorium majus, 
då med flijt om honom skal consulterat warda. Om dagen skal han sittia allena, om 
nättren skal en wachtdreng inne hoos honom liggia, knif får han intet hafwa hoos 
sig, maat skal gifwas honom af Communitetet mädan han sitter inne, och intet öhl 
eller brennewijn skal honom gifwas, uthan swagdricka.

Detta sades Vassonio, och sedan förehöltz med månge ord sin owettigheet och 
galenskap, förmantes effter sin sal. faders exempel till Gudzfruchtan, nöchterheet 
och ett skickeliget lefwerne. Skeer icke det, uthan superbia och impietas få öfwer- 
handen, lärer han så falla till extremiteter, att ingen emendatio finner mera hoos 
honom rum, uthan han komma i yttersta olägenheet.

Den 29 Septemb.
kallade Rector Professores till tals effter högmässan.
1. Föredrog Rector att Kgl. HofRätten hafwer begärt i Stockholm af Doct. Petro 

Rudbeckio, dhet Consistorium wille inkomma låta förklaring om Spangbergz och Sal
stad enkians sak, effter Spångberg hafwer allaredo saken der sammastädes andraget. 
Resolutio. Denne förklaring måste öfwergå och tillsätties M. Rector, Dn. OL Rud- 
beck, Dn. Arrhenius och Hadorphius öfwer densamma.

2. Föredrog Rector om Dn. Fegraei begäran, att få upskof till andre onssdagen, 
som är den 7 Octob., att swara uthi den saken, som förledne onssdagz förehades. 
Resolutio. Gifwes upskåf till bem:te näste onssdag.

3. Bewiljades Doct. Petro Rudbeck 20 rdr för sitt omak i Stockholm denne tijd 
på Academiens wägnar.

Den 6 Octobris
tå M:r Benzelius introducerades, kommo Professores in Consistorium praesent. 

M. Rectore, Doct. Stigzelio, Doct. Lithman, Doct. P. Rudbeckio, M. Brunnero, M. 
Benzelio, M. Skunck, Dn. Arrhenio.

1. Aflade M:r Benzelius juramentum assessoris in Consistorio.
2. Betackade Rector Doct P. Rudbeck för det omak han hafwer hafft med Aca-
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demiens ärender nu wid rikzdagen, för hwilkec honom är deputerat någre penningar, 
hwilka han denne gång till goda håller, emedan medlen äro ringa. Doct. Rudbeck 
sade sin obligation uthan någon betalning wäret att betiena publico, och än wilja 
det göra, om något wore, effter han i morgon dijt igen reser.

3. Insinuerade M. Rector twenne supplicationer, som Jöran Spångberg hafwer 
moot Academien inlagdt om Salstad hemmanet, och den doom Consistorium emellan 
honom och enkian i sommars fäldte. Desse supplicationer woro genom Hofrättz pos
ten till Doct. Rudbeckium i Stockholm sände, och begärtes att Academien skulle der 
på sig förklara. Resolutio. Consistorium måste göra een skriftelig berättelse till Hof- 
rätten om saken, och begära att enkian blifwer conserverat wid hemanet etc. Vid. litt.

4. Uplästes Kongl. Hofrättz bref de dato 28 Julij angående Dn. Jonam Körling, 
som hafwer beswärat sig öfwer twenne Consistorii academici dommar, fäldte emellan 
honom och först stadzsecreteraren Jacob Bergh, sedan emellan borgerskapet och 
bem:te Körling, derom KgL Hofrätten begärer den ransakning och doom här uthi 
hållen är. ResoL Ransakningen förfärdigas och öfwersändes; der hoos skrifwes ett 
bref till Kgl. Hofrätten, och berättes hwad beswär Consistorium med samma sak hafft 
hafwer.

3. Uplästes Kgl. Hofrättz resolution de dato 10 och 11 Aug. angående Harwijkz 
uthjord, som till Academien är tillförenne dömbd, hwilken doom Kgl. Hofrätten nu 
gillar och approberar.

6. Uplästes landzhöfdingens och cammarerarens Utters bref om een mantals rest 
för 1630, 31 och 33 af Academien, begärandes samma rest till slottetz reparation. 
Resolutio. Consistorium finner nödigt således swara, att Academien hafwer aldrig 
förr hördt nämbnas denne mantals rest, ey heller weet sig den wara skyldig, uthan 
när Academien hafwer giordt sin mantalslängd ferdig, och lefwererat den till Cro- 
nones befallningzmän, hafwa dhe sädse sielf penningatne upfordrat, till Cronones 
lefwerering. Hafwer nu befallm:n som den tijd war, försummat upfordra af någre 
på förb:te mantalspe«m«g<*rne (som icke troliget är) då bör honom swära Cronan, 
och han så bewijsa med wiss restlengd, hwilka dhe äre, som än restera, och dem sökie; 
men hade hoos Academien stått denna upfordringen och försummelsen, då hade 
Academien kunnat tilltalas, hwilket emädan det icke är, och störste parten äre nu 
döde, som tå lefde, der till med landzcammererarne aldrig gifwet Academien om 
sådant tillkänna, förr än nu, effter 16 och 18 åhrs förlopp. Ty begäre wij, att blifwa 
från sådan fordran befrijade, som wij ey äre skyldige till, icke heller hoos oss hafwer 
stått att upfordra eller försumma, uthan Cronones befallm:n, som den tijd lefde.

7. Uplästes Johan Siwertz supplication om en recommendation till bokbindare em- 
betet i Stockholm, att slippa detta sidsta åhret arbeta för gesäll i Stockholm, uthan 
nu strax få göra sitt mästarstycke, och sig nedsättia wid Academien.

Resolutio. Honom bewiljes en recommendation till rådmannen, som ibland dem 
presiderar, att förskonas med detta sidste åhr för gesäll arbete i anseende han så 
länge wandrat hafwer, en gammal bokbindares son, och till sin capacitet wäl bekänd.

Den 7 Octobris
höltz Consistorium majus, present. M. Rectore, Doct. Lithman, M. Brunnero, Dn. 

OL Rudbeck, M. L. Fornelio, Dn. Verelio, M. Fontelio, M. J. Fornelio, M. Skunck, 
Dn. Arrhenio.

1. Angaf Räntemästaren om ryttaren [Erik Pålsson] i Lena, som blef tillstådt i
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fiol, att sittia qwar till wåren på Academiens jord, der han ett torp bygdt hade, 
med förord, om han i medier tijd sig illa förhåller, skulle han dädan. Nu hafwer 
denne nylig slaget en bonde der uthe och illa sig skickat, att han alldeles synes 
onyttig på Academiens jord. Resolutio. Till ryttmästaren Skalmen skal skrifwas, och 
notificeras hans oskäliga procedere, sampt begäras han skaffar honom sin koos, 
hwar och icke, måste Academien sielf kasta husen kull, och skaffa ryttaren bort.

2. Angaf Räntemästaren om Harwijkz uthjord, som nu till Academien igen 
wunnen är, att han ärnar låta uthhugga dammen, som der står, och låta jorden 
komma i sitt förra läge. Consistorium bad Räntemästaren see huru Academien nyt
tigast är, och der effter sedan fortfara.

3. Taltes om Jonse Körlingz sak, med stadzsecret:n och borger skåpet, hwar uthi 
KongL HofRätten hafwer fordrat ransakning, effter Dn. Körling hafwer sig öfwer 
domarne beswärat. Denne ransakning är nu reenskrifwen och uplästes. Dito brefwet 
till KongL Hofrätten; och slötz med forderligaste öf-.rgå skola.

4. Inkom Dn. Fegraeus om sin sak, med h:r Rudbeckio. Vid. acta reliqua.
5. Prof. Fornelius och fiscalen inkommo om sal. Folcheri Uhrs arf. Rector berättade 

att tijden nu är mäst förluppen denne gång för h:r Rudbeckii sak skulL Fiscalen in
lade een skrifft af 2 arck med twenne documenter. M:r Fornelius nekade till den 
swara wilja skrifftelig, uthan mundtelig. Professoren inlade och een skrifft, som 
uplästes, och begärte till acta föras, som så lyder:

»Magnifice Domine Rector, Judicii Praeses.
Amplissimi Viri, Domini Professores, Assessores.

Tu ting hafwer jag welat liberera Venerandum Consistorium ifrå i denne sak, 
emellan sal. Uhrens arfwingar och Samuel Stehen, att dornen intet längre upskiutes, 
ty det hafwer nog länge hängdt, så frampt icke uthi detta mål någon wånde eller 
jäf wore, att dhe lagh der om ey weta. Dhet första är grafölet, som Samuel Stehen 
hafwer understådt sig emot KongL Mayrttz uthgångne placat göra. Det tillstår jag 
på arfwingarnes wägna slätt intet. Så är det beswäret för Consistorio sin koos. Dhet 
andra är discretionen. När hafwer man någonsin hördt dömas om discretion. Discre
tionis natura aliud requirit Ingen kan döma en uppå till att gifwa det hans eget 
är, och det han intet will. Och skulle dhet blifwa ett praejudicatum, så wore, som 
skulle liggia mången till mehn, och göra förtahl af sig. Och hoo weet hwad höga 
herrar skulle säya här om, som hafwa sina söner wid Academien? att när dhe draga 
uthur herberge, skola dhe intet kunna uthom maneer gifwe skäncker, effter sådant 
fins androm, som mindre äro, pådömbdt. Och i synnerheet skulle ingen ährlig ogifft 
karl, som denne gången är skedt, läggia sig in hoos någon inwånare här i staden, 
om dhe see, att hans godz så skal arresteras, och gå till delningz, sedan han är död. 
KongL M:tt hafwer nådigast frijkallat Academien för den tionde penningen. Detta 
wore mehr än tionde penningen, om dhe så skulle få låta med Academien, och deras 
arfwingar, som ärfwa något uthur staden. Derföre desse tu, som är grafölet och 
discretionen, bestå wij intet, icke till en halföre. Sedan Venerandum Consistorium är 
libererat ifrå desse tu beswären, så går det öfrige effter lagh och wittnes börd.

Detta som det skrifwet är, begärar jag, att det 
må föres till acta.»

12-711135 Sallander
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Men effter saken icke kan nu ageras, upskiutz den till M:r Fornelius igen konwwer 
ifrån Stockholm. I medier tijd skole sakerne förseglas hoos Samuel Steen, på det 
dhe icke uptagas måtte och brukas.

6. Angaf facultas theologica om M. Oldekop, som förmenes blifwa tili actum doc- 
toratus färdig nästkommande morgon 14 dagar till, och refereras om dagen till 
Consistorii ratification, hwilket Consistorium gillade.

Den 10 Octobris
höltz Consistorium majus, praesent. Rectore, Doct. Lithman, Dn. OL Rudbeck, 

M. Ravio, Dn. Verelio, M. Skunck, Dn. Arrhenio.
1. Uplästes R. Cantzlers bref de dato 12 Sept. för Jacobo Collingio till Commu- 

nitetet. Resolutio. När rum blifwer löst, och han finnes tili sine prof capabel, blifwer 
han accommoderat.

2. Företogz den saken emellan M. Jonam Fornelium och befallmin Samuel Stehn, 
att afhielpas.

Först uplästes Samuel Stehns skrifft af någre puncter.
Till N:o 1. om discretionen swarade M. Fornelius: Emedan fullmäditigen förre 

gång sade, att Samuel Stehn will blifwa wid sitt specificerade quantum, ty swarar 
nu jag, att jag blifwer wid mitt förre swar dher på, att jag icke bewiljar någon ting. 
Eljest förre gång tå liquidationen war skedd, ärnade arfwingarne honom 2 bocaler 
sådane som h. Gideon Rålamb fick, men han war intet der med nögd, uthan wille 
hafwa penningar effter sin specifica/ion. Hade icke dhet wäret, aldrig hade arf
wingarne undraget sig att gifwa effter råd och ämbne.

Ad num. 4. Jag kan swärja att icke ett ord infördes i liquidations räkningen mehr 
än det bägge parterne åsämbdes, lijkwäl upsatte han sine observationer öfwer liquida
tionen, och begärte så mycket mera. Huru säger han sig då blifwa wid liquidationen, 
när han upsätter en hoop, som han dher uthöfwer begärer.

Fiscalen swarade: Orsaken hwij han giorde observationerne war denne, effter han 
hörde strax liquidationen war giord, att Professoren sade, han skulle ingen discretion 
få, som i io:de puncten förmäles.

M:r Fornelius swarade: Dhet han säger mig hafwa låtet in antecessum förmärkia, 
att han ingen discretion skulle få, det nekar jag alldeles till, och kan mig intet 
bewijsas. Nu håller han inne sal. Uhrs saker till dess discretionen och dhe separerade 
poster blifwa betalte; men posterne separerades, att liquidations räkningen skulle 
blifwa klar, och der effter betalas. Jag tillbiuder ännu, att jag will wara god för alla 
dhe separerade poster, som creditorerne sökia, allenast han lefwererar saL Uhrs saker 
att stå i förwar uthi rätten, och icke i Stehns huus. Den räkning som hupen in
sinuerar, kenner jag icke god, innan han verificerar den med eed in foro competenti.

Till 12. swarade Rector, att han skickade till befallm:n Stehn, och lät fråga, om 
han blifwer wid det wisse quantum, som han förr nämbt hafwer, hwilket han swa
rade ja till: ty wij wille weta, om han än sielf specificerade discretionen som förr. Och 
der af kunde jag intet annat fatta, än han gick så wijda från liquidations skrifften, 
att han wille determinera discretionen, som arfwingarne borde göra effter liquida- 
tionens innehåld, dito tilläde dhe andre observationerne, som sedan inlefwererades.

Emot det befallm:n upförer, att Prof. Fornelius målsägande rätt tigger etc. Swarade 
han, det skal han hafwa lugit, att jag målsägande rätt tigger, ty jag är laga full- 
mächtig, som jag förr hafwer insinuerat. Först hafwer jag twenne bref ifrån secret.
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Franc, det sidste af den 15 Aug. dher uthi han begärer, att jag wille på dhe andre 
arfwingarnes wägnar deras sak och rätt förswara, som här upwijses. Sedan har jag 
inlagdt fullkomblig fullmacht af dhe andre arfwingar. Är fördenskull detta en osann 
calumnie på mig.

Effter detta affträdde par terne och consultabo begyntes. Rector påminte att 1. 
Quaestio i saken blifwer det, anten Consistorium will döma den döde mans book 
ogill eller gill om kostpenningame, nembL anten wid 10 dr, som boken förmäler 
wara accorderat om, eller 11 dr som conumssarii uthi liquidationen bewiljade, eller 
12 dr om wekan, som nu Samuel Stehn praetenderar? 2. Om Consistorium understår 
sig döma arfwingarne till att gifwa en discretion och determinera ett wist quantum 
af 350 dr? 3. Om Consistorium kan döma arfwingarne att betala een måltijd maat 
och graföhl till 200 dr emot KongL M:ttz stadga om graföhl?

Sedan effter fåå Professores wore tillstädes, effterskickades dhe andre, men kommo 
doch icke, ty discurrerade praesentes om saken, skridandes omsider till vota.

1. Dn. Arrhenius: Mitt votum war förr af inkompne skäl, att liquidationen war 
ophäfwen, derföre seer jag intet annat, än man blifwer realiter widh den döde mans 
book, a 10 dr om wekan. 2. Discretionen att determinera, tyckes mig wara oskäliget, 
och är emot discretions natur, som bör wara arbitral. 3. Effter wij måste hafwa Kgl. 
stadgan oss till rättelse i sådant måhl, tycker mig begrafningzkostnaden kan icke 
beståås emot KgL stadgan, som dem förbiuder.

Prof. Skunck. 1. Quaestio: Effter arfwingarne hafwa slutet det under gode män, 
quitterandes sielfwe boken, och dhz är stannat uthi 11 dr om wekan, tycker mig 
wij der wid blifwa. 2. Discretionen håller jag före wij kunna arfwingarne obligera 
att determinera och föreslå ett wist quantum, ty han är till en dehl förtient, men att 
sättia den på 330 dr finner jagh Samuel Stehn icke sielf nämpna i sin sidste inlaga.
3. Alldenstund jag icke finner den stadgan ännu wara här i staden på någon annan 
practicerat, lembnar jag den i sitt högsta wärde.

Dn. Verelius: Jag suspenderar mitt votum i saken, effter jag dhet förr haf:r 
gifwet, och icke kan see, att Samuel Stehen hafwer fullkomblig liquida/jonen casserat, 
uthan nögd med hwad arfwingarne nämpna.

Dn. Ravius: Till det första är min mening, att blifwa wid 11 dr effter liquidatio
nen. 2. Discretionens quantum bör icke af befallmm Samuel Stehn determineras, 
uthan arfwingarne. 3. Ehuruwäl de facto här till dagz hafwer graföhl wäret skedde, 
så seer jag dem intet wara de jure, och fördenskull icke böra beståås.

Dn. Olaus Rudbeck säger, emädan han förre gång icke war in Consistorio, då om 
liquidationen voterades, anten den blifwer ståendes eller icke, derföre gifwer jag 
mitt votum, att dhe skulle blifwa wid liquidationen, såsom den af gode män under- 
skrifwen är, och kostnaden på afftonmåltiden kan dem icke afskäras.

Doct. Lithman: Effter gode män hafwa förr wäret öfwer saken, och dem emellan 
liquiderat, derföre voterar jag, att dhe skulle blifwa der widh, och hemställes arf- 
wingame att betrachta sin ähra. 2. Afftonmåltiden beståås.

M. Rector påminte, att dhet förre gång war effter vota slutet, att liq«xla/*onen 
skulle uphäfwas, derföre böra dhe nu icke votera om den skal stå eller icke, uthan 
allena på dhe förestälte quaestioner.

Dn. Rudbeck sade då häller suspendera sitt votum i detta.
Rector. 1. Emedan parterne icke wilja blifwa wid liq«fda/*onen, och Samuel Stehn 

hafwer genom åtskillige observa/mner den uphäfwet, och 3: tio, när honom är effter
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liq#ida/ions saldo betalt, hafwer han doch sakerne qwarhållet Och oansedt att Gon* 
sistorium minus hafwer resolverat, att den liq»jda/ionen skulle blifwa parteme för 
en doom, men emädan befallm:n Samuel Stehn intet blifwer wid liq»jda/jonen i 
dhet puncto om discretionen, som är afhörd af liq»ida/jons männerne, uthan hårdt 
påstår, att bekomma den af 350 dr, hwarföre är min mening: 1. Att man icke må 
gå ifrån en dödh mans book, som fins richtig. 2. Att man bör lempna i deras god- 
tyckio att gifwa discretionen så stoor dem behagar. 3. Graföhls panquetet beståås så 
wijda den icke är Kongl. M:ttz stadga emot.

Sedan discurrerades om saken, och påmintes ännu huru man måtte warsamblig 
handtera denne sak, emot arfwingarne, effter befallm:n Stehn hafwer först uphäfwit 
Iiq#jda/jonen, ty fast han verbis ipsis säger sig blifwa wid liquida/jonen, går han 
lijkwäl re ipsa dher ifrån med sine observa/joner, dem han effter liquidationen hafwer 
upsatt, och uthöfwer bem:te liquidation några iootde dr fordrar.

Effter någon discurs blef resolverat:
Effter plura vota, som inkompne äre, dömes kostpe»»j»gdrne blifwa beståendes 

a 11 dr kmt. om wekan. 2. Discretionen måste bestå uthi arfwingarnes behag att 
determinera quantum, och sal. Uhrs saker uphämptas in publicum. 3. Begrafningz- 
öhlskostnaden beståås a 200 dr, som förr upförde äre, och dhe hafwa wäret eense 
om. 4. Huushyran anlangande, blifwer den effter befallm:ns Samuel Stehns upsatt, 
allenast intet längre tijd upföres än med rätta bör.

Sidst slötz, att om M:r Fornelius begärer appellera, må dhet tillståås honom
När dhe inkommo, pronuncierades domen, och Prof. Fornelius sade sig wilja 

supplicera till Kgl. Hofrätten i denne sak, effter den icke är appellabel, ty hon går 
icke öfwer 100 rdr.

Fiscalen tillböd appellation i sin principals frånwaro. Denne sades icke behöfwa 
appellation, effter liquidationen är dömbd gill, men han påstod doch i sin principals 
frånwaro.

M:r Fornelius sade sig förmoda, att hans person annorlunda considereras in Con
sistorio, än att hafwa obefogat taget denne sak på sig, effter arfwingarne hafwa 
honom der till fullmächtig giordt, och icke olaglig taget deras talan till sig, som 
Samuel Stehn i sin skrifft förmälte.

Consistorium sade sig nogh weta, att Professoren rätt fullmächtig har wäret, 
eljest hade han intet fått saken agera.

Sedan sade Prof. Fornelius, jag tror det sannas, som förr hafwer wäret här talt, 
att Academien behöfwer Samuel Stehn, derföre jag önskar, att jag icke behöfwer 
mehr komma för Consistorio uthi någon sak, effter jag seer så går. 2. Skal jag aldrig 
mehr uthläggia mig för någon afleden Professoris enkia eller arfwingar, gånge så 
illa som dhet will, och skinne dem hwem som will, effter jag seer en Professoris 
gode nampn och rättferdige sak icke bättre handhafwas.

3. Företogz åter Professoris Fegraei sak. Vid. acta.

Den 23 Octobris
kallade Rector Professores till tals i kyrkian.
Androgz om saL Jacob glasmästares enkias begäran, att få blifwa så här effter, 

under Academien, effter mannens död, som tillförende, och niuta Academiens arbete, 
effter hon der till hafwer sig bestält en gesäll, som kan stå det före.

Resolutio. Dhet är skäligt, att hon blifwer under Academien såsom förr, och så
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länge hon kan hålla wärkstaden uppe genom en god gesäll, niuta hon Academiens 
arbete. I medier tijd får den andre, som provisionaliter tagen är, att göra något arbete 
färdigt, som nu strax behof görs, stå der wid, till dess enkian en gesell bekommer.

Den 27 Octobris

höltz Consistorium majus, praesent. M. Rectore, Doct. Stigzelio, M. Benzelio, Dn. 
OL Rudbeck, Doct. Hoffwenio, M. L  Fornelio, M. Liungh, M. Ravio, Dn. Verelio, 
M. J. Fornelio, M. Skunck, Dn. Arrhenio.

Först angaf Rector om någre bönders klagemål, som denne tijd måste höras effter 
förre lofwen.

1. Mårten Persson i Ulltuna inkom, klagar att han är mycket skyldig på pen- 
ningatne för dhet förre åhr, begärer att dhe måtte förmedlas till ett hemman, effter 
Consistorium hafwer hemmanet till ett förmedlat. Resolutio. Effter Consistorium 
denne tijd ärnar revidera alle förmedlingar, kan denne hans begäran med dhet 
samma ihogkommas.

2. En Abram Persons tienare hafwer ridet ihäl en häst för en bonde i Huseby 
Onsala byyn, för hwilken han fordrar betalning. Abram Person lofwade att hans 
tienare skal betala bonden för hästen.

3. Lars Gregerson i Orkesta byen inkom, för hwilken låås är satt för ladan effter 
han är mycket skyldig; begärer någon förmedling på penningarna. Räntemästaren 
wittnade om hemmanet, att dhz war elakt när bonden kom dijt, och bonden är 
arbetsam, derföre wore billigt han blefwe hulpen. Är skyldig 244 dr 23 öre, 2h t:a 
spannemM. Resolutio. Tillgifwes 20 dr af sin rest, och afföres i 1667 åhrs book.

4. Abram Persson är skyldig af sitt hemmans ränta en post spannemM, och begärer 
få den betala med penningar, effter som den nu sälj es. Resolutio. Tillståås betala 
spannemMen, effter som hon nu säljes hoos köpmännen. 2. Tillståås honom sin 
synes* och mätningz kostnadt, den han skal bewijsa med räkning.

5. Angaf Räntemästaren om någon rogh i fiol 17 t:r jh  f:r af Abram Perssons 
befallning lofwades borgmästaren Jeremias Elis i Gefle, hwilken fördes till Uggelsta, 
men han tog spannerrJlen icke dädan för åkeföretz upslående. Nu frågar Ränte
mästaren under hwad titel den skal föras i räkningarne. Resolutio. Föres ibland 
behållen summa.

6. Angaf Rector, att han med inspectoribus hafwer öfwersedt den räst effter 
Pehr Bengtson, och när Academien hafwer fått all sin fordran, blifwer doch 1218 dr 
18 öre öfwer, som bönderna blifwa ännu skyldige. Nu frågas hwem som skal be
komma dhe 1218 dr 18 öre, anten the skola qwarlembnas hoos bönderne, eller 
enkian något dher af bekomma, effter hon föregifwer sin man hafwa med sin löhn 
mycket betalt för bönderne, hwilket hon nu prsetenderar i betalning igen. Resolutio. 
Detta öfwerskottet skal uthfordras tillijka med Academiens rest, och om enkian 
icke kan bewijsa sin fordran wara gill, då afföres för böndren dhet samma på 
nästkommande åhr, så frampt dhet befinnes dem wara oskäligen påfördt. Enkian 
inkallades och tillspordes om hon har någon inne stående rest hoos böndren effter 
sin sal. man? Hon sade sig aldrig hafwa sedt någon penning af hans löhn, uthan 
han hade alltijd sagdt, att den stode i Academiens räkningh.

7. Räntemästaren påminte om det beswär, som bokhållaren hafwer hafft att li- 
quidera sal. Per Bengtsons räkningar emellan böndren och honom på 14 åhrs tijdh,
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för hwilkec bokhållaren begärer 300 dr km t. Sammaledes begärte Börje Nilson 
[Rommel] 200 dr för sitt omak med restens upfordran, effter sal:e Pehr Bengtson. 
Resolutio. Bokhållaren bewiljes 200 dr. Fogden Börje 100 dr.

8. Uplästes rela/ionen om Spangbergz sak.
9. Uplästes KongL M:ttz confirmation de dato 7 Oct. för Prof. Claudio Arrhenio 

till professionem historiarum.
10. Inspectores aerarii tillsattes M. E. Benzelius, och M:r Skunk.
11. Uplästes R. Cantzlers bref de dato 5 Oct. för Johanne Rudbeckio till stipendium 

duplex in theologia.
12. Uplästes R. Cantzlers bref de dato Wennegarn 17 Oct för Johanne Vallerio, 

att niuta Prolongation på Communitetet. Resolutio. Tillkommande juhl kan han 
dhet bekomma.

13. Angaf Rector om den inquisition, som effter Hans HögGrefl. ExcelL skrifftelige 
ordre och nylig giorde påminnelse uthi Dn. Fegraei sak skulle företagas etc. Vid. 
acta.

14. Peder Mathsson i Lille Åby supplicerar att få blifwa qwar wid hemanet, som 
han nu är afsagd, förmedelst sin swärmoders owilja, som will en annan mågh hafwa 
till sig och bruka hemmanet. Der under är een uthjord, som hörer swärmodren till, 
och brukas ihop med hemmanet. Resolutio. Effter Räntemästaren förr hafwer låtet 
ransaka om hans förehållande, och befunnet, att han är onyttig på hemmanet.

Den 29 Octobris
woro Professores kallade in Consistorium, att höra acta upläsas, som till Hans 

HögGrefl. ExcelL in causa Fegraei öf:rgå skulle, praesent. M. Rectore, M. Benzelio, 
Dn. Ol. Rudb., Doct. Hoffwenio, M. Ravio, M. Liung, Dn. Verelio, M. J. Fornelio, 
M. Skunck, Dn. Arrhenio.

1. Uplästes acta uthi Dn. Fegraei och h:r Rudbeckii sak; sampt infördes hwad som 
mangla syntes, och slötz att dhe skulle till Hans HögGrefL ExcelL öfwersändas etc 
hwad mera passerade, vid. acta ipsa.

2. Fegraeus hafwer begärt af Rectore få upkomma och tala med Consistorio något 
etc. vid. acta.

3. Slötz att den proflön, som gifz dem som profwa i dhe sochner Academien äger 
kyrkeherbergen, att den skal föras ibland afkortningarne.

4. Andreas Morander begärer hielp af fisco studiosorum. Sammaledes Isaeus Walmo. 
Resolutio. Hielpes hwar sine 3 dr smt.

Den 30 Octobris
kallade Rector Professores extraordinarie, kL 4. present. M. Rectore, M. Benzelio, Dn.
Ol. Rudb., Doct. Hoffwenio, M. Ravio, M. Liungh, Dn. Verelio, M. J. Fornelio, M. 
Skunck, Dn. Arrhenio.

1. Berättar Rector om Prof. Fegraeo, som idag hoos h:r Rudbeckium, och sedan 
hoos sig hafwer wäret etc. vid. acta.

2. Prof. Arrhenius uthwaldes af Consistorio att öfwerresa till Hans HögGrefl. 
ExcelL med aeterne uthi Fegraei sak, och der till bestås honom tesepenningar.

3. Samuel klockare söker få sin löön för klockeställningen som honom ännu 
resterar. Räntemästaren påminte, att han icke bör få sin extraordinarie löön, förr 
än dhe andra dhet niuta, eller allena effter proportion.
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Rector begärte, effter han har omak med klockeställningen, som icke får uphöra, 
måste man honom betala, och åth minstonne 2delen, om han icke kan få alt
sammans. Detta befaltes till acta föras, att han behielpas måtte med 2delen, effter 
han måste alltijd hafwa omak med klockan.

Den 4 Novembris
kallade Rector Professores till tals i kyrkian, praes. M. Rectore, Doct P. Rudbeckio, 

M. Benzelio, Dn. OL Rudbeck, Doct. Hoffwenio, M. Ravio, Dn. Verelio, Dn. Cl. 
Arrhenio.

Rector insinuerade om den barnemörderskan, som nylig är funnen och haf:r kokat 
denne tijd för Silf:rsparrerne uthi Doct. Sidenii gård, att staden intet will befatta sig 
med henne, uthan wilja lefwerera henne ifrån sig till Academien, effter hon i tienst 
hafwer wäret hoos studerande af adel wid Academien. Här till påmintes, att hon 
icke war deras laghstadde hion, uthan allena brukat, såsom andre kokerskor pläga 
att koka för dem till pingest.

Resolutio. Effter hon icke war deras laghstadde hion, kan hon icke kännas till 
Academien, ty hon hafwer låtet sig bruka till dhetta, såsom andra borgareqwinfolck 
göra, hwilka doch höra under staden.

Dito
höltz Consistorium minus, praesent. M. Rectore, M. Benzelio, Dn. Verelio, M. 

Jona Fornelio.
1. Twenne bönder ifrån Biöröön inkommo, som hafwa hijtfördt qwarnstenar att 

sälja, hwilka Räntemästaren will köpa till qwarnen.
Med desse accorderades och lofwades dem 350 dr för 5 stycken.
2. Anders Pålson söker att få några t:r spannemål i åhr till sin ordinarie löhn. 

Räntemästaren berättade att han i åhr hafwer lefwererat i tull 497 t:r, i fiol 468, 
3 f:r. Nu emädan han är heelt trogen, wore wäl han blefwe hulpen något öfwer sin 
löhn. Resolutio. Gifwes 5 t:r rågh i qwarnen till sin förre löhn, i anseende till denne 
sin flijt och troheet med qwarnen.

3. Orgnisten [Johan] Zellinger, beswärandes sig öfwer Julium Göös, att han 
någon tijd sedan, kL 4 effter middag kom med Waltuna präste-sönerne [0: Laurentius 
och Sebastianus Nybelius] och köpte der någre känner öhl, suto en lång stund till 
kL 9 eller 10 på qwällen. Omsider när så seent blef, nekades dem dricka, och der 
på blefwo dhe något otolige, och Waltuna prästsönerne gingo först sin koos. Göös 
lopp uth effter dem. Omsider gingo dhe uth genom porten; och då lät jag skiuta 
för portea Sedan klappade dhe på porten; och effter dhe intet sluppo in, sade en, 
som min hustro meente wara Gösen, wass herre, huru skal jag revangera detta. Dher 
med gingo dhe nidh åth nya broon, och konwwo tillbaka igen, och klappade igen. 
Omsider kl. 11, kommer en, sdger upp på plancket, inkastar en stoor steen genom 
fönstret; hade och träffat oss, dher wij låge i sängen, om icke fönsterjärnen hade 
något hindrat stenen. Derföre jag honom anklagar.

Dn. Göös sade: Dhet war sant wij wore der om afftonen, och gingo sin koos, 
och wille gärna hafft een kanna öhl till, för hwilken wij lefwererade penningar, men 
då oss blef nekat, gingo wij uth om porten, och då slötz den, att wij icke sluppo å 
nyo in. Då sade den äldste Waltuna prästesonen Laurentius: jag är bekant, och tror
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jag slipper in; och han klappade. I medier tijd stode wij andre wid Doct:r Jönses 
[0: Johannis Loccenii] hörn, men icke hafwer jag kastat någon steen, icke heller 
hotat, eller sagdt dhe ord m:r Johan mig tillwijter.

Waltuna prästesonen Sebastianus inkallades, sade sig icke weta hwem den stenen 
kastat hafwer, will göra dher på eed.

Sebastiano tillbödz eed, att icke han, eller hans broder, eller Gösen hafwa det 
giordt. Denne sade sig wilja och kunna der på eed göra. Säger sig wilja eed göra 
för Gösen, att han icke det giorde, så frampt han icke andre gången gick uth, sedan 
han heemkom. Parterne uthwijstes.

Consistorium discurrerade om saken, befinnandes nog klan wara, att desse hafwa 
stenen kastat, ehuru dhe neka effter gammal plägesedh, och kunna fördenskull icke 
effter sine ord befrijas.

Resolutio. Ehuruwäl dhe intet wilja bekänna saken, som m:r Johan Zellinger 
dem tillwijter, skola dhe lijkwäl anten böta 12 mk smt. för oliud effter placatet 
1640, eller liggia 2 dygn i prubban.

4. Räntemästaren berättade, att 6 t:r spannemål äre förlorade, af den spanneraM 
som Martinus Gregorii i höstas wååt och illa faren på bååt bekom, hwilka 6 t:r han 
icke will betala till den Öfrige sum m , frågas fördenskull, huru den skal afföras i 
räkningarne. Resolutio. Föres ibland afkortningarne uthi 1667 åhrs book.

Den 11 Novembris

kallade Rector Professores till tals effter bönen. Och androg om Sa[de]llmeyerskan, 
som denne tijd är en post spanneraM. af Academien lefwererat, der ibland en bonde 
i Nederlunda hafwer hafft 5 t:r, som hon icke wille emottaga, af orsak den något 
sliö hafwer wäret, och bättre spannemäl haf:r bonden i åhr intet fått, effter natt
frost hafwer säden något förskämdt för honom i sommars, som Abraham Persons 
attest uthwijsar. Derföre hafwer bonden måst spannemMen  igen heemföra, till dess 
han får sig förfråga hoos Consistorium, huru der med skal blifwa? Resolutio. Bonden 
kan mälta kornet och dhet sälja när åkeföre blifwer för dhet prijs som kornet hoos 
Sa[de]llmeyerskan sälljes, och lefwerera penningar  för dhet igen till Academien.

Dito

Kl. 1 effter middag aflade Ericus Wennaesius juramentum amanuensis hemma 
hoos Rectorem effter Secret:ns Hadorphii förre begäran in Consistorio, att få bruka 
honom till aeternes reenskrifwande och annat public ibland. Sedan det war skedt, 
förmante Rector honom till troo- och flijtigheet i dhe saker honom anförtrodde 
warda, wäl förståendes hwad ett sådant juramentum hafwer att innebära, dher emot 
han hafwer med tijden att förwänta en promotion af Consistorio, föruthan dhet han 
af Secret:n Hadorphio niuter för sitt omak. Hadorphius berättade, huru han genom 
Prof. Brunneri commendation antog honom till sina private sakers skrifwande något 
mehr än ett åhr sedan. Och effter han nu befinner honom kunna sig betiena i någre 
public aeters reenskrifwande, hafwer han begärt i Consistorio att få bruka honom 
der till jämpte dhet förre för sine private saker, som Rector wäl weet. Och will för
denskull näst den kost han hafwer af honom i sitt huus betala honom för hwart arck 
han af public aeter reenskrifwer, och dessuthan herberge och säng fritt, jempte dhet
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han skal sig beflita att hielpa honom till stipendium, och mera han kan af sitt eget 
till hans underhåld förskiuta.

Den 18 Novembris

höltz Consistorium majus, praesent. M. Rectore, Doct. Stigzelio, Doct. Lithman, 
Doa. P. Rudb., M. Brunnero, M. Benzelio, Dn. Scheffero, D oa. Hoffwenio, M. 
Liung, Dn. Verelio, Dn. Fontelio, M. Skunck, D a  Arrhenio.

1. Proponerade Reaor om Muncketorpz försambling, som hafwer till h. Verelium 
skrifwet, och begärt få gifwa en halfspan sädh af hwar skyl i kyrkieherberget, som 
dhe med M:r Boo säya sig accorderat hafwa, och icke profwa, som nu sökes. Resolutio. 
Consistorium blifwer i gode och onde åhr wid profwande, effter Cronones ordre, 
och bruk.

2. Uplästes stadzmagistratens bref af dato 16 Novemb. angående den barnemörder- 
skan, som befunnen är att wara een studente kokerska, och fördenskull under Aca- 
demiens jurisdiction höra; effter och den henne besufwit hafwer, är en adelstienare; 
hon har wäret deras för wiss löhn stadde legehion och i deras bröd. 4. Gärningen 
giord och kånan funnen i ens Professoris gård.

Consistorium discurrerade om saken, och påminte sig, att offta förr talt är om 
desse kokerskor, om dhe skulle höra under Academien eller ey, och måst giordt en 
exception emellan lagstadde och huussätes kokerskor, dhe som lagstadde äre af 
studenternas föräldrar, synas såsom deras hion böra under Academien sortera; dhe 
andra som boo här i staden, anten studenterne äre här, eller ey, synas icke kunna här 
under begrijpas, såsom denna war, hwilken allena på en tijdh lät sig bruka för löhn 
hoos desse. Resolutio. Consistorium måste skrifftelig swara, och remonstrera den 
åthskildnadt, på kokerskor är, som icke alla under Academien dragas kunna; serdeles 
finner intet Consistorium denna qwinna wara lagscadd af dem hon hafwer kokat åth, 
uthan allenast på någon tijd låtet sig bruka, hwarföre hon icke under Academien 
wederkännas kan.

3. Sedan påminte Rector, att stadzmagistraten offta kallar Academien societet, 
och sig magistrat, som i detta bref skal synas, derföre påminner Rector protestando, 
att han sådant intet kan lijda på Academien i sitt rectorat, uthan meriterade att dem 
remonstrera dhet dhe icke mindre Academiens magistrat honorera med den titulo, 
än sig.

4. Berättar Reaor om fächtmästaren Johan Grubb, som war relegerat i wåras 
att han är nu igenkommen, och intet R. Cantzlers bref bekommet, uthan wijsar en 
supplication han hafwer insinuerat till Hans Excell., dher under secret:n Büchner 
har attesterat Hans HögGrefl. Excellis ord wara, att han må här på orten blifwa. 
Resolutio. Han skal skaffa sig R. Cantzlers bref om restitution, innan han må här fritt 
wistas.

Doct. Stigzelius begärte, att om denne får här qwar blifwa i embetet, måtte han 
obligeras betala sin mulcta han fäldtes till i wåras, effter den än inne står.

3. Taltes om den andra fächtmästaren, som har i 3 åhr w ara uthi Kijl och lönen 
nutet här wid Academien, hwilka är een oskälig ting, och bör ihogkommas, att 
remonstreras Hans HögGrefl. Excell. R. Cantzler.

6. Håkon kopparslagares enkia supplicerar om 412 drs skuld för koppar, som M:r 
Boo hafwer taget till Academiens behof. Denne uplästes, och Consistorium hölt
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denne fordran alldeles oskälig, effter hennes man, som för fåå åhr sedan dogh 
aldrig dher på talte i dhe månge åhr ifrån M:r Boos dödh förluppo. Eljest är denne 
räkning mäst på M:r Boos egen skuld giord, och icke Academiens, hwarföre pro 
resolutione swaras: Consistorium remitterar henne till att sökia M:r Boos enkia. 
Dhet hon säger Academien wara skyldig, skulle med verificationer bewijsas, effter 
icke praesumerliget är hennes man skulle een sådan skuld låtet stå okrafd i 16 åhr, 
om dhen sann hade wäret, och nu enkian först dhen sökia.

7. Beswärade någre Professores sig öfwer Curio, som aldrig låter Professores få 
räkning på dhe böker dhe hafwa af honom taget, uthan han protraherar åhr ifrån 
åhr, till dess Professores döö och sådant kommer deras hustrur till gravation. Resolutio. 
Honom förelägges en månadt dag, att låta inkomma sina räkningar; will han då 
någon låta penningarae innehafwa hoos sig, kan dhet sedan skee.

8. H:r Joen [Petri] pastor i Hassla i Wästergöthland skrifwer till Academien om 
sin sons Haraldi Hasslegreens echtenskap med Engelbrecht Swenssons dotter, hwilket 
han consenterar, bidiandes att sådant icke måtte honom tillräknas uthi sine studiers 
fortfarande, uthan han så hädaneffter, som tillförenne niuta all günstig befordran.

9. Talte Rector om Academiens uthe stående skuld hoos någre, såsom hoos secret:n 
Behmer och flere, hwilkas obligationer liggia i Academiens gömor oupfordrade, 
och borde innan dhe döö infordras. Resolutio. Secret:n Behmer tillskrifwes och på- 
minnes om sin skuld, att han wille hijtsända någon som gör räkningen klar med 
Academien, hwar han då dhet icke gör, måste Consistorium grijpa till viam juris, 
och uthföra dhet laglig emot honom. Brefwet skal genom twenne gode män 
Leufstadium och Noraeum lefwereras.

10. M:r Brunnerus påminte, att han 2 eller 3 måhl hafwer tillförenne Consistorio 
påmint, mädan han war inspector aerarii, och dhet samma ännu iterera förorsakas.

(1) . Om dhe förmedlingar, som månge åhr bortåth äre gifne Academiae bönder, 
att Consistorium skulle dem revidera låta, och dhe som hafwa sig sedermera före
kommet, uphäfwas eller modereras effter hemmanens tillstånd, att Academien icke 
måtte af dem alt för stoor af saknat hafwa. Resolutio. M:r Brunnerus förre inspector, 
M:r Liungh, Räntemästaren, M:r Benzelius och M:r Skunk deputeras att sättia sig 
der öfwer, och författa skrifftelig sitt betänkiande till Consistorii wijdare ratificatioa

(2) . Om M:r Boos räkningar, som i fiol reeda färdige woro, och inlefwererades till 
Consistorium, att dhe kunde uthan upskof blif:a till revision i Cammaren inlef:rerade, 
på dhet Consistorium icke måtte wara orsak till, att så länge dröyes, innan ändskap 
dher på blifwer. Resolutio. Vid. infra §. 12.

(3) . Emädan dhet förspörjes, att intraderne icke upgå emot uthgiffterne i detta 
åhr, påminner jag att Consistorium wille sättia sig öfwer detta, och see hwad staten 
kan förslå eller mangla, och dher något brista skulle, remonstrera Hans HögGrefL 
ExcelL hwar uthi felet sticker, och begära, att ordinarie staten icke brista måtte. 
Resolutio. Consistorium finner nödigt att och wisse deputerade sättia sig öfwer detta, 
dhe inspectores som näst tillförenne woro, och nu äre, med Räntemästaren, bok
hållaren etc., sedan refereras till Consistorium.

(4) . Om Academiens infordrande skuld påmindte och M:r Brunnerus, att Michael 
och Albrecht Behm, tillbiuda en post penningar till 6 eller 800 rdr för sin fader. 
Och till detta och mera skuldz infordran är nödigt, man en god procurator antoge, 
som altsammans under händerne tager och upfordrar. Detta gillades.

n .  Påminte Rector om någre bortkompne godz från Academien, som effter KgL
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Reductions resolutionen skal sökias hoos KongL Cammaren refusion före. Resolutio. 
Detta kan igenom den som fullmächtig blifwer, påminnas och påfordras.

12. Om M:r Boos böckers inlefwererande tili Cammar Revisionen, slötz att der 
med måste icke längre fördröyas, uthan denne tijdh skee.

13. Påmintes om räkningarne med Professoribus effter M:r Boo, som än oferdige 
äre, att dhe skulle göras färdige, på dhet Academien måtte till een wissheet om detta 
komma. Resolutio. Emedan h:r Olaus Rudbeck haf:r dem hoos sig, skal han der om 
påmint blifwa.

14. Att apothekare taxan måtte blifwa en gång giord, som offta förr slutet är 
att göras måtte. Resolutio. Facultas medica skal taga apothekaren till sig, och göra 
taxan på en dagh, eller annan, och sattes lögerdagen der till, och sedan presenteras 
Consistorio. Dher till med måste gesellerne göra eed om troheet i sitt embete.

13. M:r Brunnerus låter inlefwerera en husesyns relation på Flogestad, såsom dhet 
nu befinnes, sedan h. Schefferus har dhet emottaget.

16. Pehr Håkansons hustro i Yttergrän inkom, beswärandes sig, att all den 
spannemM  dhe hafft hafwa i åhr är uthtröskat, och låås före satt, till Academiens be
talning, att dhe intet till födo hafwa; beswärar sig såsom förr öfwer hemmanetz 
swagheet och ringa tillägor, sampt skattens swårheet, begärer medel på hemmanet, 
sampt nu något till födo af säden. Resolutio. Bewiljes henne 3 t:r rågh till födo, 
sammaledes behålla boskapen att upstilla fodret med öfwer winteren, till dess ran- 
sakat blifwer om hemmanetz tillstånd och hwad skatt dhet kan tola.

17. Uplästes KongL M:ttz fullmacht de dato 7 Octob. 1668 för M. Petro Aurivillio 
till professionem logices.

Sedan proponerades om M. Aurivillii begäran att få introduction innan juhl, doch 
icke att gravera staten innan antecessor undan träder.

Resolutio. Han afbijdar tijden till dess antecessor är undan.
18. Angaf Rector om dhet bref, som R. Cantzler hafwer hijtskrifwet om sakens 

composition emellan h:r Olaum Rudbeck och Fegreum, hwilken Hans HögGrefl. 
ExcelL ratificerar. Detta uplästes och Consistorium war der öfwer glad, att saken 
en gång till ända kommen war.

Dn. Arrhenius sade, att R. Cantzler wille, att alla dhe acta, som angå denne saken 
skulle under sigill slutas, och till ingens åsyn komma, hwilket Consistorium hölt för 
godt wara, etc. Vid. acta.

19. Uplästes R. Cantzlers bref de dato 10 Juni] 1668 för Petro Pagandro till re
stitution effter sin relegation, hwilket bewiljades, med förmaning, att han sig 
wachtar här effter för elakt sällskap, och beflitar sig om ett stilla lefwerne.

20. Uplästes R. Cantzlers bref de dato 5 Septemb. 1668 för en studioso Israéle 
Starbeckio, att blifwa hulpen till duplex stipendium wid Academien. Resolutio. 
Remitteras till examen, att göra sine prof, sedan blifwer han accommoderat fram
deles, effter som qualiteterne meritera.

21. Uplästes Pehr Bengtsons enkias supplication, att niuta den rest, som hoos 
bönderne effter och uthöfwer KgL Academiens betalning ännu finnes innestå, effter 
hennes man offta hafwer betalt af egne medel för bönderne dhet dhe resterat hafwa, 
på dhet Academien måtte hafwa sin fullnadt, och han lijkwäl få sin betalning af 
böndren. Inlade och twenne attester, en af h:r Börje [Agrivillius] i Åkerby, den 
andre af h. Nils [Sundelius] capelianen i Börje, att dhe hafwa hördt af saL Pehr 
Bengtson, dhet han offta för bönderne hafwer satt sine åhrslöner, och dem uthi
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räkningarne inneslutet, på dhet han sine räkningar måtte sluta få. Doa. Petrus 
Rudbeckius wittnade med desse attester för enkian således: Jag betygar in för Gud, 
och på min siäls saligheet, att han hafwer för mig bekändt, dhet han hafwer mycket 
af sin egendom förskutet för böndernes afbetalning, säyandes dher till: Jag hoppas 
om Gud gifwer gode åhr, lärer jag få min fordran igen. Uthi denne sak blef intet 
slutet.

(2) . Begärer hon att niuta ett nådeåhr effter sin man, såsom andre enkior. 
Resolutio. Bewiljes.

(3) . Begärer hon een försäkring, att hennes saL man hafwer clarerat alle sine 
räkningar till Academien. Resolutio. Bewiljes, effter inga restantier stå tillbaka.

22. Insinuerade Rector ett bref af h:r Olao Rudbeck de dato 17 Novemb. 1668 
dess innehåld och påfölgde beslut. Vid. acta apart

23. Dn. Carolus Lundius begärer en recomwendation till Hans HögGrefl ExcelL 
R. Cantzler, att Hans HögGrefl. ExcelL wille honom beforderlig wara till något 
annat embete, effter han i detta icke kan sig nära med så ringa löhn. Resolutio. 
Bewiljes.

24. Canuto Sahlström bewiljes testimonium här ifrån.
23. De Geers fullmächtig anhåller att få byta sig till den Harwijkz uthjord, som 

igen wunnen är ifrån dem, tillbiudandes dubbelt wederlag. Resolutio. Consistorium 
hafwer intet tillstånd, att bortbyta något ifrån Academien, eljest kan Academien 
hafwa bättre gagn af denne uthjord, än ett hemman, när den blifwer satt i rätt lagh.

26. En Smolandus Magnus Boderus är död, heelt fattig, till hans begrafning sökes 
hielp. Resolutio. Bewiljes 20 dr. smt.

27. Bewiljades Prof. Dn. Claudio Arrhenio 10 rdr i testpenningftt för sin resa 
till Ekholmen.

28. Decanus facultatis philosophicae proponerar om die promotionis, som facultas 
hafwer eligerat den 10 Decembris. Resolutio. Denne dagen confirmeras.

29. Begärer han någre dagar effterlåtas facultati till candidatorum lectiones. 
Resolutio. Bewiljes een heel weka der till ifrån den 2 Decembris, in till diem pro
motionis.

30. Insinuerade Johan Hadorphius en supplication till Consistorium, begär andes 
en god recomwendation till Hans HögGrefl. ExcelL R. Cantzler, att blifwa be
fordrat till något annat roligare embete, effter han wid detta begynner fast tröttna. 
Resolutio. (Hanc notavit Prof. Arrhenius:) Uppå h:r Hadorphii bref war Ven. Con
sistorii resolution, att såsom dhet af h:r Hadorphii giorde tienst hafwer en gpd 
satisfaaion hafft och nöye, så håller det honom hafwa meriterat en hederlig recom- 
wendation.

31*. Consistorii sluth är, att Reaor, inspeaores serarii, Dn. Schefferus och M:r 
Liung med Räntemästaren skola sättia sig öfwer Academiae staten med d a  första tå 
Rector daerminerar tijden.

32. En studiosus Martinus Lithenius, som i förledne distingz marknadt blef illa 
huggen i sin arm af Jacob glasmästares son Johan Jacobsson, hwilken strax kom 
på flychten, och sedermera icke igenkonwwet, begärer nu, emädan fadren är död, 
och till äfwentyrs ett inventarium lärer skee på det, som fins barnerne till arfz, att

Punkt 31 har inskrivits efter punkt 32.
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fördenskull Consistorium wille gifwa honom een skrifft, dhet bem:te Johan Jacobssons 
arfzlott måtte blifwa afwittrat och deputerat till hans sårtohl, kostnadt och beswär. 
Inlade här öfwer een skrifft af 182 drs kostnadt Denne uplästes, och resolverades: 
Martini Lithenii begäran fins skälig och bewiljes; allenast skal han posterne i sitt 
upsatt med quittenser verificera.

33. Taltes om electione novi Rectoris. Ordo kom till primum medicum Dn. Olaum 
Rudbeckium, som borta war, och detta säyas måtte.

34. Pehr Håkansons enkia i Yttergrän beswärar sig, att och cronotijonden är 
ibland den andre säden inläst, och begärer den löös. Resolutio. Hwad Cronan till
kommer måste icke Academien widkännas.

Den 20 Novembris

effter predikan kallade sig Rector dhe närwarande Professores till conferens.
1. Uplästes dhe brefwen som afgå skulle, först till stadzmagistraten om barne- 

mörderskan. 2. Till hofrådet Behmmer om hans skuld, och 3. till Henrich Curio om 
räkningars lefwererande till dem som dem påfordra.

2. Angaf Rector om framledne collegae h:r Nicolai Fabritii enkias begäran, att 
bekomma någon hielp till sin saL mans begrafning, effter hon är fattig, och med 
egna medel icke förmår honom till grafwa komma. Theologi Doct:r Stigzelius, Doct. 
Petrus Rudbeck, M:r Brunnerus och flere berömde honom för sin flijt i embetet, 
och skickelige förehållande, hwarföre resolverades, att honom bewiljes 20 dr smt. 
af fisco studiosorum. Klockorne och lägerstad lofwades honom fritt.

3. Börje försambling begärer slippa profwande hoos sig, som nu fogden till kyrkio- 
tijonden söker; säya sig hafwa förr wäret eense med förre fogden om 3 fierdingar. 
Resolutio. Academien blifwer wid profwandet, så är säkert å bägge sijdor, att rätt 
tillgår.

Den 21 Novembris

sammankommo in Consistorium någre deputerade Professores af Senatu academico 
till att cognoscera om Academiae hemmans tillstånd, och öfwersee gamble förmed
lingar, hwilka nu intet längre behöfdes att stå, förmedelst hemmanens sedermera 
förekommande, och åter dem som ringa skatt hade emot ägornes och hemmanens 
wälstånd, något påöka, hwar ibland desse effterföljande hemman dehls sine förmed
lingar borttoges, dehls modererades, dehls påöktes, som följer.

1. Börje Nilsons [Rommels] befallning.

1. Dorsilja är förmedlat åhr 1655 den 3 Novembris på 2 t:r spannemäl, dito 1663 
den 18 Novembris på 3:0: spannemåi, facit 5 t:r. Af desse blir den förre förmed
lingen beståendes, och den senare ophäfwes, sampt uthgöres först på detta åhr 1668.

2. Sparsättra byen 2 hemman äre förmedlade 1657 den 14 Jan. 3^ t:a hwardera. 
Af denne uphäfz 2 t:r för hwardera, som här effter skola uthgöras, begynnandes
1668. Desse åboer skola tillsäyas att dijka och wäl upbruka jorden, sampt hemmanen 
byggia; hwar och icke, skola andra åboer tagas.

3. Nåstuna Jöran Mathssons hemman förmedlat 4 t:r af Academien 1626, af dem 
uphäfwes 2 t:r begynnes 1668.
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Här wid påmintes om sal. Ausii enkia, som hafwer ih  hemman der sammestädes 
till praebenda, och hu: illa med dem, Eter afföra fodret till dem hon skyldig är etc. 
Resolutio. Enkian skal tillsäyas, att hon icke gör någon afförsel mehr, eljest måste 
Academien wara betäncht på medel här emot

4. Edeby i Nääs sochn 2 hemman inlagde till 1, och förmedlade af Cronan i dhet 
owisse och extraordinarie af dhet ena hemmanet Resolutio. Denne förmedling up- 
häfwes, när enkians frijheet uphörer.

5. Lars Ersson i Läby, för hwilken är ifrånmätt en stoor dehl af hans åker, gifz 
2 t:rs förmedling på 3 åhr, begynnes 1668.

6. Säfwa hemmanet förmedlat af Academien 1626, på 2h t:a, dito förmedlat 1635 
den 29* Novembris på 4 t:r, item 1663 den 18 Novembris på 4 t:r facit 10h t:a. 
Af desse uphäfwes den förste förmedlingen 2h t:a och begynnes 1668 betalas. Dhe 
öfrige 8 t:r niuter åboen än wijdare.

Räntemästaren berättade, att åboen hafwer pantsatt ett engestycke till Gudmund 
Krook, af hwilket han i åhr hafwer 14 lass höö bekommet. Dher af hemmanet 
kommer af sig. Resolutio. Åboen tillsäyes, att betala sin skuld, sampt Gudmund 
Krook tillsäyes, att han intet mehr befattar sig med engen.

7. Biörnom. Dhet ena hemmanet är förmedlat fordom af Cronan på 2 t:r spanne- 
mJl, som blir beståendes. Dito förmedlat 1655 den 15 Novembris på 5 t:r spannemål, 
5 dr 9 1 /3  öre smt, hwilken uphäfwes och begynnes 1668 betalas.

8. Heljebolsta i Åker af Cronan fordom förmedlat 8 t:r spannemål, som blir be
ståendes. Dito förmedlat af Academien 1655 den 15** Novembris på 5h t:a spanne- 
mål, 6 dr 164/3 öre sm t Af denne 1633 åhrs förmedling niuter han allenast 2 t:r 
sädh, dhe öfrige i spannemål och penningar uphäfwes, och betales förste gång 1668.

9. Kumbla hem:n 1. förmedlat af Cronan 1 t:a som blir beståendes. Dito af Aca
demien 1663 den 18 Novembris 3 t:r. Af denne senare uphäfwes 2 t:r spannemål, 
som betalas förste gång 1668.

10. Torfsättra är 10 t:r spannemål ålagdt någre åhr sedan i stället för 4 pund 
smör. Sonen brukar hemmanet, fadren sitter för sig sielf, har undan någon fördehL 
Detta synes kunna än tillökas något, men icke i fadrens tijd, uthan så snart sonen 
får den fördelen till, som nu fadren hafwer undan.

11. Pålsboo hem:n halfft är påökt 3^ t:a spannemål emot 1 pund smörs förmedling, 
samma 3h t:a blifwa beståendes, och påökes dher till 2 sommarlass höö åhrl:n a 1 dr 
sm t hwardera, begynnandes åhr 1668.

12. Nyfwela i Beling sochn hem:n 1. räntar i wist och owist 12h t:a, är förmedlat 
fordom af Academien på 3 t:r spannemål. N u hafwer han sedan gifwet 9^, men 
acta den 23 Aprilis 1639 innehålla, att han skal gifwa 10 t:r. Resolutio. Han måste 
uthgifwa 10 t:r åhrl som acta lyda, och niuter förmedling 2is t:a, begynnes 1668.

13. Stierna h hem:n förmedlat af Cronan 6§ t:a af hwilka åter 4 t:r äre af Aca
demien pålagde, hwilka bägge uphäfwes, och blifwer wid jordebokz räntan, begyn
nandes 1668.

14. Åhl 2 hem:n äre förmedlade af Cronan 8 t:r hwardera. Af desse upphäfwes 
4 t:r för hwardera, och begynnes åhr 1672.

15. Lygnesta i Långthora är fordom tillökt 1 t:a och af Academien förmedlat 3 t:r

* över 29 står den riktigare siffran 14 tillskriven.
** över 15 står den riktigare siffran 14 tillskriven.
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1663 den 18 Novembris. Resolutio. Gamble tillökningen i  t:a uphäfz och af för
medlingen 1663 beståås 2 t:r spannemål, begynnes 1668.

2. Jacob Andersons fogderij.
1. Kullebolet är förmedlat 1663 den 18 Decembris 1 3 / 4  t:a spannemål 4 dr 16J 

öre smt., hwilken förmedling skal uphöra 1670, och då förste resan uthgöras.
2. Grytiom befans af dhe afrijtade charter wara skönt engebohl, ty påökes 3 som

marlass höö till den förra skatt a 1 dr smt. lasset, begynnandes 1668.
3. Åsarby i Dannemora sochn, af lijka condition, påökes 2 sommarlass höö a 1 dr 

smt. lasset, begynnandes 1668.
4. Månsboda ibidem påökes 1 sommarlass höö, a 1 dr smt. lasset, begynnes 1668.
5. Wästerboda, godt hööbord påökes 3 sommarlass af lijka wärdering och åhr.
6. "Woxum i Alunda förmedlat 2 t:r spannemål 1662, skal uphöra 1670, då förste 

gången betalas skal effter jordeboken, och sedan framgeent
7. Golfwestad i Alunda är fordom tillökt 2 t:r spannemål, hwilka blifwa bestå- 

endes, och förmedlingen ié  t:a 1632 uphäfwes, begynnandes 1668.
8. Kleef ibidem 2 hemman, befinnes wara af gode tillägor, och wäl sig förekomne, 

tillökes 2 t:r hwardera, begynnandes 1668.
9. Källberga é hemman, som Erich Bertilson åboor, godt hemman, tillökes 2 dr 

smt. begynnandes 1668.
[10.] Frestad tillökes 1 dr smt. begynnes 1668.
11. Jorslunda 2 hemman tillökes 2 t:r spannemål på hwardera, begynnes 1668.
12. Bärby 2 hem:n tillökes 3 t:r spannemål hwardera, begynnes 1668.
13. Inninge i j  hem:n tillökes dhet hela 1 lass höö effter förre wärdering. Ibidem 

dhet halfwa hemmanet 2 lass, effter dhet är af lijka ägor med dhet hela, och skattar 
för halfft, begynnes 1668.

14. Wanesta 2 hem:n äre förmedlade 1657 den 2 Decembris på 4 t:r hwardera. 
Af desse uphäfwes 2 t:r för hwardera, begynnes 1668, dhe öfrige bestå provisionaliter.

15. Wattholmen hem:n 1 förmedlat 1663 och 1665 den 1 Febr. på 3 t:r. Denne 
skal ophöra 1670, och då först uthgifwas. Åboen beklages wara odugelig, ty skal i 
medier tijd en annan efftersees.

16. Engeby 1 hem:n 6 öres land, hafwer h:r Johan Delagjardie] förmedlat 1633 
16 Oct. på 1 3/4 t:a spannemål, 2 dr 2 \ öre sm t Denne förmedling ophäfwes, beg.
1668. Dhet andra är 5 öres land förmedlat af Academien lijka mycket 1657 den 
2 Decembris, item 1660 den 27 Decembris. Resolutio. Blifwer ståendes till 1670, 
då den skal först uthgöras, och alt framgeent.

17. Grän hem. h förmedlat A:o 1647 den 20 Jan. 1 h t:a spannemål. Denne 
spannemål blifwer än beståendes moot dhet att honom pålägges att uthgöra 2 som
marlass höö, a 1 dr smt. lasset, begynnes 1668.

18. Lundby uthjord 5 öres land, effter 1663 åhrs jordebok. Om detta öretahl skal 
än wijdare ransakas, jämwäl om bem:te uthjordz ägor.

19. Körlinge 4 hem:n pålägges hwardera 2 lass wedh att åhrlig uthgöra, a 10 öre 
smt. lasset, till Academien, begynnandes 1668.

20. Tibbele hem:n 1. om 8 öres land, som g. Erich Persson åboor, förmedlat 1 t:a 
spannemål A:o 1626, hwilken uphäfwes, och begynnes 1668 att uthgöras.

21. Yklinge hem:n 1. 5 öres land, pålägges 2 lass wedh, a 10 öre smt. lasset, begyn
nes 1668.
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3. Abraham Perssons befallning.
1. Korsta byen hem:n 1. är 13 1/3 öres land effter jordeboken, men effter chaxtan 

11 1/3 öres land. Är förmedlat af Cronan 2 t:r spannemål Denne förmedling op- 
häfwes, begynnandes af 1668.

2. Ibidem hem:n 1. om 7 öres land A:o 1657 den 5 Martii förmedlat på 1 3/4 t:a 
spannemål och 4 dr i8£ öre sm t Denne förmedling uphäfwes, och begynnes 1668.

3. Om Heljesta blef talt, att capellanen der i sochnen hafwer een skogzfiell undan 
samma hemman, och satt en torpare der på, för hwilket bönderne äre frij för capelians 
måhla. Om detta resolverades, att fogden skal wid näste ting taga den igen, om dhet 
eljest icke kan skee.

4. Lille Åby hem. 1. om jh  öres land, är förmedlat af Academien 1626 4 c r  
spannemål Item A:o 1646 den 6 Martij 1 3 / 4  t:a spannemål, och 4 dr i8is öre smt. 
Dhen förste förmedling, nembL 4 t:r niuter åboen än, och den sidste förmedling 
ophäfwes, som är 1 3 /4  t:a 4 dr i8£ öre smt, begynnes 1668.

3. Tarf i Närtuna sochn hem:n 1. är intet öretahl uthi jordeboken, ey heller i 
charten, är förmedlat af Academien A:o 1626 3 t:r spannemål Af denne förmedling 
ophäfwes halfparten, som är ié  t:a spannemål, effter han är kommen under båtz- 
mans håld, och niuter här effter dhen andre halfdehl ih  t:a spannemål begynnes 
1668.

6. Täby hem:n h om 5 1/3 öres land är förmedlat af Acad. A:o 1626, 1 t:a 
spannemål Denne förmedling ophäfwes, begynnes 1668.

7. Dråpsta hem:n 1. om 10 2/3 öres land, förmedlat af Acad. A:o 1626, 6 t:r 
spannemål Af denne ophäfwes 4 t:r, och niuter allena här effter 2 t:rs förmedling, 
begynnandes 1668.

8. Mörby hem[man] 1, 6 öres land, förmedlat af Academien 1626 2 t:r spannemål 
Item A:o 1663, 18 Novembris 4 t:r. Den förste blifwer beståendes, och den senare 
står allena 1668, 69 och 70. Sedan skal den uthgifwas.

9. Kålhambra hem:n 1, om 8 öres land, är förmedlat 1626 på 4 t:r, som blifwer 
ståendes. Sedan 1656 den 31 Martij förmedlat 4 t:r. Denne blif:r ståendes 1668, 
69 och 70; sedan uphäfwes, och uthgöres förste gång 1671.

10. Hereshambra hem. 1. 7 öres land, är förmedlat 4 dr i8£ öre smt, och 1 3 / 4  t:a 
spannemål Af denne förmedling uphäfwes spannemålen, begynnandes 1668, men 
penningarne niuter han wijdare dii Consistorii behagh.

11. Tarby hem. 4. brukas af 2 bönder, förmedlade på 18 dr 10 öre sm t 7 t:r 
spannemål Item A:o 1658 den 18 Febr. 13 dr io J  öre sm t och 8 t:r spannemål sum
man 13 t:r spannemål 31 dr 20h öre sm t Af desse förmedlingar ophäfwes 5 t:r 
spannemål för bägge, och niuter den öfrige förmedling, som är 10 t:r spannemål 
och 31 dr 2oé öre sm t begynnes 1668.

12. Wäsby hem. 2. förmedlade A:o 1657 den 23 Sept. på 3 t:r spannemål Denne 
förmedling niuta dhe till 1671, och då först uthgöres.

13. Yttergreen hem:n i  förmedlat 30 öre sm t wind och wask. Denne skal stå. 
Item förmedlas hemmanet nu på 3 3/4 t:a spannemål som begynnes först att af- 
föras för åhr 1668, och sedan alt framgeent Resten för åhr 1668 och dhe förre åhren 
remitteras till Consistorium.

14. Bärby hem. 1. förmedlat 1660 den 20 Septembris på 3 t:r spannemål Denne 
står till 1671, och då först uthgöres å nyo.
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15. Frantzåker hem. 1. A:o 1664 den 23 Novembris förmedlat på 2 t:r spannemål 
Denne ophäfwes och betales å nyo för 1668.

16. Skäggesta skattehemman, som Hans HögGrefL Excell. R. Cantzler har lofwat 
gifwa i wederlag på dhe tillbytte godz (emädan Ekeby Doct:r Lithmans hemman 
gick Academien ifrå) skal wara i minne att fordras immission oppå.

17. Hall hem. h wälbehållet, påökes 3 dr smt. att betala för åhr 1668, och fram- 
geent

18. Bälinge hem. h är 4h öres land, effter jordboken, men effter charten 5 öres, 
hwilket som rättast är, skal wijdare effterspörjas. Detta är förmedlat 1637 den 23 
X:bris* på 2 t:r spannemål, som skal stå till 1671, och då först å nyo igen betalas.

19. Lijsa hem 1. A:o 1663 den 18 Novembris förmedlat 2 dr 2h öre smt. och 
13/4  t:a spannemål Denne uphäfwes, och begynnes 1668 betalas.

20. Ubby hem. 1, om 10 öres land, påökes 4 lass wedh åhrlig, a 10 öre smt lasset, 
begynnes åhr 1668.

21. Ubby hem. h påökes 2 lass wedh åhrlig 1 af samma wärdering,
22. Brunby hem. 1. påökes 3 lass wedh J begynnandes 1668.

Sedan befans desse åthskildnader uppå någre hemmans öretahl, som blefwe annote- 
rade att widare effterfrågas, och wissheeten uthur Kongl. Cammaren inhämptas.

1. Wästerläby hem. 1. är 4 öres land, men i jordboken stod för 14 öre.
2. Lundby uthjord om 5 öres land effter jordboken. Om dhet skal widare effter- 

sökias.
3. Yklinge 5 öres land effter jordboken, men på charten 6 öre.
4. Körlinge hem:n h, 5 öres land i jordboken, men charten 4 öres.
3. Lenbooberg hem. 1.9 öres land i jordboken, men på charten 3 öres.
6. Korsta byen hem  1. 13 1/3 öres land effter jordboken, men effter chanen 

1 1 / 3  öre.
7. Helliesta hem. 1. om 8 öres land effter chartan, men i jordboken intet. Ibidem 

hem. 1. 11 1/3 öres land.
8. Tarf i Närtuna intet öretal i jordboken eller på charten.
9. Ultuna hem  2. inlagde till 1. 12 öres land effter jordboken, på charten 16 2/3 

öre.
10. Bälinge hem  h i jordboken 4J öres land, men effter charten 5 öre.

4. Johan Anderssons [Grans] befallning.
1. Taltes om dhe 41 3/4 t:a spannemål, som den 6 Octob. 1658 är af store gärden 

för bönderne i Ulfsundz lähn förmedlat, och frågades huru länge den skal stå? 
Resolutio. Denne remitterades till Consist. majus. Och in majori slötz, att tå Profes
sores uthrese i sommar att besichtiga Academiens godz, skal och ransakas af hwad 
orsak den förmedling är gifwen, och huru hemmanen sedermera är sig förekomne. 
Sedan kan der om slutas.

2. Hafwer Cronan 42 t:r spannemål förmedlat på åthskillige bönder. Resolutio. 
Denne förmedling rördes intet, men Consistorium majus sköt under näst ofrntalde 
ransakning.

3. Eneby hem:n 1 9^ öres land, förmedlat A:o 1660 den 28 Martii på 4 dr smt.

* ö v e r X  i X:bris står den riktigare siffran 7 tillskriven, alltså september.

13-711135 Sallander
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3» t:a spannemåL Nu uphäfwes af denne förmedling 2 dr smt. och i£ t:a spanne- 
mål, begynnandes 1668. Den öfrige förmedling 2 dr smt. och 2 t:r spannemål, blifwer 
beståendes.

4. Borsingeby hem. 1. 12 öres land förmedlat 1658 den 6 Octob. h t:a gärde- 
spannemåL Dito 1662 den 28 Maij 1 h t:a spannemåL Nu uphäfwes denne senare, 
och begynnes 1668.

5. Siggeboda hem:n 1. i Lindesåhs sochn förmedlades 1660 den 15 Febr. på 10 dr 
3 öre 11 1/5 pen. smt. Nu uphäfwes denne förmedling, och i stället bekommer 
10 dr sm t att betala till Academien emot dhet att hela hemmans räntan afföres i 
specialen till afkortning igen.

6. Oxnöö hem:n h blifwer wid sin gamble förmedling, allenast om ägornes be- 
skaffenheet ransakas och tillsees att Academien dhet bortbyter.

7. Tåå är förmedlat A:o 1658 den 17 Febr. h t:a spannemål och 5 dr km t, dito 
den 6 Octob. 1 span af store gärden. Resolutio. Förmedlingen den 17 Febr. uphäfwes 
och begynnes 1668.

8. Dingtuna kyrkiobyen hem:n 1. som Anders Larsson åboor, förmedlat den 6 
Octob. 1658 h t:a store gärden tillijka med andre bönder i Wäsmanneland, hwilken 
blifwer beståendes. Dito förmedlades 1663 den 16 Novemb. på 10 dr kmt. och 1 t:a 
spannemåL Af denne senare förmedling uphäfwes dhe 10 dr kmt. och här effter 
allenast niuter 1 t:a spannemåls förmedling.

Alt detta blef upläset in Consistorio majori den 28 Nov. och ratificerades.
Föruthan desse ofwantalde förmedlingar finnas ännu månge flere i alle 4 be- 

fallningarne, hwilka skärskådades, doch intet rördes, af orsak, hemmanen wore sig 
ännu icke så förekompne, att förmedlingarne borttagas kunde, eller blifwa såsom 
förr ståendes till dess dhe sig förekomma, och Consistorium bepröfwar dhe kunna 
uphäfwas eller modereras.

Den 28 Novembris
kallades Professores extraordinarie, present. M. Rectore, M. Brunnero, M. Ben- 

zelio, Dn. Scheffero, Doct. Hoffwenio, Dn. Verelio, M. Fontelio, M. Skunck, Dn. 
Arrhenio.

1. Berättade Rector om dhe gamble förmedlingar, som någre Professores hafwa 
sutet öfwer och reviderat desse dagar, sampt en dehl uphäfwet af dhe hemman, 
som äre sig förekompne, och icke borde längre beståås, somblige låtet bestå, som 
arme hemman äre. Nu insinueras dhe Consistorio att upläsas. Detta skedde och sedan 
confirmerades.

2. Berättade M:r Benzelius, att deputati hafwa twenne frågor remitterat till Con
sistorium, först om dhe 41 t:a spannemå\, som Academiae bönder uthi Ulfsundz lähn 
äre förmedlade på för dhe dagzwärken dhe göra till bem:te gårdh, om bem:te för
medlingar skulle ännu beståås, eller icke? Hadorphius berättade att böndren i Ulf
sundz lähn niuta frijheet på uthskrifningen för dagzwärken. Resolutio. Om detta 
blef intet slutet. Vid 7 Apr. 1669.

3. Om Consistorium icke skulle kunna uphäfwa dhe förmedlingar som Cronan 
uthi Johan Andersons [Grans] fogderij hafwer giordt på någre bönder till 42 t:r 
spannemåL Resolutio. Slötz intet.

4. Wärderas spannemålea som säljas skal i Stockholm för 8 dr t:n, och wid Kop
parberget 10 dr, Ulfwa tull spannemålea wärderas för 7 dr t:n.
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5. Uplästes landzhöfdingens bref dat. Löfstad den 19 Novembris 1668, tili Ränte- 
mästaren att betala af Academiae 1666 åhrs resterande mantalspe»«mg<*r till 99 dr 
smt., som Camwar Collegium hafwer tillslaget een fru Anna [von] Gagern benämbd. 
Resolutio. Effter Prof. Jonas Fornelius hafwer i sitt rectorat en dehl af desse pen
ningar uthfordrat, skal hoos honom sökias, om så många fins i förwar, då betalas 
dher af; hwar och icke, skal effter mantalslängdens innehåld så månge infordras och 
betalas, ehuru Cronans befallningzman borde dem upfordra, och till honom gifwas 
assignation hwart dhe skole taga wägen.

6 . Taltes om den assignation landzhöfdingen har giort på resterande mantals- 
penningaras för 1650, 51 och 53 af Academien till 234 dr 17 öre, 3 3 / 5  th:r smt 
hwilka skola i Uplandz böckerne per balans stått upförde men nu äre af Kongl. Cam- 
maren assignerade med flere medel till slottz reparationen. Desse mantalspe»»*»g<zr 
finner Academien sig intet wara skyldig att betala, emädan Cronones fougdar hafwa 
dem städse upfordrat af Academien. Och dhe Professores, som då wore och nu lefwa, 
säga sigh den tijd betalt. Resolutio. Till h:r landzhöfdingen skal skrifwas, att Aca
demien intet weet sig något skyldig af samma mantalspenningar, uthan såsom Cro
nones fogdar hafwa alltijd mantalspe««mgdrne upfordrat, så måste fogden ansökias, 
om han till Cronan icke hafwer betalt hwad han upfordrat hade eller borde.

7. Uplästes Kongl. Reductions brefwet de dato 19 Novembris 1668, angående flere 
documenter om Skedika, om icke föruthan höglofl. i åminnelse Konung Gustaff 
Adolphs donation de dato [datum ej utsatt] A:o 1624, och Drottning Christine 
förbättringz bref, något Kgl:t special bref eller wist upsatt funnes på dhe hemman, 
som uthom samma twenne KgL bref hafwa fölgdt Academien och dess tienster åth, 
hwilket om dhet funnes, skulle dhet i KgL Reductionen till d. 4 Decembris insinueras, 
tillijka med fullmäditig som wid Reductionen gör een richtigheet med dhet hem
manet Resolutio. Emedan Dn. Olaus Rudbeck hafwer tillförenne wäret fullmächtig 
i saken, ty görs han ännu fullmächtig att denne gång öfwerreesa att uthföra saken 
till ända, men effter han hindras för rectoratet, lofwade han strax effter wilja öfwer- 
resa nu i denne månaden, och sökia ändskap i saken. 1 medier tijd uhrsächtar Con
sistorium sig skriftelig genom Doct. Petrum Rudbeckium att nu den 4 Decemb. 
komma kunna.

8. Uplästes landzhöfdingens Grefwe Axel Lillies recommendation de dato 7 Octob. 
för Samuele Hircinio att bekomma Communitetet. Resolutio. Skal hafwas i minne, 
när consultatio om stipendiariis skeer.

9. Nicolaus Delphinius begärer till läns 10 rdr af fisco studiosorum till sin pro
motion emot wederbörlig pant Resolutio. Bewiljes.

10. Inlefwererade Räntemästaren twenne original af ransakningen som i sommars 
höltz om Lyan af hwilka ett blifwer wid Academien, dhet andra följer till Reduc
tionen.

11. Laurentius Krok en Uplandus heelt fattig är någon tijd sedan deponerat, hafwer 
snällt ingenium, men inge medel att subsistera med, uthan nästan med tiggiande 
begärer någon hielp. Doctrr Hoffwenius föreslog att han kunde hielpas med Falckz 
rum på Communitetet, som hafwer angifwet sigh, bland medicin» studiosos men 
aldrig finnes hwarken public eller privatim dhet studium tractera, hwarföre han sig 
öfwer honom beswärar. Resolutio. Falck exduderas provisionaliter, till dess man seer 
om han sig emenderar, och i snillet insätties denne Laurentius Krok till widare be- 
skeed, item hielpes med 5 dr smt. af fisco studiosorum.
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Consistorium minus blef qwart.
1. En skomakare Mathz Olson hafwer anklagat M. Paulandrum för dhet han hafwer 

slaget en hans son i skolan med rijs för någon klagomål een hustru på honom och 
flere gossar andraget hafwer, dhet skomakaren föregifwer att hustrun för afwund 
emot sitt huus angifwet hafwer, och skolemästaren på hennes eensides klagomål och 
i hustruns närwaro slaget honom med rijs.

Mathz Olson inkom berättade saken wara således att i dag 14 dagar sedan, när 
gossarne fingo lof uhr skolan, gingo någre stycken nider till hans gård och klefwo 
öfwer plancket, lekandes der ridderspel. När hustrun på tompten sitter, såg gossarne 
leka på tompten, wijste hon dem sin koos, men då dhe bode henne få leka dher een 
stund, sade hon: wore icke Mathz Olsons gossar här, skulle i få leka. Hwad nu dhe 
andre gossarne hafwa sagdt till henne, weet jag icke. Ju löper hon strax till skole
mästaren och klagar jämmerliga på min poyke, att han hafwer kallat henne något. 
Då kallar skolemästaren henne till skolan, att hon får stå och see uppå, huru min 
poike piskades, hwilket icke hade bordt skee, uthan anten hans hörare honom agat, 
eller om hon skulle få stå och see dher på, borde och wij som föräldrarne äre wäret 
dher med tillstädes, och wist först orsaken till sådant. Sedan hafwer skolemästaren 
drifwet mine gossar uhr skolan.

M:r Paulander swarade: Jag har castigerat gossen för sine fehl med rijs, menar 
dhet wara effter skoleordningen, ty dher wore poikar som wittnade hwad han hafwer 
giordt, kallat hustrun hora, och med steenkastande folgdt henne upp i byggningen; 
dher ibland war Joen Persons son på Nygatan och andra. Dheras föräldrar tackade 
mig, att jag dem agade för sine fehl, och sade dhe skulle än mehr sina gossar slå 
för sådant. Jag har mehr orsak att klaga på denne, som kom i skolan och förde dher 
otijdig mund, upstudsandes dher med hele skolan på mig, derföre bad jag honom 
taga sine gossar och gå sin wägh.

Desse uthwijstes, och Consistorium fan Paulandrum befogat att aga sine disciplar 
skäligen och med rijs, när dhe peccera.

Resolutio. Emädan M:r Paulander hafwer agat gossen allena med rijs för sin 
brott, om hwilken andra gossar hafwa wittnat, att Mathz Olsons gosse haf:r klifwet 
öfwer baleken, och olofwandes dher blifwet qwar, sedan då hon förmante honom med 
dhe andre affträda, icke welat, uthan gifwet henne fuhla ord, dherföre fins M:r 
Paulander detta giordt hafwa effter sitt embete. Doch skola gossarne få i skolan gå, 
såsom förr och M:r Paulander icke må dem uthdrifwa. Mathz Olson har och giordt 
orätt, att han gick in i skolan, och dher ijfrade sig moot skolemästaren.

Sedan domen war afsagd förmantes M:r Paulander att icke remittera en skälig 
disciplin moot sina discipler, uthan dhen skäligen bruka så här effter, som förr.

2. Wachten inkom, anklagandes mons:r Sylvium och en benämd NicoL Grijs att 
dhe hafwa i sundagz affton hållet owäsend på källaren hoos Johan Köpman in moot 
ld. 12 om natten, derföre gingo dhe in på källaren, och funno desse med en benämbd 
Gumse, och flere hålla owäsend. Då förifrade dhe sig på wachten, blåste uth liuset, 
och ärnade gå på wachten. Grijs kallade oss hunsfottar och korfwar, då han lyste 
dhe andre heem med faklor. Sylvius drog och på swärdet åth dem, och sökte dem 
öfwerfalla inne i källarstufwun, Gumsen tog i en bordzfoot och ärnade slå dem.

Sylvius sade sig för lust skull taget i fästet, men icke uthdraget wärjan.
Hassel inkom, nekade wäret i samma sällskap med dhe andre, icke heller inj ur ierat
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wachten med dhe andre. Wachten sade han stod med dhe andre i ring wid bordet, 
och war i samma compagnie.

Resolutio. Mons:r Sylvius, Hassel och Grijs, som hafwa öfwer laga tijd sutet på 
källaren, och giordt oliud, skola böta hwar sina 12 mk sm t effter constitutiones och 
placatet 1640. Grijs böter för twenne oqwädins ord 12 mk smt hwardera, effter 
Rådst.B. 32 cap. och constitutionum fördubbling, eller afsittia sine böten med 
prubban.

3. Lars Jacobsson h. Carl Sparres tienare inkom, anklagandes wachten, som hade 
öfwerfallet honom på gatan 14 dagar sedan, då han kom ifrån hinstridarens gård, 
sin herres ärende, att hafwa wagnarne till redz. När jag med kusken Steen kommo 
till Olof Persons hörn, blef han effter, jag gick sachta makelig fram. När jag kom 
till apothekare enkians gård, ropade jag: Steen kommer du? Steen holla, kom. I 
dhet samma kom Johan wachtdreng springandes, och sedan twenne andre Mathz 
Erson och Erich Person. Johan Johansson stötte så mig in på dhe andra; då tog en 
af dem wärjan ifrån mig, och stötte hatten af mig. I dhet jag då uptog hatten, blef 
jag skadd af en bardisan i hufwudet, att blodet rann uthför hufwudet. N u har jag 
Johan Johansson misstäncht, att haf:a mig slaget, som hafwer en suur åhl till mig 
hafft, sedan han war ihoop med herren.

Johan Johansson nekar dhet hafwa giordt.
Consistorium frågade hwilken af dhe 3 hafwa honom slaget? Desse 3, Mathz Erson, 

Erich Persson och Johan Johansson nekade hafwa dhet giordt, icke heller sedt något 
slagh.

Stadzwachtmästaren inkom, wittnade att 14 dagar sedan som i natt war, kl. 3. 
fick jag höra dhet ropade wid Erkiebiskopens huus, då bad han en eller 2 af wachten 
see till hwad på färde war. Johan Johansson och en annan luppo åstad, och funno 
desse ropandes. När jag tå effterkom, och mötte Steen kusken, hade denne allareda 
fått hugg.

Consistorium förehöllt desse bekänna, hwilken som slog dem, men dhe wille ingen
dera bekänna. Lars bekände ett roop.

Resolutio. Desse alla 3 måste böta 12 mk smt. effter 9 cap. Sårm. m. wiL 2:do. 
Alla 3 betala barberare lönen. 3:tio. Lars Jacobsson skal böta för oliud effter con
stitutiones och placatet 12 mk smt.

Wachten förmantes till beskedeligheet i sine ärenden, och icke bruka slagh der 
ingen dem öfwerfaller, uthan notera personerne, och dem angifwa.

4. Stadzwachtmästaren anklagade Georgium Vikselium, som hade ropat på gatan 
k l moot 9 någre afftnar sedan. Då wachten första gång förmante honom till stillheet, 
då hade han en käpp, den wij toge från honom, men då wachten å nyo ingick till 
Michel Finne, kom han uth andre gången med en sabbel, som wachten honom afftog, 
ropade mycket, skällte oss hunsfottar. Hans praeceptor ropade honom genom fönstret, 
förmante honom att gå in. Georgius sade sig wäret uthe på gatun hafwandes en käpp 
i handen, och kan skee något ropat, effter han war drucken, men säger att wachten 
slogo honom så förste som andre gång han kom uth.

Resolutio. Georgius Vikselius böter för oliud 12 mk smt. effter placatet. 2. Mister 
wärjan effter constitut. cap. 23. § 26. 3. För oqwädins ord 12 mk smt. effter 32 cap. 
Rådst.B. St.L och constitutiones.

Vikselius förmantes att lyda sin praeceptori, och hålla sig stilla och skickelig, hwar 
och icke, will Consistorium per publicam disciplinam finna medel honom att styra.
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5. Hans Persson Ekehielm är och citerat för oliud, men gått sin koos. Resolutio. 
Skal böta 3 mk för citations försittiande.

Johan Jacobsson wittnade, att denne ropade ganska mycket, ja mehr än ropet 
kunde gå uhr halsen på sig.

Den 6 Decembris
kallade Rector Professores till tals effter högmässan, praesent. M. Rectore, M. Ben- 

zelio, Dn. Scheffero, Dn. OL Rudbeck, M. Liung, Dn. Verelio, M. Fontelio, M. Skunk, 
Dn. Arrhenio.

1. Angaf Räntemästaren om spannemålens försäljande i Stockholm, att Olof 
Håkanson icke biuder öfwer halfsiuende dr tunnan, som hans bref innehölt. Pro
fessores meente, att man måste taga så mycket fåås kan, doch står man på 7 dr som 
wäl synes kunna fåås.

2*  Angaf Rector om Anders Pedersson i Säfwa, som är skyldig öfwer 40 t:r 
spannemål och 200 dr penningar med detta åhrs uthlagor, för hwilken nu uthtröskas 
all den spannemål han hafwer, till Academiens betalning, och sagd ifrån hemmanet 
Han begärer ödmiukelig, att få blifwa wid bem:te hemman, som han wäl omlagat 
och häfdat hafwer, sampt i åhr få uthgöra 30 t:r spannemål, och 100 dr koppar- 
penningat. Dhet öfrige will han betala till kommande åhr. Resolutio. Detta bewiljes, 
och bonden får blifwa wid hemmanet.

Räntemästaren swarade, att han icke är afsagd från hemmanet, uthan på dhz han 
måtte blifwa warsammare om sig och betäncht att betala sin skuld, är han dher med 
hotat. Rector berättade, att denne Anders Persons hustro war hoos sig förledne 
thorsdagz, då hon högt bedyrade sig icke wara så mycket skyldig, men Pehr Bengt
son hafwer icke rätt upskrifwet och hållet räkning med dem.

3. Angaf Rector om Academiae staten, som af någre deputatis i denne wekan är 
öfwersedd, och förslaget, hwad till 1668 åhrs afbetalning kan räckia; då befunnet är, 
att 12734:25:12 brister, som förtekningen uthwijser. Denne lefwererades till acta, att 
widare i näste Consistorio omtalas.

Professores meente, att förslag göras måste på stall statens afslående, och icke 
för Professoribus ordinariis.

4. Påminte Rector om ryttaren [Erik Pålsson] i Lena, som ett torp har upsatt på 
Academiens ägor, och nu så wäl som förr illa sig förhåller moot Academiens åboer 
och folck; frågas fördenskull huru med honom skal förhållas? emedan förr är slutet, 
att han skal taga sitt torp sin koos. Resolutio. Tillsäges genom Academiae wacht- 
mästaren att flyttia dädan till 8 eller 14 dagar här effter, hwar han det icke gör, 
sändes någre dijt, som rifwa taket af stufwan för honom.

5. Decanus facultatis philosophicae påminte om twenne, som begära egne disputa- 
tioner hålla. Resolutio. Bewiljes.

6. M. Andreas Julinus anhåller för sin son Johanne, att få komma till Upsala igen 
och niuta Communitetet i brödrens Petri Julini ställe som död är. Resolutio. Detta 
bewiljades.

Den 14 Decembris
höltz Consistorium majus. Acta notavit Prof. Arrhenius in absentia Hadorphii.
1. Wardt frågat om Jacobus Ringius Wallravs enkias man skulle höra under 

Academien? Resolutio. Ney.

* Detta stycke är inskrivit efter punkt 6.
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Item om Erich Michelsson från Stångby i Waxala sochn hörer under Academien? 
Resolutio. Säyes komma hijt allenast att undraga sig skrifningen.

Item M:r Jacobus Waldius, h:r Hans [Wesslander] vice pastor. Der öfwer är en 
serdeles zedel gifwen i wåras, och slutes från Acad.

M:r Zacharias Petraeus considereras såsom studiosus, men hans hustro och piga 
upföres fördenskull på Academiae längd.

2. Uplästes Cammar Collegii bref af den 4 Decembris 1668, och begärtes Aca
demiae sluteräkningar pro A:o 1643, 44 och 45. Slötz h. Olaus Rudbeck tager effter 
nyåhret dem med sig och inlefwererar Collegio.

3. Uplästes R. Cantzlers bref om den barnemörderskan, som war studentekokerska, 
hwilken Academien icke will under sig känna, uthan till staden refererar. Slötz, att 
acta som der öfwer mellan Academien och staden passerade äre, sändes Hans Hög- 
Grefl. ExcelL, och begäres hans betänkiande och råd der i. Ibland annat måste swaras, 
att hon intet har wäret lagstadt tienstehion hoos studenter, och icke ad faciendas 
quasvis operas, uthan allenast kokning, och Academien hafwer alltijd welat undraga 
sig att extendera sin jurisdiction wijdare, än privilegiorum bokstaf synes lyda. Men om 
Kgl. M:tt täckes dhet så wijda extendera, äre wij med ödmiukheet wederbödige det att 
emottaga.

4. Om spannemdls säljande wijd Kopparberget slötz, att man söker få 9 kdr, kan 
man ey fååt, slår man af h dr.

5. Uplästes oeconomi h:r Thomasses [Kroks] bref, att niuta något för sine affton- 
sångz predikningar. Resolutio. Slötz att dhet skal expenderas in pleniori Consistorio.

6. Twå studiosi Johannes Skog och Andreas Swanwall begära testimonium. Reso
lutio. Bewiljes.

7. Taltes om landzhöfdingens assignation på mantalsresten pro 1663 och 2 der 
näst Slötz, wij måste hafwa mantalslängderne, att man må weta hur mycket hwar 
är skyldig.

D. 17 mensis Dec 
Anni 1668 

Rector Academiae Upsaliensis 
vir clarissimus experientis.simusque 

D a  Olaus Rudbeck 
medicinae Prof. ord. 

secundum creatus est

Anno 1668 den 19 Decembris 
höltz Consistorium majus, praesentibus: Magnifico Rectore Dn. Olao Rudbeck, 

Doct. Lithman, Doct. P. Rudbeck, M  Brunnero, M. Benzelio, D a  Åkerman, Doct 
Hoffwenio, M. L. Fomelio, D a  Verelio, M  J. Fornelio, M  Skunk, D a  Arrhenio. 
Acta notavit M  Achrelius.

1. Constituerades facultatum Decani. 1. Theologicae, M. Ericus Benzelius. 2. Juri
dicae, Dn. Olaus Åkerman. 3. Medicae, Doct. Petrus Hoffwenius. 4. Philosophicae, 
Dn. Gaudius Arrhenius.
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2. Assessores minoris Consistorii: 1. M. Ericus Benzelius. 2. Doct. Hoffwenius.
3. M. Fornelius den äldre. 4. Dn. Claudius Arrhenius.

3. Discurrerades huru Academiens stat måtte någorlunda blif:a aflönt, effter 
medlen denne djd intet tillräckia. Blef resolverat, att Communitetet wid julehög- 
tijden 6 wekor uphäfwes, såsom och påska- och pingesdagzwekorne bägge, effter tå 
ordinarie stipendiaterne mäst bortresa. 2. Uthi Junio och följande 8 wekor.

4  Dem som stipendium, pecuniarium affectera, blifwer swarat, här warder på 
2 åhr intet rum ledigt.

Den 24 Decembris
höltz Consistorium minus, praesent. Prorectore M. Åkerman, Doct. Hoffwenio, M. L  
Fornelio, M. Skunk, Dn. Arrhenio.

1. Prorector angaf om någre studiosis, som hafwa i onssdagz affton illa hugget 
och handterat Per Larson wachtmästaren i hufwudet och annorstädes. Studenterne 
sittia i prubban, dherföre hafwer Rector welat låta saken för helgen examinera, att 
een wissheet måtte blifwa, om såren äro dödelige eller ey.

En medicinas studiosus Scherbius benämbd, hafwer besedt såret, han säger i hufwu
det wara hugget på wänstre sidan med swärd in till cranium ett finger långt, men 
icke lethaliter. 2. Ett litet bak i nakan, bara huden af, ex contritione. 3. Sade Per 
Larsson swulnadt fram me i pannan. 4. Blånad wid wänstra ögat aff örefilar.
5. Twenne dhe minste fingren på wänstre handen illa sårade, den ena blir lytt.

Marcus barberaren inkom, bekände sammaledes. 1. att han hade fått ett hugg af 
swerd i hufwudet in till cranium, 2. hade han 2 eller 3 swullnader framme i pannan 
synas wara af en swerdzknapp stött, 3. någre små sår i hufwudet, dheraf huden 
allenast är af, som synes wara af sparkande. 4. Blånat på wänstre sidan wid ögat. 
5. Twenne dhe minste fingrer på wänstre handen mitt i leden Ola huggne, den 
minsta synes wara starr, ty han hänger slak och rätt nider. 6. Wänstre bröstet 
klagar han sig nogh öfwer, säger sig wara dher trampat. 7. Mycket blodh af honom 
runnet.

Per Larson inlade sin klagpmål skrifftelig, som finnes ibland dhe andre libeller. 
Contenta äre desse: När jag ofwanbend:e dato (22 Decembt.) kom stadsens ärende 
att uthrätta, nembl. lösgifwa för detta borgmästarens Olof Jonsons piga, uhr stadsens 
fengelse, och uthan wärja nalkades wäll:d Erich Hansons hörn, wiljandes gå till 
gamble torget, kommo ofwanben:de studenter mig effterföljandes, frågade hwad 
jag gick och lurade effter? Jag swarade mig effter ingen gå, uthan wilja en fånge 
förlossa. Dhe sade, ästu icke fader Per Larsson? Och fast än jag med bön anhöll 
dhe mig med frid gå låta wille, dochlijkwäl öfwerföllo dhe mig med hugg och slag, 
som såren, rummet dher dhe mig handterade, wägen alt hem till mitt huus, kläderne 
som på kroppen woro, och dhe såren besedt hafwa, kunna och måste betyga. Hwaraf 
synes, att dhe af ett berådt mode denne skada mig tillfoga hafwa welat, och i sielfwe 
gärningen låtet uthbrista. Och hafwa i samma lägenheet mig 2 blodsår gifwet, åth- 
skillige pustar eller blådnat i ansichtet, twenne sår i handen, dhet ena i lillefingret, 
som barberaren förmenar blifwa krokigt, och dhet andra i näste fingret. Jag kan 
ey mere i ett sådant öfwerfallande om Petro säya, än dhet han mig på bröstet tram
pade, sedan jag skadder war. Och hade wäl dödat mig, fast jag än lijf tigde i Jesu 
nampn, dher mig hielp i medier tijd icke hade tillkommet. Om denne omennisldige 
handel uthan någpn sak hemställer jag uthi Ven. Consistorii omdöme, med under
dånig bön och begäran, dhet dhe som wederböre, icke uthan caution arreste und-
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komma, till dess domb oss häruthinnan kan åthskilja, protesterandes först på sielfwe 
saken, och sedan på uthgången af wederbörande, dher lifwet förspilles (dhet Gud 
afwände). Sweda och wärk, tidzförspillan, mine kläders bortskämmande af blod, 
barberare lön, min hatt som mig är frånröfwat, dhen jag icke ännu haf:r igen 
bekommet.

Petrus Hamnelius inkom, bekände således: När jag med Jöran, och Sigfrid 
Wolker kommo ifrån Stafwens huus, gingo dhe andre bägge för mig åth gatun 
wid Erkiebiskopens huus, och jag kom effter in moot Erkiebiskopens port, träffade 
dhe andre bägge ihop med honom nidre på gatun. Tå gick jag tijt med, men icke tog 
jag uth wärjan, icke heller slog honom, uthan skilde dem åth, hade jag icke wäret, 
hade han aldrig kommet med lifwet från dem. Prorector frågade hwem som slog 
honom? Resp. Jöran Folker kom först ihop med honom, och han högg honom 
mäst, den andre icke så mycket.

Jöran Folker inkom, sade dhetta wara dher af tillkommet, att wachtmästaren kom 
och såg oss i ögonen, frågandes hwad äre i för karlar, och war drucken. Af sådant 
ord blef jag förtretat stötte honom, och bekänner att jag högg honom i hufwudet. 
Den andre Wolker war icke tillstädes, effter han sades höra under staden.

Resolutio. Ehuruwäl Consistorium hade orsaker att hålla dem i fengelse till dess 
saken blifwer afdömbd, icke dess mindre i anseende till närwarandes tijd tillstås dem 
i dag uthkomma på caution. I medier tijd skola dhe sittia i fengelse till dess dhe 
borgen bekomma.

1669.

Anno 1669 den 13 Januarij
höltz Consistorium majus, preesentibus: M. Rectore, M. Benzelio, M. L  Fornelio, 

Dn. Verelio, M. Skunk, Dn. Arrhenio.
1. Frågade Rector om Johan Anderson måste obiigerat wara att med eed betyga, 

om han icke dhe penningar 300 dr smt. hafwer bekommet, som secret:n Behmer 
säger honom hafwa anammat på sine wägnar för 20 åhr sedan till Academiens be
talning. Johan Anderson inkallades, och sade sig icke dhet ringeste minnas om dhe 
penningar så långt tillbaka, och för dem ingen reeda göra kunna.

2. Frågades uppå Johan Andersons begäran, hwad proflön skal beståås dem, som 
profwa huru mycket kyrkietijonden förslår uthi Biörskog, Munketorp, Torpa och 
Har boo sochnar i Wäsmanneland. Resolutio. Beståås dem som profwa 1 t:a spanne- 
mdl för hwart kyrkeherberge, och alltijd måste en af Academiens tienare wara med 
när profningen skeer.

3. Academien är någre åhr sedan tillwärderat twenne byggningar i Fäbrunna till 
betalning på Långe Mårtens gäld för 300 d:r. Nu begärar borgmästaren Carl Printz 
i Wästerås dem köpa, tillbiuder allena 200 d:r. Resolutio. Försökes att bekomma 
220 d:r, hwar och icke, säljas dhe för 200 d:r kmt.

4. Beswärar han sig om Munketorpz böndren som treskas både wid kyrkiotijon- 
dens intagning och uthfordring. Resolutio. Till h. Sopen, skal dherom skrifwas, och 
begäras assistens hoos honom emot detta.

5. Talte Rector om klockeställningen, som orichtigt denne tijd hafwer gådt,
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både i helgen och sedan, dher om capellanen hafwer twå gånger sig beswärat på 
predikestolen i helgen, såsom Trettondedagen, att dhen gick för bittijda, war emel
lan 6 och 7 wäl 2 timar. Resolutio. Han tillsäyes att ställa klockan rätt, serdeles om 
söndagz morgnarne, och häller draga klockan uth, församblingen till nytto, än för 
bittijda. Dhe andre dagarne, nembl. läsetimarne regulera sig effter solen, att klockan 
går rätt. Detta förehöltz honom widlyfftelig, hwar och icke, måste han böta. 
Klockaren lofwade sin flijt att ställa henne rätt. Lönen anlangande, kan icke annars än 
för honom brista, såsom dhen andre staten, få dhe andre fyldnat, får han och, hwar 
och icke, måste för honom brista.

6. Hofrådet Behmer hafwer nylig tillbudet sig till räkning med Academien, 
hwarföre tijden sättias måste. Resolutio. I andre wekan tijssdag eller onssdag före
tages detta.

7. Sökia böndren i Klef och Jorslunda att niuta försköning på 1668 för dhe 
2 t:r spannemåls uphögning dem nylig pålagd är, i anseende till den misswäxt dhe 
hafwa hafft, i förledne åhr 1668. Resolutio. Dem bewiljes försköning på scanne- 
milen i detta åhr, intet längre.

8. Anhölt Mathz Anderson i Grän om försköning för dhe 2 lass höö honom i 
höstas wore pålagde, att här effter åhrlig uthgöra, förmodandes sig intet mehr 
höö åhrlig bekomma, än han knappast kan betarfwa. Resolutio. Honom pålägges 3 
lass wedh för hwardera hölasset åhrlig begynnandes af 1668.

9. Proponerades om Mathz Person i Nyfwela, som länge hafwer omak hafft med 
rättaretienst öfwer dhe Academiae bönder här i Ulleråker finnas, och nu begärer att 
honom måtte, såsom andre Academiae rättare förunnas derföre lön. Resolutio. Effter 
han hafwer mycket omak både med rättaretienst och skiutzande under Academien, 
determineres och bewiljes honom samma rättare lön, såsom dhe andre rättare, nembl. 
18 V2 d:r kmt., med flere conditioner, som rättarne bewiljat är den 18 Sept. 1666, 
och niuter förste gången för 1668, sedan alt framgeent, så länge han rättare embetet 
förträder.

10. Een prestenkia som här boor i staden, klagar att en hennes häst 1667 mid
sommars tijd hafwer kommet i strömen wid qwarnen af skada på broon, och altså 
slog ryggen af sig och dödde. Resolutio. Hon måste skaffa sig wittne huru detta är 
tillgånget, kan skee orsaken är intet hoos broon, uthan drengen som så galit kört 
hafwer.

11. Inkom stadzwachtmästaren moot Jöran Folker och Petrum Hamnelium, men 
uhrsächtade Hamnelium, säyandes hade icke han wäret, tå hade dhe lagdt honom 
dher nider. Consistorium itererade saken af förre actis och bekännelser, fällandes 
domen som följer: Resolutio. Georgius Folker böter för hufwudsåret in till cranium 
hugget, 40 mk smt. effter dhet 7 cap. Sår. m. wil. och Rådst.B. fördubbling 32 cap. 
emädan wachtmästaren gick på stadsens ärende, och denne fördubbling blifwer 
nedanföre i dhe andre böten observerat. 2. för twenne swullnader frame i pannan 
af swerdzknappen, såsom för pust, effter dhet 12 cap. Sår. m. wil. fördubblat till 24 
mk smt. 3. Twenne sparkande i hufwudet dher af swullnader woro, effter dhet 
12 cap. Sår. m. wil. fördubblade till 24 mk. 4. Blånat i ansichte, effter dhet 9 cap. 
Sår. m. wiL fördubblat till 24 mk. 5. fingret, som är näst lilla fingret för sårmålet, 
effter dhet 4 cap. Sår. m. wiL fördubblat till 12 mk för minste fingretz såramål 
samma lagh, nembl. 12 mk och lytet 6 mk. 6. Wachtmästarens sårtohl 10 d:r smt.
7. Wärjan är förwärkat effter constitutiones. 8. För råckens skada 3 d:r smt. och
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wachtmästaren behålle sin råck. Sammaledes hatten skaffes lijka god igen, eller be- 
tales. 9. Skal Folker betala barberarelönen. 10. Frijkalles wachtmästaren för wijdare 
öfwerwåld effter KonungzB. 31 cap. 11. Hwad Georgius Folker kan bewijsa, att 
Sigfrid Wolker hafwer i denne skadan giordt det får han sökia honom före i sitt 
foro.

Rådmannens Erich Hansons [Ångermans] hustro gick i caution för sin broders 
böte.

12. Berättade Rector om M. Johanne Columbo, att hans höggrefl. Excell. R. Cantz- 
ler har bewiljat dhet han blifwer Adjunctus eloquentiae effter facultatis philosophicae 
förre slut, så snart någon lös blif:r. Consistorium behagade detta.

13. Anders Persson i Dorsilja, som i fiol fråntogz hemmanet och för sin rest hwad 
han i spannemåi bekom, men blef doch noch skyldig, derföre af denne sidste åhrs- 
wäxt skulle tagas resten, men nu hafwer Anders Person lagdt sig emot uthtrysk- 
ningen, illa med sina söner talt om Räntemästaren och fogden, som twenne attester 
uthwijsa. Anders Persson nekar. Rättaren i öör klagade sammaledes på Anders 
Persons söner, att dhe skola honom illa handtera och tractera. Resolutio. Consisto
rium skal som förr låta uthtryska och med resten får Anders Person sig intet 
befatta, innan Consistorio skeer sin fyldnat. Den spannemåi som skal för penning- 
atne förwandlas, måste uthföras af Academiae bönder och dhe betalas af spanne- 
milen sin forlön 1 d:r t:n och tullen dertill. Tillsades och, att afställa sina söners 
oskälige procedere, hwar och icke, will Academien finna medel att dem styra. Dhe 
dagzwerken, som Academiae bönder hafwa giordt i Dorsilja med wårsäde och in- 
bergning, betales böndren 1 d:r ökedagzwerke, som äre 2 8 1/2, och 16 öre drenge- 
dagzwerken, hwilka äre 30, facit i penningar altsammans 4 3 1/2 d:r kmt.

14. Proflön för kyrkieherbergen i Nääs och Börje, bewiljes 1 t:a spannemåi hwar- 
dera uthur bem:te kyrkieherberge.

13. Slötz om Norstad i Balingstad, som är nästan öde, att Academien skal dher 
genom böndren i rättarelaget låta byggia nödtorfftige huus, på dhet icke dher å 
frijheet gifwas måtte, då annan bonde fåås.

16. Dilssboo och Jerfsiö böndren i Helsingeland bewiljes 16 öre kmt. åhrlig i 
fohrlön för hwar tunna spannemåi af sin kyrkietijonde dhe öfwer lagsagan till 
Kopparberget föra.

17. Spannemålea wid Kopparberget af 1668 åhrs wäxt, wärderas och säljes för 
8 */2 d:r tunnan. Vid. 20 Jan.

18. Insinuerades een lista af Abram Person på 4 9 1/2 t:a rågh, 47 t:r 6 f:r hafre, 
som äre uthtröskade hoos någre bönder, för hwilka kornet intet har kunnat förslå, 
och frågade om dess prijss. Resolutio. Denne spannemåi skal tillbiudas och säljas 
till Hans Olsson i Stockholm för 6 d:r tunnan öfwer hufwudet.

19. Qwarnrågen i Ulfwa, Ekeby och Wattholmen biudes och säljes till Erich 
Hansson [Ångerman] för 7 d:r t:n allenast han tager och förer den sielf.

20. Frågades hwad böndren beståås skal för dhen lada dhe i Urseboo uphugget 
hafwa med 4 knutar, och begära för hwar knut 14 d:r. Resolutio. Beståås för hwar 
knut 10 d:r facit 40 altsammans. Dagzwerken som är på rödning och införslen i 
Urseboo giorde beståås halfparten för 16 öre kmt. och halfparten måste dhe till 
Academien uthan wedergäldning bestå.

21. Dhe oxehudar som liggia behåldne effter Communitetz oxarne för 1666 och 
1667 säljas för 3 och 6 d:r stycket, som dhe äre gode till, och mäst fåås kan.
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22. Bewiljades mölnaren i Wattholma 3 t:r spannemal för gästning, som exe- 
cutions synen hafwa giordt tå dhe foro till och från Harwijkz uthjorden.

Den 15 Januarij
hemma, hoos Rectorem.
Inkom en borgare Johan Nilsson, anklagandes studiosum Arvidum Kolthof, som 

hafwer hans son hafft hoos sig till tienst, och sedan han gaf poiken lof slaget honom 
ganska illa, både blå i ansichtet, och eljest illa med rijs, sedan taget kläderne af 
honom, som han honom gifwet hade, och bortdrifwet honom föga annat än naken 
uhr huset.

Gossen bekände detta wara här af förorsakat, att då Kolthof blef drucken med 
sina stallbröder, wille han köra mig på bordet att dricka Marias Stigzeliae och Liskens 
Schefferi skål, och när jag dhet icke wille, tog han wärjan uth, och slog den sönder 
på mig. Sedan togo dhe en qwast och flådde rygghuden af mig. Haquinus Fogel 
hölt mig mädan Kolthof slog.

Kolthof säger gossen wäret sänd bort till en hans landzman, och icke förrättat 
dhe ärender som honom wore befalte. När han dher om blef tilltalt, gaf han ond 
mund. När jag befalte honom gå på bordet, wille han intet, och därföre tog jag rijs 
och slog honom, ty han war min poyke. Resolutio. Detta är en Consistorii sak, och 
dijt remitteras.

Den 16 Januari j
kallades Professores till tals i kyrkian.
1. Bewiljades M. Delphinio 12 rdr till läns af cassa studiosorum på 2 månaders 

tijd för fullgpd pant, och dem då igen betala. Ex rela^one Rectoris.
2. Bewiljades en mendico Germano 10 d:r kmt. af cassa Consistorii, dem Rector 

förr exponerat
3. Uplästes brefwet tili M. Andream Julinum pastorem i Nyköping om hans son 

Johanne, hwilken bewiljades få hijtkomwa till Academien igen, och niuta resten af 
sin sal. brors Petri Gommunitetz disk.

4. Uplästes den skrifft Peder Bengdtsons enkia är bewiljat på sin mans räkningar, 
att han darerat hafwer till Academien för alla dhe åhr han fogde wäret hafwer. 
Rector berättade, att något mangel fins för M:r Boos tijd, men för denne Ränte- 
mästarens tijd haf:r han giordt klart för sig. Dherföre fans rådeliget, att skrifften 
allena på denne Räntemästarens tijd ställes, och icke på förre Räntemästarens.

Den 18 Januarij 
beskickade Rector denne sedel till Secretarium att föras till acta:

Den 16 Januarij bewiljades H. Mag. Delphinio 12 rd till ländz af cassa studioso
rum på 2 månars tijd emot fullgod pant, och dem då igen betala, eller panten 
försäljes.

OL Rudbeck.
Den 20 Januarij 

kallade Rector inspectores serarii och Räntemästaren till sig.
1. Inkom Erich- Mathsons hustro i Råby, begärandes någon tillgifft på sin 

gamble rest, serdeles den som war giord innan han kom i giffte med denne hustrun 
etc Denne hans klagan cognoscerades och blef resolverat, att då andre bönders



1669; 20 januari-1$ februari 205

klagemål blifwa företagne, skal och denne blifwa hörd. I medlercijd skal han uth- 
föra och betala på spannemå\en dhet mästa han kan, doch lembnandes honom 
wårsäden, och hwad han till nödig näring behöfwer. Derom sedel skal honom till 
befallningzmannen gifwas.

2. Räntemästaren framtedde Hans Ersons bref från Falun, som icke öfwer 8 d:r 
för 1 t:a spannemåi gifwa will, och dhet strax contant. Resolutio. Rector och in
spectores aerarii tychte man låter spannemJlen om 8 d:r tunwan effter man icke 
längre dröija kan med uthförslen på wintren, och befares man icke mera få kan.

3. Efwert på Qwarnbackan hafwer inlagdt en skrifft till Räntemästaren på 4 
puncter, dher ibland den fierde innehåller att Cronones befallm:n dher å orten 
hafwer uthan lag och dom, och af haat och illwilja taget ifrån Qwarnebackan ett 
stycke jord wid pass 1 tunneland i wästre gärdet wid masugnen, hwilken han i 25 
åhr haf:r häfdat, begärer här emot assistens. Resolutio. Till h. landzhöfdingen skal 
skrifwas, att han tillhåller fogden inställa med all wåldsamheet, och dher han något 
hafwer att åtala Academiens jord, må dhet skee genom lagh och rätta.

4. Mårten Persson i Ulltuna ansöker om någon tillgifft på dhe gamble penningar 
han för hemmanet på förste åhren skyldig blef. Resolutio. Upskiutz till dess dhe 
andre Academiens klagemål hörde blifra.

Den 13 Februarij
höltz Consistorium minus, praesent M. Rectore, M. Benzelio, Doct Hoffwenio, 

M. L. Fornelio, Dn. Verelio, Dn. Arrhenio.
1. En timberman Erich Olson hafwer drucken i förgårs affton lupet på gatan, 

hugget h. Olof Gåse och Enecopiandrum med en knif, och illa sig förhållet, dhet han 
bekänner, och sin brott afbeder.

Resolutio. Han böte effter placatet 12 mk smt., och för knifzdragande 6 mk, 
sampt ett dygn i prubban, och hwad han har sutet öfwer, afräknas i böter, a 3 mk 
dygnet.

2. Een prästhustro klagar om en häst, som har fallet af qwarnbroon i strömen 
och slaget ryggen af sig, af orsak att hohl war på broon, och intet stängsle war på 
någon sida om broon, derföre när hästen blef skygg för holet mitt på broon war, 
gaf han sig på sida, och kom med kärra och mälden baklänges i åån. Samuel [Johans
son] klockare och mölnaren wittna att så tillgick, men drengen som körde har 
owuligt kördt. Resolutio. Henne bewiljes 1 t:a spannemåi uhr qwarnen, effter 
drengen kan hafwa störste skulden, som intet bättre styrde och achtade hästen.

3. Academise bönder i Danmora, nembl. Grytiom och Wästerbol hela hemman. 
Åsarby och Månsboda halfwa supplicera mot den uphögning i höö dem är pålagdt, 
och begära försköning, säijandes hemmanen icke så mycket höö åhrlig gifwa som 
på chartan fins. Resolutio. Consistorium kan icke remittera bem:te uphögning, doch 
bewiljes dem för hwart hölass a 3 d:r stycket, giöra 6 dagzwärke i stället till engerne 
ehwad arbete dher behöfwes, men wilja dhe gifwa penningar, tillståås dem lösa 
samma höö a 3 d:r lasset.

4. Någre bönder sökia tillgifft och förmedlingar, såsom Mårten i Ulltuna etc., 
bonden i Woxum, Fransåker, Aleby, Hammarby, Håtuna, Eneby, Lunda i Waxala. 
Resolutio. När desses lägenheet och wilkor är besichtigat i sommar af Professoribus, 
som då uthresa att besee hemmanen, skal uthi dheras begäran resolveras.

3. Enkian i Härstad söker niuta förmedling på stora gärden detta åhr 1668,
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som hon nutet hafwer i 4 åhr tillförener, förmedelst hemmanetz swagheet skull. 
Resolutio. Nekas, effter Academien icke kan något detta åhr mista.

6. Bielke-stipendii bonden Erich Jacobson i Lunda och Waxala sochn hafwer 
1667 lefwererat till skepparen Bengdt Jöranson 10 t:r spannemäl, att föras med 
Academiens spannemål till Stockholm, men båten stötte, och spannemälen mycket 
skadd, så att en dehl brister i summan för Academien. Nu säger bonden, att 
fougden icke will afföra denne spanneraål, uthan supplera Academiens skadestånd 
med dennes sädh. Resolutio. Effter proportion måste af denne spannetrdl beståås 
skadeståndet, såsom Academien af sin spannemM på samma bååt.

7. En torpare som boor på Jorslunda egor har giordt bonden dher af skatt, be
gärer få skatta till Academien här effter. Räntemästaren föreslog 10 dagzwerken 
till Urseboo engen. Resolutio. Effter bonden icke är tillstädes, som boor på byen, up- 
skiutz den till Professorum besichtigande i wåhr, om dhet icke är bohlbyen till för
fång.

8. Frågas hwad werderingzmännen skola bekomma för M:r Boos gårdz werdering. 
Resolutio. Effter förre bewillning.

9. Räntemästaren angaf om Erich Jöranson glasmästare, som söker komma under 
Academien, effter ingen annan nu är. Berättades att enkian är lofwat i höstas hålla 
gesell, och niuta sin mans rättigheet. Resolutio. Om enkian kan hålla nöyachtig 
gesell, niuter hon arbetet, hwar och icke, tages en annan.

10. Påminte M. Benzelius om gamble Academise fönster, som äre illa sönder, att 
dhe böre lagas. Resolutio. Cursores äre orsaken till sådant, som icke igenläsa 
dörarne, då Professores ey läsa. Resol. Cursores skola betala skadan af alla fenster, 
som innantill blifwa sönderbrutne.

11. Johan Anderson berättar att en dehl i Munketorpz försambling treskas uth- 
föra kyrkietijonden, emädan bäradzfogden och pastor frijkalla någre dhe bäste 
bönder, af hwilka pastor hafwer taget sitt wederlag, och intet låtet dem införa i 
kyrkieherberget, dherföre wilja dhe kyrkiotijonden intet uthföra, ty pastor har uth- 
räknat af tijondelengden huru mycket på hwar kommer, och sedan haf:r han låtet dhe 
bästa böndren föra till sig så mycket hans wederlag bestogh, der af taga de andra sig 
före att treskas mz uthförslen uhr kyrkioherberget, ty dhe see någre andra förskonas.
2. Klagar Johan Anderson, att länsmannen förbiuder bönderne effter häradzfogdens 
befallning att uthtaga någon spannemJl. 3. Klagar, att fogden sätter låås för kyrkio
herberget, som icke skee böhr, uthan Academien med kyrkiowerderne. Resolutio. 
Detta är olaglig och måste till gouverneuren h. Gustaf Soop här om skrifwas, och 
beswäras öfwer så olaga procedere. Item till pastorem, att han sådant afstår, eljest 
måste Consistorium honom derföre lagsökia.

Assessores majoris Consistorii tillkommo, Doct. Lithman, Doct. P. Rudbeck, M. 
Brunnerus, M. Åkerman, M. Liung, M. Skunk.

1. M. Johan Achrelius inkom, anklagat af Mathz Larson för någre penningar 
35 d:r. M. Achrelius hafwer någre åhr sedan till läns taget af honom, dem nu 
M. Achrelius icke will betala. M:r Achrelius sade, att hans fader hafwer reest och 
begärt samma penningar till sin examen, och skickat M. Achrelium andre dagen 
att hempta dem, hwilket han giorde och fick penningarne, på fadrens wägnar. Nu 
lefde fadren i 2 åhr effter, af hwilken han hade kunnat sine penningar fordra. 
Kan och ännu få sin betalning af sterbhuset, om han will taga i sådan sort som
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dher fins. Resolutio. Effter plura vota slutz att alldenstund M. Achrelius hafwer 
desse penningar merendels taget till sine usus, ty betalar han bem:te penningar, och 
sökie uthi sterbhuset sin betalning igen.

2. Uplästes R. Cantzlers bref de dato 11 Januarii 1669, angående Ericum Wen- 
naesium till förste stipendium simplex, som ledigt blif:r. Resolutio. Sätties i Amnsei 
ställe, som i fiol dödde, men skal först examineras såsom andre, och hans qualiteter 
pröfwas.

3. Påmintes om läderämbaren, huru offta om dhem slutet är, att dhe beställas 
skulle. Resolutio. Anders Carlson dhen som gör bemrte läderämbar, skal hijt fordras 
att dem förfärdiga, och hwar Professor bekommer 4 st:n.

4. Om mantalsskrifningen på landet, frågas hwem den skal förrätta? Ränte- 
mästaren föreslog, att böndren kunna på en dag instämmas och skrifwas här i 
inspectorum aerarii, fogdens och rättarens närwaru. Detta kändes godt.

3. H. Bengdt Horn låter påminna om sitt förre begärde byte och biuder 200 rd:r 
i wederlag. Resolutio. Consistorium kan intet mista samma hemman, eller dem 
bortbyta, derföre skal sökias genom alle tienlige medel dem afställa.

6. Taltes om M:r Boos enkias gård här i staden, som är wärderat för 11000 d:r 
kmt., men kan icke så dyrt försäljas, frågas fördenskull, huru mycket mindre 
werdering på den sättias kan, att den måtte kunna försäljas, om någon den be- 
gärer.

7. Påmintes om Dn. Jona Körling, som söker duplex stipendium effter H. R. 
Cantzlers bref, föreslåendes sal. Magni Fordeis. Resolutio. Dhet samma är lofwat 
Johanni Rudbeckio, effter R. Cantzlers bref.

8. Bokhållarens supplication uplästes, att bekomma fulla 300 d:r för sitt arbete 
effter Per Bengdtsons död. Resolutio. Förre slut blir ståendes, att han benöyer sig 
med 200 d. kmt.

9. Uplästes een skrifft af kyrkiones sexmän i Lundby och Lillehäradt underskref- 
wen, emot hustrun på Nederwij torpet om hennes orolige lefwerne, sampt berättelse, 
huru monge orter hon förr hafwer wäret på, och äfwen uthan pass och bewijs för 
sin oroligheet bortdrifwen, dito consistorii Arosiensis sentens om hennes fördrif- 
wande uhr sochnen. Consistorium fan nödigt denne sak som nogast intaga, och dher 
effter hwad skäliget är om denne hustru resolvera. Hwad trätor dhe hafwa sig 
emellan, som hör tinget till, dhe remitteras till tinget, men egorne anlangande, 
och orsakerne till hennes afdrifwande skal i sommar af Professoribus ransakas, och 
sedan slijtas, som skäliget finnes.

10. Efwert på Qwarnbackan inlade een skrifft den 20 Januarij af 4 puneter: 1. Att 
få niuta den frijheet med skatten, som sina brölag i Bergzlagen hafwa, och befrijas 
för den uphögning honom någre åhr sedan är ålagd. 2. Niuta Röskogz torpet 
under hemmanet igen, som tädan för 30 åhr sedan serskildt skatt lagdt är. 3. Om 
ägorne emellan Clemetzboo torp och boolbyen, att dhe måtte afskiljas, effter torpa
ren nogh instenger marken, och med kålande uthöder skogen. 4. Att Cronones fogde 
uthan lagh och domb afhänder Qwarnbackan ett tunneland jord under sin maassugn. 
Resolutio. Desse puneter remitteras till ransakning i sommar, och måste icke för
gätas, att sökias bättring på.

11. Rättaren i Öör begärer någon tillgifft på sitt hemmans ränta för 1668, i 
anseende till hans beswär med Dorsilja och Mälby hemman. Remitteras till ran
sakning och widare resolution framdeles.
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12. Uplästes Hans Höggrefl. Excell. R. Cantzlers bref de dato 28 Aug. 1668, 
angående M:r Johan Spannans kyrkioheerdens i Thuna begäran, om dhe bägge 
Academiae hemmanen, som dher uthi kyrkiebyen äre belägne (af hwilka han uthi 
dhet ena äger besittningz rättighet) att dhe kunde läggias tillhopa, och göras ett 
hemman af bägge, och han jämwäl, och effter honom hans hustro i sin lifztijd, 
emot dhe uthlagors, som dher af till Academien gå böre, richtige uthgörande, dhet 
måtte få bruka och besittia etc. Här näst berättade Rector, att M:r Sparman 
hwarken begärar här med någon förmedling på uthlagorne, eller att drifwa bonden 
af det ena hemmanet, som inlägges, uthan tillbiuder sig att göra Academien full 
rättigheet af hemmanen, såsom förr, på dhet Academien ingen skada af samma 
inläggiande hafwa måtte. Consistorium discurrerade om saken, och resolverade, att 
emedan ingen må sammanläggia 2 hemman till ett, uthan dhe äre så af sig kompne, 
att dhe på uthlagorne förmedlas måste till ett, hwilket icke med desse Thuna 
hemmanen sig befinner, ty dhe kunna wäl bära sin ränta hwardera. derföre dristar 
Academien sig icke dem sammanläggia, uthan M:r Sparman kunde för Cronones 
interesse med uthskrifningar och annat, förmå sig KgL Cammar Collegii tillstånd 
på samma hemmans ihopläggiande uthan någon förmedling på räntorne, som 
Academien icke kan för närwarande Academi» stat skull bewilja.

13. Proponerades om M. Michaelis Kolmodini och mons:r Jöns Thöressons 
stipendio, huru emellan dem skal förhållas, att M:r Kolmodinus igenbekommer 
sine 2 resterande åhr, som han miste, då Jöns Thöreson dher till trädde, effter und- 
fången confirmation. Och som M:ro Kolmodino i fiol lofwades effter Hans Excell. 
H. Sten Bielkes bref att sine 2 åhr igen bekomma, ty frågas när han skal dem få, 
och om dhe skole alterneras dem bägge emellan, eller huru dher med förhållas skal? 
Kesolutio. Stipendium alterneras dem emellan. Jöns Töreson som nu uthrijkes är, 
niuter 1668 åhrs ränta till dhe 2 förrige åhr, sedan niuter M. Kolmodinus 1669 
åhrs uthlagor, och åter mons:r Thöreson 1670. Således alterneras dem emellan till 
dess Kolmodinus hafwer nutet sine 2 åhr tillfyllest, och Jöns Thöreson sine åhr 
effter confirmationen.

14. Ericus Kijlman, antagen till cantor i Stockholm, begärer testimonium här ifrån. 
Kesolutio. Om ingen weet något oährliget med honom, får han dhet.

15. En studiosus Sueno Grijp är recommenderat till stipendium, hafwer nu en 
tijd gådt interimswijs, och begäres widare för honom dhet samme, till dess han 
blifwer ordinarius. Kesolutio. Bewiljes ännu interimswijs dher gå på en tijd i dhe 
vacante rum.

16. Samuel Vestius, Olaus Rosendalius, Ericus Lundius, Sudermanni, Ericus 
Bozaeus Angermannus bewiljades publice disputera.

17. Georgius Wäst och en benämbd Fogman recommenderas att gå på Com- 
munitetet interimswijs, och bewiljades.

18. Recommenderades och Haraldus Vallerius till något ordinarie rum.
19. Taltes om kyrkiehusen, om hwilka skal uthslag skee emellan Academien och 

kyrkian, hwarföre frågades, om någon i Consistorio kunde minnas, att i dem hade 
Professores bodt? Hwar till swarades ja. Kirstinius [0: Petrus Kirstenius] bodde i 
huset dher consistorium ecclesiasticum war, dito Boederus och M. Istmenius. Dher 
Bibliotheket är, mins Doct. Loccenius 2 eller 3 Professores bodt.

20. Angaf Rector om M:r Boos enkias räkningar, som långe ferdige äro, och 
tämmelig klare finnas. Frågas om Academien skal låta afkortningzbökerne med följa
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tili Kgl. Canmaren emot constitutiones eller icke? Resolutio. Consistorium söker be
hålla afkortningzbökerne hoos sig effter constitutiones.

Sedan påmintes, huru någre saker icke påföras M:r Boo, som med rätta kunde, 
såsom Börje prästegäld han hade i 3 åhr, och nu icke påföres honom etc. Rector 
frågade och, om något war in aerario när M:r Boo blef Quaestor? Responsio. Dhet 
wiste ingen.

Consistorium minus blef qwart.

1. Skärskodades Johan Nilsons inlaga emot mons:r Kolthof och Fogel, om sin 
sons elaka tracterande. Och emädan uthi inlagan förmältes, att han hafwer taget 
poiken till sig, sedan saken war hoos Rectorem angifwen, och föräldrarne med 
barnet tagne i Kgl frid, och honom illa handterat, ty resolverades: Saken remitteras 
till majus Consistorium, att der afdömas. I medier tijd sättias dhe i fengelse till dess 
saken blifwer uthförd, och dhe böta effter lagh för dhet dhe bortgingo, innan dhe 
blef:e till Consistorium inkallade.

Den 16 Februarii

kallade Rector följande studiosos, som hafwa sönderslaget Prevos fönster nylig 
om en natt, nembl. Erlandus Hofstenius, Sueno Hasselbohm, hafwandes med sig 
Erlandum Hasselbohm, Petrum Rolandrum, Arvidum Kolthof. Desse twenne be
känna saken, tillbiudandes sig till laga bötter.

Resolutio. För fönstrens sönderslående böter Hoffstenius och Hasselbohm 40 mk 
smt. bägge tillhopa effter lagh, och betala fönstren. 2. för oliud och nattbuller 12 
mk smt. hwardera. Men fengelset, som dhe borde effter placatet uthstå, remitteras, 
effter dhe ingenue hafwa bekändt och afbedet sin brott. Item remitterar Rector sin 
tertial af desse 12 mk smt. för hwardera.

Den 17 Februarij

höltz Consistorium majus, prassent. M. Rectore, Doct. Lithman, Doa. Rudb., M. 
Brunnero, M. Åkerm., M. Fornelio, M. Liung, Dn. Verelio, M. Skunk, Dn. Arrhen.

1. Samuel klockare låter påminna om resten af sin klockställarelöhn. Resolutio. 
För juhl resolverades, att han niuta skulle 2delen af sitt salario, dhet han förmenes 
bekommet, hwarföre måste för honom brista, som för andre.

2. Gustavus Hassel hafwer uthmant Samuel Stehns stiufson, och då dhe uth- 
komrao, blefwe dhe förlijkte af en major. Samuel Stehn hafwer detta angifwet, 
och begärt arrest på Hassel. Hassel inkom, sade att dhe blefwo oeense effter måltid. 
Och effter befallm:n sade deras twist icke war så stoor, att dhe ju kunde förlijkas, 
då sade jag gerna, intet kan jag gå till honom, intet han till mig, uthan wille han 
komwa uth på gatan, dher wij fritt finge talas wid, och förlijkas är jag tillfredz, 
hwilket skedde, och wij ginge uth för gatun nid åth M:r Boos gård, och dher blefwe 
wij förlijkte förmedelst major Diurkloos förmedling. M. Rector bekände, att Samuel 
Stehn kom till sig, när han satt öfwer måltid igår, sade fullkomblig att dhe nu wore 
på wägen nid att fächta, begärandes inhibition, brukade och den hast med sakens 
angifwande, som dhe nu wore närmast till aaionen begripna, derföre sände jag 
wachtdrengen dijt nid. Hassel nekade. Rector sade att befallmrn måste tillstå sine
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ord, ty att han så angaf saken, betygar Rector sant och fast. Resolutio. Upskiutz 
till en annan gång, då Samuel Stehns berättelse måste om provocationen inkomma. 
I medier tid blifwer Hassel i arrest.

3. Samuel Stehn låter påminna om sin sak effter sal. Uhr, begärandes execution 
på sin fordran. Här till refererades, att saken är anhengig giord i Stockholm, och 
secret:n Franc lärer den uthföra. Resolutio. Skal differeras till dess M. Fornelius 
hemkommer, och man får weta huru med saken är beskaffat.

4. Bokhållaren hafwer giordt ett extract af alla förmedlingar på Academiens 
hemman, och begärer, att dhe som då förbij ginges, måtte införas uthi ransakningen 
i höstas skedde, och brede wid skrifwas, att dhe samma blifwa ståendes, som då 
icke uphefwes. Resolutio. Consistorium swarade, att intet flere måtte införas i ran
sakningen, än dhe som då omtaltes, uthan bokhållaren kan hafwa dhe andre för sig 
sielf, och detta för Consistorio som insinuerat haf:r.

5. Johan Nilsons borgarens hustru inkom emot Arvidum Kolthof, angifwandes 
huru hon sin son till honom i höstas satte i tienst, hwarest han en tijd hade god 
tienst. Men trettondetijd, då han om en affton war till måltidz hoos bägge Hassel- 
bomarne, närwarande Håkan Nilson Fogel, begynte dhe omsider dricka skålar etc. 
Vid. litteras.

Ad 1. Att poiken fick hugg för dhet han intet wille dricka skålar, nekar 
Kolthof, men för dhet han treskades gå på bordet, när han badh honom. Säger sig 
hafwa 4 wittnen, dhet han intet bad honom upgå och dricka skålar. Ad 2. Nekar 
Fogel alldeles dhe orden sagdt, säyandes ingen kan honom dhet bewijst. Modren 
affirmerade och att dhe hade henne tillbudet förlikning genom Carlström och Iser.
3. Bekänner Kolthof att sönderslaget wärjan på poiken för dhet han intet wille gå 
på bordet. 4. Bekänner Fogel och, att gossen fick allenast 9 slagh. 5. W ar synt af 
Rectore och Secretario, när borgaren först klagade, och fans i sanning. 6. Allenast 
slaget gossen, ut § 1., för dhet han intet wille gå på bordet, men intet för skålars 
drickande. 7. Befans dhet sant, att gossen hade fådt afskedz pass. 8. Bekänner 
Kolthof hafwa taget af honom kläderne etc. 9. Nekar han att hafwa slaget poiken, 
sedan han war tagen af Rectore i KongL frid, och ingalunda den friden brutet. 
Hustrun swarade, Håkan Lång inlockade poiken, då lågh ett stort rijs på bordet, 
och Kolthof tog pelsen up på poiken, achtandes slå honom, hwar icke Andreas 
Grotte hade kommet honom till hjelp.

Resolutio. Emedan Andreas Grotte icke fins tillstädes, som wittna skal, icke heller 
dhe studenter, som hafwa sedt när poiken blef slagen, ty upskiutz saken till en 
annan gång, då alle wittnen måste tillstädes wara. I medier tijd slippa dhe på cau- 
tion att wara löse.

6. Taltes om Communitetet, att Rector med inspectoribus hafwa nylig befunnet 
dhet så många extraordinarii dher ibland gå, att stundom 17 personer wid hwart 
bord sittia, hwarföre tycker Rector bäst wara, att Consistorium sluter, när ordinarii 
äre borta, må inge i stället sättias, uthan i disken så mycket bespares. Consistorium 
fan detta godt wara, och resolverade: När ordinarius är borta, skal ingen extra
ordinarius i stället sättias, uthan dhet rum bespares hoos spijsmästaren i staten, 
dher af alle pertzeler så mycket mehr innehållas och tillräckia kunna. Dhe extra
ordinarii som nu dher äre, skole gå dher till påsk, sedan intet.

7. Sal. Ausii enkia är skyldig en borgare i Stockholm 80 d:r, dher på hon hafwer 
gifwet sin obligation. Han begärer execution. Resolutio. Dhenne tijd hafwer hon
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intet, dherföre är bäst han dröyer till hösten när hon får något af åkeren. M  Rector 
lofwade kalla borgaren till sig, och tala med honom derom.

8. Taltes om Per Bengd[t]sons enkias begäran, om nådåhr effter sin man, och dhe 
öfwerskiutande penningar hoos böndren innestå, sedan Academien är betalt. Reso- 
lutio. Nådåhret är henne bewiljat förr, och skal på 1668, niuta af 1667 åhrs åhrs- 
wäxt.

9. Angaf Decanus Dn. Arrhenius, att han nylig hade hafft Ericum Wennaesium 
för sig, och honom så in stylo, som eljest examinerat, befinnandes honom i både 
tämmelig wäl sig förekommen och fördenskull werdig att åthniuta dhet stipendium 
han inskreefz till senast. Resolutio. Bewiljes dhet åthniuta.

10. Jöns Bergman skal tillskrifwas, att lefwerera husesyns längd för alle godz han 
hafwer afmätt, innan Professores i wåhr uthresa, att besee godzen, för hwilke han 
är betalt.

11. Dn. Buschagrius blifwer inspector för Angermannis, M. Celsius för Ostro 
Bothniensibus.

Den 24 Februarij
kallades Professores till tals effter högmässan, praesentibuv. M. Rectore, Doct. 

Lithman, M  Brunnero, M. Benzelio, Dn. Scheffero, Dn. Åkerman, Doa. Hoffwenio, 
M. Liung, Dn. Verelio, M. Skunk, Dn. Arrhenio.

Uplästes Hans HögGrefl. Excell. R. Cantzlers bref, de dato [ej utsatt] 1669, för 
Doa. Oldekop, att få här läsa publice en locum theologicum och den disputera. 
Resolutio. Här emot hade ingen att säya. Time på hwilken han kunde läsa, gafz 
honom option att uthwelja, anten sal. Doct. Sidenii, eller Rectoris Dn. Olai Rud- 
beckii.

Den 26 Februarij
kallade Rector M. Benzelium, Räntemästaren och M. Skunk till sig, insinuerandes 

att H. Hendrich Moreus pastor i Munketorp är hijt kommen med twenne bönder 
från Munketorp, som andraga på församblingens wegnar 4 puncter, hwilka skrifftelig 
inlades, som således lyda:

1. Medan församblingen nu en rum tijd något öfwer 30 åhr hafwer effter för 
den tiden giorde accord, med Kongl. Academiens Räntemästare ingiordt i kyrke- 
herberget, både ond tijd och god, 2 f:r reen god sädh efter skylen, och blifwet så 
för alt pröfwande förskonte, ty är församblingens ödmiuke begäran, att ännu här 
effter få blifwe widh samma ordning. Resolutio, remitteras till Consistorium majus, 
effter slut är förr dher sammestädes giordt om åhrliget pröfwande.

2. Såsom och dhet faller för ett och annat anseende skull församblingen beswär- 
ligare, att föra sin kyrkietijonde till G. Kopparberget, än som andre orter i Bergzla- 
gen, och tijondefougden, för upfördslen till Fahlun uthtager af dem, som bem:te sin 
kyrkietijonde ey äre mächtige att upföra 3 d:r kmt. för hwar tunnan, altderföre bön
faller församblingen ödmiukeligen KongL Academien wille i detta måhl så lijsa deras 
beswär, att dhe finge sielfwe inlössa sin kyrkietijonde hemma, för så högt prijs 
som någon gifwer wid Fahlun, och dhet wid den termin, tå säden uthtages. 
Resolutio. Att fogden haf:r taga 3 d:r på hwar tunna, som icke hafwer blifwet 
upfördt, skal ransakas, när fougden kommer. 2. Att dhe må åhrlig få lösa sin 
tijonde, ställes åhrlig till tijden.

3. Medan winteren är nu merendels förfluten, och dhata åhr ännu af serdeles orsak
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något qwar är af kyrkietijonden, som icke är uthtagen, ty begärer församblingen 
ödmiukeligen, att få samma rest inlösa med penningar, så högt som KgL Academien 
sin spannemM detta åhret wid Fahlun förseljer. Resolutio. Bewiljes, så frampt sum
man icke stiger öfwer 100 t:r, och dhet nu strax att betala för 8 V2 d:r contant, 
eller upföra till Berget.

4. Beswärar sig och församblingen öfwer inmätningen, att dher med icke effter 
Kongl. ordning tillgår, i dhet fogden icke benöyer sig med een kappa till råga på 
spannen, och en half kappa på halfspan, uthan höser dher på så mycket måttet kan 
behålla. Begärer derföre församblingen på dhet ödmiukeligaste att tijondefogden 
tillhålles i detta fallet rätta sig effter KgL M:ttz här om giorde ordning. Resolutio. 
Om detta skal ransakas dher in loco.

Den 3 Martii
kallade Rector Professores till tals effter predikan. [Praesent.] M. Rectore, Doa. 

Stigzelio, Doa. Lithman, M. Brunnero, M. Ravio, Dn. Verelio, M. Skunk.
1. Uplästes M. Achrelii supplication, att i anseende till sin medellösheet be

komma någon hielp af cassa studiosorum till sitt barns begrafning, effter lönen är 
ringa, och han föga annat än sielf studiosus är, och mycket arbete ibland med 
ungdomen hafwer. 2do. Begärer något mera till länss. Resolutio. Bewiljes 20 d:r smt. 
af cassa studiosorum. Sammaledes om han något mera behöfwer till bem:te begraf
ning, ansöker han H. Räntemästaren om dhet öfrige på sin wåhrtermins löhn be
komma. Förmanes till sparsamme sumptus.

Den 10 Martij
kallade Proreaor Ol. Åkerman Professores tillhopa i kyrkian, praesent. Doa. Lith

man, Doa. Rudbeck, M. Brunnero, Doct. Hoffwenio, Dn. Verelio, M. Fontelio, M. 
Skunk. A a. not. M. Åkerm.

Anmälte sig Lars Pederson i Bärby och Dingtuna sochn, och beswärade sig, att 
han intet kan åthniuta Consistorii resolution, som honom gifwen blef den 23 Sept 
1668, begärandes dher hoos, att han måtte blifwa frij för dhe 3 spen sädh som ifrå 
honom bort nätte  woro, hälst emädan han intet war tillstädes, när säden i mättes, 
och kan dherföre intet weta hwad måhl har wäret. Resolutio. När bonden hafwer 
betalt 16 d:r för koon, som står i pant, må han henne igen bekomma, och dhe som 
wederböre, måste göra sin flijt att sökia rätt på honom, som spannemMen frånmält 
hafwer.

Den 14 Martij
effter högmässan, praesent. M. Reaore, D a  Scheffero, M. Åkerman, Doct. Hoff

wenio, M. Ravio, M. Liung, M. Skunk, Dn. Arrhenio.
Uplästes enkians i Walby S. Elians sochn, h. Margreta Anders dotters supplica

tion, angående dhet skadestånd hon af wådelden, till 86 d:r i spannemål och annat 
2 åhr sedan ledh, föruthan dhe huus, som upbrunne, begärandes ett åhrs frijheet 
till för uthlagorne. Fougdens Johan Andersons attest, och rättarens i Skilstad med- 
folgde, som attestera, att hon en stufwa med cammar, 2 bodar med bottnar, 1 källare 
å nyo giordt hafwer. Item upfärdat dhe andre husen, som förderfwade blefwo. 
Resolutio. Henne gifwes bref på ett frijheetz åhr till, men huru mycket hon skal af 
dhet året niuta, eller af resten, skal framdeles in Consistorio determineras.
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Den 17 Mardi
wore Professores kallade effter predikan.
1. Angaf Rector, att een hustru från Ookelstad är inkommen, af hwilken är 

taget alt hwad hon med sin man eger för sin rest skull, begärandes niuta een koo 
behållen, effter hon hafwer månge små barn. Resolutio. Henne bewiljes den be
hålla.

2. En studiosus Helsingus Simon Luth har länge siuk wäret, begärer någon 
hielp. Resolutio. Bewiljes 10 d:r smt. af fisco studiosorum.

3. En Smolandus Christophorus Olai Knap är död, till hans begrafning begäres 
någon hielp, effter han oförmögen är. Resolutio. Bewiljes 10 d. smt. af fisco 
studiosorum.

4. Carl Communitetz trägårdzmästaren är död. Enkian begärer någon hielp till 
hans begrafning. Resolutio. Bewiljes niuta 1669 åhrs arrende.

5. Arvido Rydelio bewiljes testimonium här ifrån.
6. Decanus angaf twenne, som facultas har bewiljat egne disputadoner exercitii 

gratia hålla, nembl. Laur. Huller Angerm., de geometriae origine, progressu & 
utilitate. Item Gabr. Sevali. Vesm. de motu Martis, bägge sub praesidio M. Jonae 
Fornelii. Resolutio. Bewiljes.

Den 21 Mart i j
kallade Rector Professores till tals effter högmässan, praes. M  Rectore, Doct. 

Stigzelio, M. Benzelio, Dn. Scheffero, M  Åkerman, Doct. Hoffwenio, M. Ravio, 
M  Liung, M. Fontelio, Dn. Arrhenio.

1. Uplästes H. Gustaf Soopz bref, de dato 19 Marti j, angående dh et beswär Aca- 
demien hoos honom giordt hafwer, om Cronon es fogdes intrång på Munketorpz 
kyrkietijonde. Och effter hans Excell. lofwar wilja Academien skipa rätt, begärandes 
någon fullmächtig wid Strömsholm 14 dagar här effter funnes, ty skal Johan 
Anderson tillskrifwas, att dijt sig förfoga.

2. Bewiljades en studioso [Johan?] Rothman testimonium här ifrån.
3. En studiosus Lundius benämbd begärer någon hielp i sin fattigdom. Resolutio. 

Nekas, effter han icke så fattig är.
4. Anders Anderson i Lotter gärde är skyldig 40 d:r för 1668 åhrs penninge 

uthlagor, säger sig intet hafwa att betala med för hösten. Begärer till den tijd för
sköning. Resolutio. Bewiljes.

5. Stadz magistraten gifwer tillkänna, att dhe hafwa låtet afrijta staden, och effter 
månge nya gator nu intet hafwa nampn, begära dhe twenne af Academien, som 
med dem sammankomma, och gifwa alla ga tur nampn, som förr icke hafwa. Rero- 
lutio. M. Liung, och Hadorphius deputeras dher till.

6. Staffan Boman låter säya sig hafwa afrijtat någre hemman i sommars, som 
han af mangel på pergament icke än hafwer fått reenrijta, begärer doch någpn 
hielp, i sitt trångmål, till 1 eller 200 d:r. Resolutio. Wijse först kladden, sedan får 
man see huru han kan hielpas.

Den 24 Martii
hölt2 Consistorium majus, praesent. M. Rectore, Doct. Rudbeck, M  Brunn[ero], 

M. Benzelio, M  Åkerman, Doct. Hoffwenio, M  [L] Fornelio, M. Liung, Dn. Verelio, 
M  Fontelio, M  [J.] Fornelio, M. Skunk, Dn. Arrhenio.

1. Proponerade M  Rector om M. Aurivillii begäran, att få introduceras denne
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tijd, då h. Arrhenius träder tili historiarum professionem. M. Rector berättade, att 
hans höghGrefl. Excell. hafwer nylig resolverat, att emedan Academiae staten nu är 
så trång, och förr fins 1653, i förre Cancellarii tijd slutet, att då någon professio 
löös blifwer, skal lönen någon tijd tillslås staten till dess understöd, ty skal nu 
denne professio stå ledig till hösten, och denne termin af lönen inslås i staten.

2. Prof. Dn. Arrhenius låter förfråga, om han skal per introductionem novam 
träda till historiarum professionem, eller per intimationem? Resolutio. Dhet är intet 
wanliget, att en ordinarius, då han träder till een annan ordinariam in eadem facul
tate, tager novam introductionem. Dherföre är bäst han intimerar sielf då han 
begynner läsa. Prof. Arrhenius begärte, få hålla en liten oration i stället för in- 
troduction, hwilket bewiljades, och skulle den 3 Apr. skee.

3. Till sal. Ungii begrafning lofwades i fiol då han dödde en termin att niuta 
till begrafningz hielp. Denne termin hafwa arfwingarne intet nutet, af orsak att han 
hade Communitetet, och dhe finge ingen som legde rummet dhen förledne termin. 
Derföre begära arfwingarne, att än framdeles niuta samma termin, då dhe finna 
någon, som dhen leyer. Resolutio. Lofwes. Inspectores måste hafwa detta i godt minne.

4. Samuel klockare fordrar ännu som förr sin lön, begärandes att Professores 
wille sammanskiuta några medel till sin betalning. Resolutio. Professores swarade nu 
som förr, att han får sin fyldnadt, när staten tillräcker.

5. Helmstadienses hafwa hijt skrifwet, och skickat en tractat dhe haf:a fattat 
emot Vittebergenses, begärandes att Academia Ups. icke wille tillfalla Vittebergenses 
i deras sak. Resolutio. Denne tractat skal igenom läsas.

6. Magnif. Rector skänkte een stoor lagbook in folio, förgyldt, af nova editione 
Ignatii Meurers till Consistorium.* Consistorium tackade honom flijtelig för denne 
hederlige skänk, hwilket honom till beröm annoteras måste.

7. Bokhållaren anhåller ännu, att niuta 300 d. fyllest för Per Bengdtsons räkningar, 
effter han så mycket beswär med dem hafft hafwer, och Consistorio intet afgår 
igenom denne bewillning. Resolutio. Consistorium kan icke gå ifrån sitt förre slut.

8. Johan Ernst Vesm. heelt fattig, har i 7 åhr sökt stipendium, begärer ibland 
dhe förste insättias, och nu i medier tijd någon hielp bekomma. Resolutio. Hielpes 
denne gång med 8 d. smt. af fisco studiosorum.

9. Uplästes Kgl. M:ttz bref, de dato 15 Febr. 1669, angående Helsingörs hospitals 
spannemål, hwilken tillförene war anslagen till ett nosocomii uprättande och under- 
håld i Upsala. Nu hafwer Kgl. M:tt samma spannemål slaget till barnhusetz under- 
håld, och Cronan i stället anslaget af Kgl. RäkneCammaren 1500 d. smt.

10. Taltes om Staffan Bomans begäran, att niuta någre penningar på dhe afrijtade 
hemman. Rector sade sig hafwa sedt copiorne, och dhe äre med heel åkerdehlning 
afftagne. Consistorium slöt, att han skal göra dhem heelt ferdige, sedan får han 
penningar. Enkian skal tillskrifwas, att hon måste låta förstå hwem hon finner 
tienlig att antaga till arbetet, som dhet answarliget göra kan, så får Consistorium 
betänkia sig om personen.

11. Taltes om rättaren i Wattholmen, som afsagd är, att hustrun är inkommen, 
begärandes få sittia qwar, tiUbiudandes caution, nembl. mölnaren dhersammastädes, 
och en annan dher i byen, lofwar på sin rest wilja lefwerera 100 d. kmt. till mid
sommaren. Resolutio. Han måste gifwa skrifftelig caution.

* Se försättsplanschen.
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12. En bonde ifrån Frestad söker förmedling på den uphögning honom ålades i 
höstas. Om denne bonde wittnades, att han är en elak bonde, och slötz, att om hans 
sak skal i sommar ransakas, då Professores uthresa att besee Academiens hemman.

13. Sammaledes Lars Perssons i Tarf klagan om samma sak, hwilken skal ransakas 
i sommar.

14. H. Sten Bielke hafwer hijt skrifwet till Rectorem, för en Bielkernes stipendiat 
bonde i Weppeby, som sig hafwer beswärat att wara högre skattlagd än förr. Här 
till berättade Hadorphius, att Abram Person hade ingen uthräkning på desse 
hemman, innan han fick den i winter af Hadorphio uthur testamentz brefwen, sedan 
lät han bokhållaren tillsättia den extraordinarie och owisse räntan. Resolutio. Swares 
hans Excell. H. Sten Bielke, att bokhållaren hafwer allena tillsatt dhe extraordinarie 
räntorne effter ett heelt mantal men icke någon ny skatt ålagdt, etc. Vid. litt.

15. Uplästes RCantzlers bref de dato [ej utsatt] Martii 1669, angående Upsala 
stadz bref till Hofrätten och förfrågan om studentekokerskors foro, anten dhe skola 
höra under Academien, eller staden. Consistorium påminte sig hafwa swarat staden 
förr på den frågan, att Academien icke flere förswarar än studiosorum lagstadde 
hion, som egentelig uthi dheras åhrstienst äre, men borgerskor eller andre qwinnor, 
som boo här i staden, och låta sig bruka till kokning för studiosis, förswarar Acade
mien icke.

16. De Geer låter anhålla, att få byta sig till Harwijkz uthjord för ett fierdedels 
hemman af 28 d:rs ränta. Räntemästaren swarade sig förmoda genom qwarnen 
större nytta, än hans wederlag. Resolutio. Academien behåller sin egendom.

17. Sedan berättade Rector, om sin beställning denne tijd i Stockholm, att han 
4 puncter wid Reductionen hafwer å Academiens wägnar förhafft, 1. om Skedika. 
2. Lyan Gyldenkloos byte. 3. Kyrkiehusen. 4. Krusens byte, hwar på nu wäntes 
resolution. Om desse sade sig Rector nogsampt taget Academiens interesse i acht, 
och inga skäl förtegat, som till dess reduction höra, förmodandes dhet bästa i saken.

18. Påminte M. Rector, huruledes han är tilltalt worden af åthskillige om den 
oordning ibland oss är inrijtat med processer här å orten, i det wij sielfwe förnedra 
hwar andra, sättia främmande och ringare öfwer oss i wåre gästebud, icke lembnan- 
des Rectori den grad, som honom af Kgl. M:tt är gifwen, uthan poykar och ringare 
män sättias öfwer honom i deras samqwemmer, som nylig är skedt.

Här till contesterade Consistorium sitt störste misshag, serdeles om wij af col
legio göra hwar andra dhet, hwad skola då andra uthom göra. W ij borde hålla 
constitutiones, och der effter gifwa Rectori sin grad, sampt under oss sielfwa intaga 
dhe rum, som Kgl M:tt oss förordnat hafwer. Sades och af en eller annan, att dhet 
är een skam, och otillbörligen af dem giordt, som så giordt hafwer, om han är af 
wår ordine, och söker sielf Rectorem och Consistorium förnedra. Här på frågades
1. om man skal tillåta främjande, som icke äre i högre condition, eller förnäm 
slächt, gå fram om Rectorem i processer? Detta tychte Consistorium ingalunda böra 
tillåtas, uthan effter constitutiones Rector hafwe sin rang i alle processer. 2. Om 
Rector tillåter slächten i processer gå fram för sig, om dhe då skola sammaledes 
tillåtas hemma i huset sittia fram om honom och andre, som werdigare äre än dhe? 
Consistorium mehnte en åthskildnat wara med processer, hwar est slächten går alltijd 
främst och näst brudgumme eller lijk, men hemma i husen pläga slächten deferera 
dhe främmande, besynnerlig hederlige gäster, dhe främre rummen. Rector sade, 
om här på icke rådes böter, serdeles att wij sielfwe icke wilja hålla Konungens ord-
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ning, då bin ingen gå i dheras samqwemwer. W ij lijda nogh föracht af andre, 
wij böre icke göra hwar annan dhet inbördes. Så sade dhe andre af Consistorio.

19. Berättade Rector, att R. Cantzler hafwer resolverat, dhet M:r Grubb och M. 
Joh. Columbus blifwa Adjuncti, hwilket godt kendes. M:r Grubb blifwer theologiae 
Adjunctus, effter hans höghGrefl. Excell. bref, och M. Columbus philosophiae, 
effter fac phil. begäran.

20. Rector proponerade om Visitation på apotheket, dher till begärtes wisse Pro
fessores jempte medicos.

Consistorium minus blef qwar.

1. Talte Rector om Folker, som slog stadzwachtmästaren Per Larsson, att han 
icke kan få någpt assistens af bem:te Per Larson till att wittna och gifwa tillkänna, 
huru mycket hans stallbroder Dawid Wolchers son är interesserat i saken, och hielpa 
honom till rätta. Orsak dher till är, att Per Larson hafwer bekommet en ducat af 
Wolchers son. Hamnelius inkom, wittnade, att wachtmästaren hafwer begärt, dhet 
Wolker wille gifwa honom en docat, så skulle han Per Larson göra honom frij. Den 
andre gaf honom 1 rd:r och 1 stop wijn. Resolutio. Folker assisteras med recom- 
raendation hoos borgmästaren moot Per Larson.

2. Inkallades Arvidus Kolthof med Johan Nilson borgare, om den sak förr an- 
gifwen är.

Först inhades sal. Hedraei son, såsom wittne, hwilken berättade, att poiken Johan 
brottades med Rolandri poyke, och när denne lopp och klagade, kom Kolthof och 
slog Johan wid örat.

Clara sal. Doct Edenii piga inkom, aflade eed, och sade sig intet weta, eller 
minnas, anten Kolthof slog honom eller icke.

Sedan infordrades dhe 4 studiosi, som skola witna om skåledrickandet, men wore 
bortgångne. Derföre upskiutz den till näste majus Consistorium.

3. Petrus Kijlström inkom mot Petrum Tingwall om deras förre twist och räk
ningar mot hwar andra. Consistorium öf:rwägade bägge parternes skäl, omsider 
sålunda resolverandes: Consistorium finner skäligt, att dhe lefwererade 14 d:r kmt., 
och mons:r Kijlströms obligation på 15 d:r af föres för Tingwall, och resten betalar 
han effter förre dom och Consistorii slutz.

4. Räntemästaren anklagade pappersmakaren, som hade en ekestock köpt af en 
bonde, den Räntemästaren hade betingat för 3 d:r och 1 k:a öhl, och när Ränte
mästaren lät föra stocken uhr sin gård och till qwarnen, har pappersmakaren dher in 
loco uthkommet, och gifwet honom 2 mk mera. Pappersmakaren sade, att bonden 
kom och tillböd honom stocken, begärandes först 3 d:r, men lät med sig betinga 
till 13 mk och 1 k:a öhl, icke wetandes att Räntemästaren hade den förr betingat 
Räntemästaren bewijste med åthskillige omstendigheeter, att pappersmakaren wiste 
hans köp med bonden. Resolutio. Effter dhet 14 cap. Köpm.B. St.L. § 1. finner Con
sistorium skäligt, att Räntemästaren, som förra köpte stocken, gånger till köpet, 
lefwererandes pappersmakaren dhe 3 d:r han bonden för stocken lofwat hade, och 
pappersmakaren böter för förköp 3 mk smt. effter init capitis, alldenstund han 
köpte stocken på den ort, som alla stockar qwarläggias att sågas, och pappersmakaren, 
sedan han hörde att Räntemästaren klandrade om stocken, lät sin fångesman bort
resa, och intet tillböd H. Räntemästaren stocken igen.



i66$: 28 mars -  7 april 217

Den 28 Mardi
kallade Rector Profess:s till tals efft. högm. praes. M  Rectore, Doa. Rudbeck, 

Dn. Scheffero, M. Åkerman, Doct. Hoffwenio, M. Liung, Dn. Verelio, M. Skunk.
1. Låter opbördzmannen Börje Nilson förfråga huru högt ett sommarlass höö 

skal beräknas bönderne i penningar, dito 20 kärf:r halm. Resolutio. Ett sommarlass 
höö werderas för 1 d. smt. och 20 kärf:r halm för 2 d:r kmt.

2. Frågade Reaor effter samma Börje Nilsons begäran om dhe hemmanen, som 
förbrände äre, och ännu frijheetz åhren påstå, om dess åboor skola betala mantals* 
penningarne. Resolutio. Dhe niuta frijheet för mantalspe»m»g<*rne, så länge frij* 
heetzåren med alt annat continuera.

3. Frågar han om Olof Mårtenson och Erik Erikson i Eke få slippa mantals- 
penningarae för sin ålderdom, effter dhe äre öfwer 63 åhr. Dito Erich Person i 
Thuna och Pelle Person i Söderby. Resolutio. Så länge dhe hemmanen förestå, wäre 
sig öfwer 63 åhr, eller ey, skola dhe till mantalspe«m'«gdrne swara, men hafwer någon 
effter 63 åhr sitt boo och hemman afstådt, warandes hoos sine barn inne, och af 
dem födes, blifwe för mantalspemzrögtfrne befrijat, som alt med mera rijkz beslutet 
1655, 11 puna innehåller.

4. Dhe bönder som äre lagskrefne soldater, kunna icke för sine personer slippa 
mantalspewttwgdrne, så länge dhe stå för hemmanen, men sedan äre dhe befrijade.

Den 31 Martij
effter predikan, kallade Reaor praes. Professis Doct. Lithman, M  Brunner., 

M. Benzel., Dn. Schefferum, Doa. Hoffwenium, M. Fontelium, M  Skunk.
1. Emedan till sal. Ungii begrafning i fiol lofwades en termin öfwer sitt stipendio, 

hwilken dhe icke än åthnutet hafwa, uthan äre skyldige Petter Kroger för swepning 
och annat, ty begära nu arfwingarne att Consistorium wille dem betala så mycket 
af cassa studiosorum, som på en termin af pecuniario löper, och taga igen af pecu
niario, när dhet faller. Resolutio. Bewiljes.

2. Börje Nilson begärer werdering på den hafra i hans befallning fins i åhr 
lefwererat. Resolutio. Werderas för 4 */2 dir kmt. tunnan.

Den 4 Aprilis
effter högmässan, kallade Rector dhe närwarande Professores till tals, som wore, 

M  Benzelius, M. Åkerman, Doa. Hoffwenius, M. Liungh, Dn. Verelius, M. Fon- 
telius, M. Skunk, Dn. Arrhenius.

1. Twenne studiosi Olaus Rodelius och Israel Starbeckius begära någon hielp i sin 
fattigdom af fisco studiosorum. Resolutio. Bewiljes hwardera hwar sine 6 dir smt.

Den 7 Aprilis
höltz Consistorium minus, kl. 1., praesent. M. Rectore, M. Benzelio, Doa. Hoffwe

nio, M. L  Fornelio, M. Skunk.
1. Företogz den saken med Kolthof och hans poike.
Erlandus Hoffstenius, Erlandus Hasslebohm inkom/wo, aflade eed och wittnade 

om skåldrickande för twenne jungfrur skull, som nämbdes hafwe wäret. Desse sade
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sig intet hördt någon jungfru nämbnas. Sammaledes inkom Sueno Hasselbohm 
giorde eed och nekade hördt dhe begge jungfrur nämbnas, som förr hafwa omtalte 
wäret. Sedan cognoscerades om dhet öfrige facto med poyken, och effter sakens 
beskaffenheet fäldtes denne dom:

Resolutio. Dn. Arvidus Kolthof hafwer förwärkat wärjan effter constitut. cap. 24. 
§. [numret ej utsatt] och böter för swerdzdrag 6 mk smt. effter Sårm. wiL cap. 12.
2. Haquinus Fogel, som hölt gossen, och Kolthof som slog, böte hwar sine 12 mk 
smt, effter 12 cap. Sår. wil. 3. För blånat i ansichtet böter Kolthof 12 mk effter 
Sårm. wiL 9 cap. 4. För dhet Kolthof hafwer till sig lockat poyken, sedan han hade 
gifwet honom afskedh, och taget kläderne af honom, böter han effter dhet 26 cap. 
Edz.B. StL. eedzöres boot 160 mk. 5. För dhet han hafwer poyken låtet inhämpta i 
sitt huus, sedan Rector kallade barnet i Kgl. fridh, och ärnade honom å nyo slå, 
skal han liggia i prubban fiorton dagar. 6. Fogel skal liggia i fengelse 8 dygn för 
sin petulantie han brukat haf:r i denne action. Fogel admonerades att afstå med 
sitt oskickelige wäsende, fönsters sönderslående, eljest måste han ifrån Acade- 
mien.

2. Daniel Hagelberg med Rolandro och Samuele Jernberg, hafwa ropat och skriket 
på gatan några nätter sedan, kastat stenar i wäggiarna och hållet mycket owäsende 
accusantibus vigilibus. Desse bekände sin brott, och afbedo. Resolutio. Böta hwar sine 
12 mk smt. för oliud effter placatet 1640, fengelse hade dhe och förtient, men 
denne gång remitteras, med förord, att afstå sådant en annan gång. Böten skola dhe 
strax exponera, eller caution, carcer eller pant.

3. Johan Schutz inkom, citerat för skiutande, sade att hans broder som är under 
militien, har wäret hoos honom, skööt någpt hwar gången, dher emot han warnade 
honom, men kunde intet effectuera.

4. Rector som är inspector öfwer Wesma nnelandskapet, hafwer hafft studiosos 
ihop, och dhe samme ldaga öfwer en benemd Ryting och Kollenium, som intet 
gör annat, än förer ett elakt lefwerne wid Academien, dricker och fyller sig, 
sammaledes twenne Hijsingii. Resolutio. Skrifwes deras föräldrar till, att dhe bort- 
hemptas sin koos, effter dhe intet godt göra.

5. Doct. Hoffwenius frågar, om landzskapz inspectores må exdudera en uhr sitt 
landskap, när han är beträdd med oskickeliget lefwerne, snatterij, horerij eller 
annat? Consistorium mehnte, att inspector med landskapet må den exdudera ifrån 
sig, om dhe hafwa dher till wichtige skäl, doch referera sådant till Consistorium.

6. Simon Bask och Per Nilson Collin skola citeras för skuldh.
7. Een bondeenkia ifrån Morby klagar att Abram Person låter förliuda wilja 

henne afsäya nu strax mannen är död blefwen, begärandes få sittia qwar. Resolutio. 
Remitteras till Rentemästarens ransakning och skärskodande af hwad orsaker dhet 
skeer.

8. Justus Carlman begärer blifwa ihogkommen till stipendium eller Gommuni- 
tetet, som dhet extraordinarie en tijd nutet hafwer, säger sig hafwa dhet länge sökt, 
men intet än wunnet. Resolutio. Hans begäran kan ihogkommas då om stipendia
riis talas.

9. Jacob Anderson insinuerar een expense lista a 40 d:r 1 öre på sal. M:r Boos 
enkias humblegård i gerdsel, stör, humblestör och dagzwerke, som honom i fiol 
befaltes till Communitetet taga, dito 6 d:r 22 öre på den humblegård ibland Pro
fessorum är. Denne uplästes och ratificerades.
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Consistorii majoris assessores tillkommo, Doct. Lithman, M. Åkerman, M. Liung, 
Dn. Verelius.

1. Uplästes KongL Maij:ttz bref för Dn. Johanne Buschagrio till ordinariam 
professionem orientalium linguarum, de dato 4 Martij 1669. Introduction bewiljes 
honom strax effter helgen.

2. Angaf Rector om M. Jona Körling, att hans högGrefl. Excell. nylig hafwer 
sig tillskrifwet, och förordnat att M. Körling måste blifwa wid professionen i Pernow 
han till confirmerat är, och icke här accomoderas, som han sökt hafwer, och M. 
Grubb blifwa wid adjuncturen.

3. Insinuerades ett bref ifrån Kongl. Reductionen om fierdepartz räntan af 
Malma hemmanen, som M:r Boos enkia sig beswärar blifwe af Cronan uthfordrat, 
dher hon icke possiderar hemmanen, uthan till Academien inrymbde, hwarföre 
Kgl. Reductionen begär er weta om Academien är genom något privilegium ifrån 
bem:te fierdepartz ränta exempterat, hwar och icke, måste Academien dhen betala, 
dat. Stockh. 29 Martij 1669. Resolutio. Consistorium swarar skrifftelig och berättar, 
att den 21 Julii 1666 lät Kongl. Cammar Collegium förmedelst bref till landz- 
höfdingen högwälb. H. Jören Gyllenstierna och oss, immittera Academien i samma 
3 Malma och flere hemman, till att betala bokhållaren Olof Efwertson dher af sin 
lön för sal. M:r Boos räkningar, dem han effter Kongl. Cammar Collegii ordre 
och dess revisions upsatt hafwer förferdigat. Sedan den afbetalning expirerar, 
continuerar Academien i godsens possession för den stora rest sal. M:r Boo till 
Academien är skyldig worden, a 130 d:r smt. för hwart åhrs räkning på 16 åhr. 
Sedermera är af bem:te hemman för 1666 fierdepartz räntan richtigt betalt till 
Cronones fougde Lars Larsson Ferner, men för 1667 och 1668 är behållen, effter 
hon af Academien intet är krafd, doch har Academien tänkt att sökia Kgl. M:tt i 
underdånigheet, så snart Academien får uthslag om dhe bortkompne Academia: 
hemman, som af Cronan refunderas måste effter Kgl. Reductions doom, att niuta 
denne fierdepartz ränta ibland annor refusion till Academien är fördenskull nu 
wår tienstödmiuke begäran till det Kgl. ReductionsCollegium, att blifwa med bem:te 
fierdepartz räntas affordran förskonte, till dess wij hoos den Kgl. Reductionen få 
uthslag på wåre beswär, och sedan hoos öfwerheeten få sökia att bem:te fierdepart 
blefwe Academien ibland annor refusion cederat för sitt skadestånd, och dhe bort
miste godz, som af Cronan wederläggias skole.

4. Uplästes Munketorpz församblingz insinuerade petita, som fins in actis dhen 
26 Febr. af Rectore och inspectoribus aerarii först resolverade, och nu till majus 
Consistorium refereras. Professores läte för sig upläsa bem:te församblingz petita, 
och resolverade som följer: 1. Att församblingen begärer blifwa wijd dhet accord 
hon öfwer 30 åhr sedan giordt hafwer med förre Academiens Räntemästare att 
ingöra i kyrkieherberget både i ond och god tijd 2 f:r reen god sädh effter hwar 
skyl, och blifwa för alt profwande förskonte. Detta bewiljar Consistorium, så länge 
församblingen icke beträdes att binda större skylar än wahnt är eller brukar något 
underslef, i hwilket fall Academien will sig förbehållet hafwa, att följa Kgl. Cam
mar ordre med profwande. 2. Dhet församblingen begärer få inlösa kyrkietijonden 
åhrlig för så mycket der wid Kopparberget betales, alldenstund upförslen faller 
dem beswärlig, etc. Uthi detta kan icke Academien lettelig gå ifrån sine wanlige 
köpmän för den richtige betalning af dem fåås, så frampt icke bem:te köpmän 
wore nöyde allenast med den andre Wäsmannelandz spannemålen, och församb-
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lingen kunde på en gång, då Kopparbergz köpmännen accordera om spanneralftea, 
betala Academien för altsamwzans på en post uthan någon credit, eller beswär af en 
eller annan. 3. Hwad dhet beswär anlangar, att tijondefogden tager af hwar och 
en 3 d:r kmt. tunnan, som icke förmögen är att upföra sin kyrkietijonde, dhet skal 
ransakas, och hwad obilligt fins wara af honom skedt, rådes bötter uppå och af- 
skaffes. 4. Hwad församblingens beswär anlangar Öfwer utmätningen, att dher med 
icke effter Kongl. ordning tillgår, i dhet fougden icke benöyer sig med en kappa på 
spannen, och en half kappa på halfspannen, uthan höser dher på så mycket måttet 
kan behålla. Resolutio. Om detta skal ransakas dher in loco, då fogden är till swars, 
och hwad oskäliget kan bewijsas i den måtton passera, afställes.

3. Räntemästaren påminte huru mycken saköre af Academiens landbönder falla 
här och der, som Academien intet weet af, nu föreslår han sig inge andre medel 
weta, huru Academien kan om sådant kundskap få, uthan fogderne skulle åhrlig in
lösa een saköreslängd af Cronones fogdar, dher af Academien störste wissheten om 
sakören hafwa kunde. Resolutio. Consistorium känner detta förslag godt, och be- 
wiljer.

6. Frågades om sakören af praebendebönderne, hwem dem taga skal, anten Aca
demien, eller den Professor, som praebende henwwanet äger? Resolutio. Den som 
praebenden innehafwer, niute sakören, efter han den andre skatten äger.

Den 20 Apr.

då Dn. Buschagrius introducerades, bewiljades till Jöns Nilsons fiskiares begraf- 
ning 6 d:r smt. af fisco studiosorum, effter han så länge Communitetz fiskare wart 
hafwer.

Den 24 Aprilis

höltz Consistorium minus, praesent. M. Rectore, M. Benzelio, Dn. Åkerman, M. L  
Fornelio, Dn. Verelio, M. Skunk.

1. H. Erik [Piscarius] i Gamble Upsala inkom, beswärade sig, att då han stod i 
sitt embete på predikestolen annan dag påsk, blef han begabbat och försmädat af en 
eller annan studioso, som stodo nidre i stolarne, dher om någre bönder när stående 
nu inkomnzo att afläggia sitt wittne om deras ord och owäsende. Personerne wore 4, 
en benämbd Gustavus Törnbom, twenne Torini, Andreas och Jacobus, sampt 
häradzskrifwaren Bromsen.

Carl Erikson i Bärby, Anders Hansson i Giökulla, Olof Olofson i Bärby, Per Olson 
M. Fornelii dreng. desse hafwa hördt sielfwe orden, som dhe talt hafwa.

Lars Ersson borgare här i staden, Hans Mickelson i Nedergärde, Anders Thomsson 
i Bråckerstorp, desse hafwa hördt donet, och weta om deras gestibus att witna.

Alle desse 7 inkomrao, aflade eed, och wittnade, som följer:
Carl Erichson i Bärby sade, dhe bortwände hwart ord H. Erik predikade, sade, 

dhet wore bättre man satte en bonde att predika. Item då H. Erik en gång nembde: 
aperti sunt oculi discipulorum, sade studenterne: aperi oculos, och giorde löye af 
hela predikan. När dhet badz för klockaren, sade dhe, dhet är intet åth bidia för 
honom, han hafwer ätit sig siuk af fårebogar och ost. När H. Erik stegh af predike
stolen, och begynte psalmen: Gladelig wele wij etc. tå ropte dhe stundom till mycket 
högt, och släpte igen, säyandes, wij kunna intet psalmen uthan till.
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Anders Hanson wittnade, att dhe förtörnade hela församblingen och prästen, 
sagdt dhet wore bätter en bonde stege på predikestolen än han, när han intet bättre 
kan uthreda saken, skrattade sig så emellan, hade mycket att säya sig emellan. När 
prästen talte på predikestolen, att wij skulle bidia Gud om dageliget bröd, sade dhe, 
nu är prästen galin, som begärer dageliget bröd på predikestolen. Personerne wore 
4 alls. Dito, när prästen en gång sade, aper [t] i oculos, sade dhe, aperi oculos, när 
du går i predikestolen en annan gång. Dito, om klockaren, ut supra. Mera hade dhe 
att säya, som wij intet kunna minnas. När psalmen begyntes, wrålade dhe till, och 
släpte igen.

Olof Olofson i Bärby inkom; dhe sade, dhet är bättre sända en galen bonde i 
predikestolen än denne. Hela predikan stodo dhe, skrattade och logo, sade prästen 
skulle see bättre upp med ögonen en annan gång.

Per Olofson drängen: Dhe såte och logo åth alt dhet H. Erik talte och sade, hör nu, 
hör nu hwad han säger igen. När han uptogh psalmen, ropade en till af dem, och 
släpte igen, sedan logo dhe sig emellan. Ord hörde jag talas, men mins intet till 
dem.

Lars Ersson borgaren wittnade, att ett wrålande i psalmen, emellan epist. och 
evangelium hörde han för predikan, då dhe orden sönges, den döde war borte, 
ropade en till, och slepte. Dher på logo dhe sig emellan.

Sedan inkommo Hans Michelson och Anders Thomson, wittnade sammaledes, 
att dhe hörde dånet af deras owäsende. Sedan uthwijstes desse. Consistorium miss
hagade högelig detta owäsende, som af studiosis begånget är. Resolverades: att dhe 
skole citeras till näste Consistorium, och dher för sin brott plichta.

2. Mathz Persson timberman inkom, sade, att då han med 3 sine camerater war 
och drack 1 k: a öhl i Torstuna gården, och skulle gå uth, kom Hysing, och högg 
honom med swerd i hufwudet.

Harald Hysing bekände sig dhet giordt och afbedde brottet.
Resolutio. Harald Hysing böter 12 mk smt. för hufwudsåret, effter 9 cap. Sårm. 

w il St.L, item, 1 rd:r i barberarelön. 3tio, miste wärjan, effter Constitutionum cap. 
24. och sittie i fengelset till dess han betalar.

3. Angafz om Prof. Åkermans dreng, Jacob Carlson, att han hafwer besufwet Doa. 
Hoffwenii piga, Sara Olofz dotter. Desse inkommo, bekänna sin skuld. Resolutio. 
Upskiutz till dess börden är skedd.

4. Någre Cronones humblegårdzdrenger hafwa nylig supplicerat till landzhöf- 
dingen, emot befallm:n Samuel Stehn, föredragandes huru dhe betales med elak 
spannemM för deras lön, och hwad mera dhe förebära. Nu klagar befallm:n på 
dem igen för osanning, dher emot säija dhe, att en student Arvidus Gradinus 
benämbd, som skref supplicationen, hafwer hårdare skrifwet, än dhe begärte, hwar- 
före nu befallm:n detta till ransakning refererar. Studenten inkom, säger sig effter 
dheras ord skrifwet, dhet dhe begärt hafwa, och intet mera, hwilket han med en 
annan studentz wittne will bewijsa, som heter Nicolaus Ryting, och närwarande 
war. Denne Ryting inkom aflade eed, och wittnade, att Gradinus skref effter 
drängiarnes begäran, och så fort han skref, och upläste för dem, sade dhe, dhet är 
rätt skrifwet. Resolutio. Consistorium kan icke annat finna, än att Gradinus hafwer 
skrifwet hwad dhe begärt hafwa, och intet dher uthöfwer.

5. En swerdzgesell har anklagat Petrum Hysing för dhet han haf:r kommet i 
hans wärkstad, och uthtaget dher en wärja olofwandes, hwarföre Hysing citerat är,
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men nu är swerdzfeyaregesellen borta, ehuruwäl han wiste den andre skulle till i 
dag citeras.

6. Taltes om någre studiosis som sakfäldte är i detta rectorat till böten, hwilka dhe 
icke betala. Wachtmästaren befaltes, att taga bem:te studenter i morgon, och sättia 
dem i arrestcamwaren, till dhess dhe betala bötea

7. Stadzwachtmästaren inkom, anklagandes Ericum Norinum och Laurentium 
Diurman, att dhe wore uthe pä gatan i går natt, ropade och förde oliud, gofwo sig 
med swerd på honom kl. 2, slogo honom åthskillige slag, men förnämbligast blef 
stucken med en stökat i wänstre handen. Ericus Norinus nekar alldeles att hafwa 
wäret uthe, sammaledes Diurman, men hördt dhet oliud uthe stod. Bekänna sig 
hafwa sutet och drucket för sig sielfwe om natten, uthan någon uthgång på gatan, 
eller förorsakat oliud. Wachtmästaren påstår sin käromål, dhe neka. Resolutio. Effter 
studiosi alltijd neka till dhet som dhe angifwas före, om dhe icke med wittnen 
blifwa handgripne, ty slötz, att wachten måste ingå i gårderne dher som drickes 
öfwer 9 slår, och med flijt sökia att exequera stadgan om öhlsälning och oliud, att 
taga pant till widermål, och uptekna dem, som dher dricka.

8. Företogz sal. Humeri räkningx H. Anna Lårman inlade een skrifft, som 
uplästes, och hwar punct resolverades, som effter följer:

Förtekning på någre puncter, som jag tienstlig begärer wid min förre mans 
sal. Humeri räkningz skärskodande kunde blifwa ansedde.

(1) . Att Consistorium wille som nogast skärskoda om alle dhe poster som finnas 
mig påförde öfwer min sal. mans handräkning, äre uthi så richtige böker upförde, 
att dhe kunna gillas, och dhe som dher icke finnas, uthan anten på löst chartec, 
eller eljest, dher credit och debet icke richtigt finnas, då tillsee, om icke någre 
poster, som stå på sådane papper, kunne anten wara misstänkte, eller sedan till bokz 
förde, dher af sedan en post kan mig blifwa 2 gånger påförd, en gång af lösa 
charteket, och andre gången af boken. Dhe som således finnas på löse chartec, beder 
jag tienstl. Consistorium mig afförer, och förskonar med. Resolutio. Dher som fins 
lijka datum på charteket och boken, blifwer för en post hållen; och ändå någonstädz 
dher 2 eller 3 dagar differera, eljest är ingen post upförd, som icke fins collationerat 
af charteken med boken.

(2) . Att Consistorium wille som nogast besichtiga dhe månge spannemftsposter 
mig påföres, om dhe sanne äre, jag kännes aldrig widh så månge. Resolutio. Con
sistorium will dhet låta efftersee.

(3) . Wille Consistorium lembna min sal. mans upsatt större witzord i den spänne- 
måls wärde han i sin längd infördt hafwer, än mig nu påföres, ty aldrig togo wij 
spannemålen så högdt den tijd, som hon nu i räkningen upsätties. Resolutio. Dhet 
kan hon intet niuta.

(4) . Den obligation på 400 d:r som mig de dato 30 Jan. 1647 påföres, kännes jag 
aldrig widh, uthan om min sal. man hafwer dhe penningar länt, så hafwer saL 
M:r Boo dem igen afräknat på lönen, och min saL man intet fått igen obligation, 
effter M:r Boo offta förläde sådane skriffter, så att ingen kunde dem igen be
komma, och så är med denne min sal. mans obligation tillgånget, ty eljest hade sal. 
mannen någon gång talt om dem för mig i sin lifztijd, dhet jag på dhet högsta kan 
swärja han aldrig giorde, och åth minstonne på sitt yttersta om dem bekändt, tå 
han om så mycket annat gaf mig och sine wänner tillkänna. Skulle och denne 
obligation äntelig blifwa mig ståendes för een skuld, den jag gärna afbeder, tå
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wille Consistorium för Gudz skull skona mig för dhet myckna interesse, nembl. 
383 d:r mig påföres af dhe 400 d:r hwilket capital jag aldrig wederkendz, fast 
mig dhet pådömes att betala, mycket mindre interesset af en obekänd post. Resolutio. 
Skulden fins klar och obligationen, men interesset kan hon slippa, dock låter dhet 
stå till dess uthslag med dhe andre är giordt, som grofware har handterat Academien, 
eljest skulle dhe och sökia afslag. Dessuthan will Consistorium bidia för henne.

(5) . Uthi sielfwe posterne, som både min sal. man och M:r Boo hafwa upfördt, 
finner jag denne differentz, som Consistorium wille påsee, att så snart hafwer 
M:r Boo sig förskrifwet, som min sal. man, och fördenskull i een så blind sak, 
heller frälsa dhen som lasten pågäller, än fälla. Såsom den 3 Octob. 1647, säger min 
man sig fått een wexel till Nyman på 78 d:r, uthi M:r Book [0: Boos bok] finnes 
87 d:r som ähr 9 d:r mehr än min sal. man hafwer upskrifwet, nog tror jag min 
sal man mintes sin skuld till Nyman, och dher effter wexlen begärte, sampt och 
upteknade. Resolutio. Kan gifwas henne effter, emädan den kan wara förskrifwen.

1648 den 26 Maij finnes 100 d:r mig påförde, hwilka min sal. man icke säger 
uthi sin upsatt wara af serario, uthan af andre sine medel kompne, och fördenskull 
beder, att blifwa för dem förskont. Resolutio. På denne post fins 4 documenter, och 
är heelt klar.

Den 3 Sept. samma, åhr bekänner min sal. man sig länt 8 rd:r a 13 mk stycke, 
effter han ey wille taga rd:rn för 4 d:r, men i M:r Boos book upföres dhe för 
4 d:r stycket, som då icke högre gälle effter mynteordningen än 13 mk, begärer 
fördenskull att slippa dhe 2 d:r af den post som i räkningen tillsatt är. Resolutio. 
Detta kan icke bewiljas.

Sammaledes den 12 Sept. dhe 2 d:r som mig öfwer min sal. mans hand påföres. 
Resolutio. Kan icke bewiljas.

Posten af dato 22 Novemb. funno Professores nylig i M. Rectoris huus wara 
mig öfwerfördt, och att med den som på den 8 Novemb. står. Resolutio. Dhe 50 d:r 
blifwa henne afförde.

1630 den 7 Febr. påfördes mig 124 ståckar a 1 d:r st:t, men min sal. mans hand 
innehåller 100 allena, och flere woro dhe intet, derföre begärer jag för dhe 24 dess 
öf:rskot blif:a förskont. Resolutio. Desse stockar finnas klart att hafwa wäret 
fyllest 124.

Är och i min sal. mans handräkning 13 t:r korn M:r Boo öfwersände, hwarföre 
han har lofwat annan sädh igen lefwerera, men har doch ingen erlagdt, ey heller 
fins dhe mig nu afförde, ty begärer jag tienstl. dhe måtte afdragas. Resolutio. Detta 
kan afdragas effter i Humeri räkning fins klart, att han ingen refusion fått hafwer.

1631, den 12 Julij påföres mig 10 rd:r, men war allena 9 rd:r som min hand de 
dato 29 Julij klarlig uthwijser, begärer jag altså blifwa för dhe 10 rd:r förskont, 
effter dhe äre med dhe senare. Resolutio. Blifwer wid M:r Boos post 10 rd:r, och 
dhe 9 dödas.

1632 den 13 Novemb. påföres mig af Clas Eden 100 d:r som war af min nu 
warande mans lön, och icke här upföras böra. Resolutio. Är klart, att denne post är 
saL Humeri, och icke Sparmans.

1633 den 13 Jan. af dhe 300 d:r af Salmeyerskan afdrages 100 d:r på Sparmans 
lön, som sedan befans godt af Professorerne, som öfwersågo räkningen. Resolutio. 
Denne afdrages.

(6) . Finnas ännu åthskillige poster, som differera i quanto af spannemål och
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wärde, sampt penningar, och beder dhet lofl. Consistorium ödmiukelig att dhet wille 
i een obekänd och blind sak mera indinera till min skuldz förminskelse, hwilken 
doch blir stoor nogh uthan desse åthskildnader, att mig icke åbördas en hoop nu 
effter 20 åhr att betala, som icke allenast är owiss, och jag aldrigh weet af, uthan 
mig och min nu warande man till last och mycken plåga komma.

(7). Sidst beder jag tiensdig, att hwad dhe gpde herrar icke kunna hoos sig 
resolvera i desse mine puncter, dhe då wille sig förfråga hoos hans högGrefL Excell. 
R.Cantzleren, att jag nu kunde uthan widlyfftigheet få en ändskap på saken, innan 
jag pingesstijd nidreser, effter dhet är mig angeläget för dödzmål och andre saker 
skull. Resolutio. Lofwades att talas med R. Cantzl. dhe; med henne lindras, och 
afhielpes dhet mäste skee kan, effter hennes man har tient Academien.

Anna Lårman.

Effterföljande poster rabatteras af räkningen, effter detta sluth:
N:o 4. Interesset af obligationen................................................................. 585
N:o 5. Dhe 9 d:r som öfwerförde s tå .......................................................  9
dito 5 § 4. Posten a dato 22 N o v e m b ....................................................  50
5 § 6. 13 t:r korn som till M:r Boo äre kompne uthan refusion . . 169
5 § 7. Afdraget dhe 9 rd:r a 4 d:r st:n....................................................  36
5 § 9. Af Salmeyerskans lefwererade 100 d:r afdrages............................... 100

S. dr 949
Pro resto som skal betalas ........................................................1455

Den 28 Aprilis
höltz Consistorium minus, praesent. M. Prorectore Dn. Åkerman, aegrotante Rec

tore, M. Benzelio, Doct. Hoffwenio, M. L. Fornelio, Dn. Arrhenio.
1. Angaf Prorector Åkerman, om ett käromål, som Petrus Stiernman hafwer emot 

baron Carl Sparre anbracht för någre injurier dhem emellan passerade på Ahla i 
påskhelgen, och sedan i hemresan hijt åth Upsala, hwilken Rector will låta inquirera 
om, och afdöma, dher dhe icke förlijkas kunna.

Stiernman berättade sig wara högt obligerat till klagomål öfwer någre tillfogade 
injurier af h. Carl Sparre på Ala gård förledne påskehelg och i hemresan dher 
ifrån.

Saken förehåller sig således:
Näst förledne 2 påskedag kom baronen resandes till Ahla gård, blef effter fruens* 

wanlige godheet wäl undfägnat, serdeles för dhet han war alles dheras gode bekant. 
Och effter han så war, öfwades med honom allahanda lustig discurs, serdeles dher 
om, hwad lefwerne jag och min discipel, sampt h. baron Sparre, wij förde tillsam
mans förledne juletijd. Och ehuru i förstonne war något skämpt, så föll dher alfwar- 
sampt tahl ibland, huru wårt lefwerne war på Ahla samma tijd i fruens bortawaro, 
och serdeles lät hon förnimma sig med mitt lefwerne och Spensens [o: Jakob Spens] 
wäl wäret benögd. Men emot baron Sparre dref hon någon skarp action, som börja
des, när han kom, och warade så länge han war qwar, men ehuru jag intet war 
något uphof eller orsak till samma action, icke heller någpt till den confererade.

* Sofia Spens, f. Reuter.
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uthan fast meta för höfligheet skull bijföll baron Sparre med sine, doch lijkwäl 
så skämptade jag småningom ett och annat effter wanlig plägsedh, och hans förr 
tillsagde kärlekz och wänskapz betygande, men med sådan höfligheet och god in
tention, att hwarken jag tänkte, ey heller dhe, som närwarande wore, kunde förstå 
att mitt tal skulle i dhet ringeste touchera baronen, och icke heller kunde någon 
förstå sådant, för än dhet ledh något åth afftonen, tå wij hölle på att accomwodera 
baron Sparre, som wij best kunde. Då begynte h. Sparre see något oblijdare uth, 
en och annan gång nämbna, att han hålles för en debauchant hwilket tå jag såg, 
och intet heller trodde, att han skulle wara på mig sticken, så bad jag honom låta 
fara sådan tanka och taal, wara lustig som tillförenne. Doch effter een liten stund 
itererade h. Sparre samma ord, frågandes på dhet sidsta om och icke jag hölle 
honom för en sådan karl? Jag swarade ney, bewijsandes med tienlige skähl, att 
jag för alla hafwer wäl talt om honom. Sedan gick jag i min kammar, tänkiandes 
dher med sådant undfly, men h. Carl Sparre kom effter een stund dijt med, fort
farandes i sin tanka, och begynte till att mana mig att slåss med sig, dher ofwan 
på ruste en gång åth mig, wiljandes mig öfwerfalla, dhet han och giordt hade, så 
frampt icke h. Spens och hans dreng hade kommet emellan och sådant afwärdt. 
Och ehuru jag tå undföll, så töfwade icke länge, innan han annan gång ruste åth 
mig på min säng dher jag satt att mig afldäda, tridie gång tå jag låg tyst på min 
nattsäng, som han tå tridie gång icke heller något uthrättade förmedelst min disci- 
pels motwärn, blef han mycket förbittrat, säyandes praeceptor, discipel och dreng 
hålla tillhopa, undsäyandes mig på dhet högsta, och bediandes att Doct. Lars [Stig- 
zelius] och M. Mårten [Brunnerus] relegera sig dherföre och taga lifwet af sig. 
Fierde gången tå han i säng war gången afklädd, wille han åter upp mig att öfwer
falla i min sömpn, så frampt icke min discipel hade hindrat honom. Andre dagen 
fattade jag rådsampt flyttia uhr min studerekammar, af upsåt att hålla mig undan, 
till dess jag finge see i hwad sinne h. Sparre wille mig fägna, då han nöchter blef, 
men som han tå icke ens tychte illa wara, mycket mindre sökte på tienliget sätt 
förlijkning, hölt jag säkrast att hålla mig undan, dhet jag giorde, in till lögerdagen, 
warandes intet offtare i h. Sparres åsyn, än under måltiderne, och tå jag skulle gå till 
säng. Om lögerdagen effter undfången middagzmåltid, tå jagh skulle resa med min 
discipel till Upsala, skulle och h. baron Sparre göra följe, då jag fuller i förstonne 
befarade för sanwwa compagnie, aldramäst derföre, att h. Sparre begynte dricka 5 
glas å radh, continuerandes dher med een lång stund, och beskedh af oss bägge 
fordrandes. Doch lijkwäl, emädan h. Sparre förflutne dagar intet wijste något 
wrångt emot mig, och samma dag war wänligare än före, dessuthan war på dhet 
sidsta nögd med mindre drickande, ty kunde jag intet prassumera widare om hans 
onde upsåt emot mig. Altså reeste wij uthi störste fridsamh# från gården ett stycke 
wägh, tå h. Sparre, som något drögde effter en gång, fast oförmodandes kom rij- 
dandes in på mig med bitter åsyn, frågandes mig hwad jag förstod med dhet ord 
jag fäldte 2 dag påska? Jag sade mig intet fäldt något ord honom till prsejuditz, 
ey heller dela om något ord förr än på tienligare rum, tå h. Sparre swarade, tu 
skal swara mig på dhetta nun, eller håller tu tig för godh, ryckiandes på dhet 
sidsta uth sin pamp, och mig med honom högelig undsade. Då min discipel dhet 
såg, som något war effter, kom han och togh wärjan af honom, förmanandes honom 
ifrån all importunitet, men andre gång gaf han sig in på mig, rychte uth min 
wärja, den min discipel och tog af honom. När jag således öfwerfallen blef, fan

15-711135 Sallander
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jag säkrast resa tillbaka igen. Då blef h:r Sparre så mycket bittrare, och sade, skal 
tu hunsfott hålla tig för god wara att resa på wäg med mig, brukandes dhet 
skäldzord som offtast, och förr än jag wiste ord af, hwispade han åth strupan på 
mig med sin pamp, den h. Spenss hade gifwet honom igen, och satt den i baljan 
för honom, med den gaf han mig een lång skråma, som nu är läkt, ändå intet länge 
töfwade, innan han annan gång högg åth kindbackan een tämmelig skråma, som 
hade blifwet wärre, om icke håret hade wäret emellan, kallade mig alt hunsfott, 
sacramentske karl Som jag tå hwarken kunde komma åth Ahla eller Upsala, wille jag 
stiga af för wåtsäckens storheet, och hästens swagheet, att röra mig, tå stötte han 
mig, anten med handen dier annat, att näsa och mund stod i blodh. Dher med reeste 
han sin koos åth Upsala, och ehuruwäl h. Sparre hade kunnat komma 2 timar för 
oss till Upsala, kom han mehr än 1 tima effter, dher af jag fattar misstanke, att han 
ärnade försåt för mig i wägen. Nu här i staden har han alt faret fort i sitt förre up- 
såt, icke låtandes förmärkia någon wilja till composition. Derföre jag nu begär er 
en laga domb i saken.

H. Carl Sparre swarade: Annan dag påska, skref Spensens systrar, Spensen och 
Stiernman mig till, begärandes jag wille komma dijt. När jag kom, ginge wij strax 
till måltijd, då Spensens moder skämptade mycket med mig, ibland annat, om 
något som skedde i juhlas, dher ibland fäldte mons:r Stiernman ett fransöskt ord, 
hwilket då jag frågade, sedan wij upstege från bordet, hwad dhet war? swarade han, 
dhet är så mycket som en god potator. (Stiernman swarade, detta kännes jag wijd) 
då talte jag intet mere den gång. När wij komme uth, sade jag, mons:r Stiernman, 
dhet ord skulle i intet sagdt, Spensens moder töhr tänkia dhet är sant. Stiernman 
swarade dhet jag sagdt hade, skal jag förswara. Jag sade, om i icke innehålla dher 
med, skal något annat warda. Då sade han, dra för tusend dieflar, då bekänner 
jag dhet jag ärnade slå honom dher han satt i sängen, men icke sprang jag 3 gånger 
åth honom. Sedan i 5 dagar talte jag intet åth honom, fast wij åto och drucko 
tillsammans, tänkte mig icke behöfwa honom tilltala, effter jag icke hade honom 
offenderat När wij reeste sin koos, och kommo på skogen, och Spensens sadelgiord 
gick af, dherföre han stegh af och lagade sadelen, då reste Stiernman om oss, tå 
foor jag effter, att tala med honom, och fråga hwad han meente med dhet ord 
han talte på Ahla, tå sade Stiernman, här är intet rum att talas med. Jag sade, 
rummet är godt nogh, och gaf honom en öre fijl. Sedan togh jagh i wärjan, och 
högg åth honom, råkandes på kindbenet, doch icke skadade så illa, som intentionen 
war, (hwilket war min lycka). Sedan effter han gaf mig onda ord, gaf jag honom 
ett slag på munnen. Alt detta war wår action.

Om potator frågades Stiernman, hwad han mehnte? Resp. jag skämptade nogh 
öfwer bordet, och icke ett ord tänkte baron Sparre med, uthan sade en god bevoir, 
dhet ironice framförandes. Sedan när han wille så grufwelig attaquera mig och 
ändtelig sökia praetent med mig, sade jag, det wore en möyelig sak om jag så sade, 
men talte detta ironice och skämptewijs, effter han hafwer wäret wår dagelige 
bekant, och i stor wänskap med oss.

Consistorium frågade hwarföre han dhet ordet sade?
Stiernman swarade, sig icke weta huru dhet tillkom, att han åhet sade. Sparren 

sade, att han fick en stor wälkompna, och mir jag hade dhet uthdrucket, sade 
Stiernman, jag seer h. Sparren är en god bevoir. När jag uthkom, sade jag åth 
honom dhet, tå sade han, jag sadet i skämpt, såsom till en wår serdeles bekant.
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Stiernman sade sig hafwa undfallet, klappat Sparren på ryggen och bedt honom 
upptaga åhet för skämpt, men icke wunnet dhet hoos honom.

Consistorium frågade, om Stiernman bad honom draga för 1000 dieflar? Han 
swarade, tå Sparren stegh till wärjan i cammaren, och jag fick ingen frid för 
honom, sade jag några ord. I dhet öfrige inlägger en attest af sin discipels moder, 
om sitt förhållande mot Sparren, som så lyder:

Emädan såsom min sons praeceptor monsrr Petrus Stiernman är blifwen för
orsakat af mig och mine k. barn att begära ett sandferdigt wittnesbörd på dhet 
tahl och discurs, som han andre påskedagz afftonen hade öfwer måltiden i mons:r 
Carl Sparres närwaru, ty kan jag ey annars, än sanningen till styrkio, och weder- 
börandom till underrättelse detta här med wittna och bekänna, på mine och mine 
k. barns wägnar, att såsom bem:te Stiernman altid tillförenne ey annat än wäl 
om monsrr Sparre talat hafwer, ursächtandes och offta monge fehl och fauter, som 
af androm äre honom tillmätne wordne: Altså ehuru han den samme måltiden 
tillijka med flere af oss mycket skämptade, så förmärktes han likwäl intet annat 
tala, än dhet som höfweliget och lustigt war, mycket mindre sådant, hwar af bem:te 
monsrr Carl Sparre skulle finna sig toucherad, eller någon orsak hafwa honom 
(Stiernman) att förtänkia. Datum Stockh. den 23 April. A:o. 1669.

Sophia Reytter.
Sedan desse affträdde, påminte H. Prorector, huru R.Cantzler hafwer förmant, 

att man icke skal gifwa den unge adel för mycket licens wid Academien, uthan hålla 
dem i sichte, så är mitt betänkiande, att man dher effter lefwer.

Consistoriales mehnte, att Stiernman hade förorsakat Sparren till ifwer och honom 
hafwa nogh orsak hafft således sig mot Stiernman ifra, dherföre bäst wore dhe för- 
lijktes.

Sedan effter någon discurs inkommo dhe å nyo, och Spensen att wittna i saken, 
säyandes, när Carl Sparre kom till oss annan dag påsk, och wij kommet öfwer 
afftonmåltid, då skämptade modren och dhe andre, ibland andra min praeceptor sade 
något ord, det jag icke weet, hwad det war, men i skämptewijs war dhet sagdt. 
Sedan dhe uthkommo i cammaren, yrkiade h. Sparre, och frågade om dhet ordet 
han talte, då sade praeceptoren intet stort dher om i förstonne, men då Sparren 
wille dhet ändtelig weta, sade praeceptor, dhet war så mycket som potator; här på 
ifrade sig Sparren, då undföll praeceptoren, och klappade Sparren på ryggen, bad 
honom wara lustig, säyandes dhet icke sagdt, så fruen eller någon förstod hwad det 
war, icke heller annorlunda än i skämptewijs, effter alt dhet tå taltes, war i lustig- 
heet. Tå sökte omsider Sparren, att gifwa sig med wrede ihop med praeceptoren, en 
gång, tå han satt på sängen, annan gång tå han hade lagdt sig, men jag hindrade 
honom alltid, att han icke fick något göra.

Consistorium frågade Spenss, om Stiernman applicerade dhet ordet till Sparren. 
Resp. Jag kan icke weta, om dhet applicerades till Sparren, uthan som alt dhet 
andra taltes i skämpt, så mehnte jag och detta, icke heller fattade min morkär eller 
syskon någon apprehension dher af. Sedan när wij kommo på wägen till Upsala, 
redh jag något effter, och praeceptoren föråth, men Sparren dher näst. Då tog 
Sparren sin wärja uth åth honom, när jag dhet såg, redh jag strax fram, och tog 
wärjan af honom, tå togh Sparren å nyo af praeceptoren hans egen wärja, den tog 
jag och af honom, sättiandes den i bäljan igen. 3tio togh åter Sparren uth sin 
wärja igen, och innan jag fick dhet hindra, skarrade han praeceptoren på halsen,
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sedan högg honom på. kindbenet, sedan slogh praeceptoren, att näsan blödde. Fråga
des om Sparren kallade honom oqwaedins ord? Responsio. Sparren swatade, jag 
bekänner att jag skälde honom för en hunsfott. Då sade Stiernman, dhet är tu 
siélfwer, det fanen tar dig.

Denne sak blef denne gång intet afdömbd, uthan den 12 Maij, men effter intet 
mehr kom till ransakning än förr, ty inskrifz domen på detta rum.

Resolutio. H. Carl Sparre böter för ett slag till blodh 12 mk smt. effter dhet 
9 cap. Sår. m. wil. StL, 2. för swerdz blottande 6 mk, effter dhet 12 cap. Sår. m. 
wil., 3. för twenne swerdzhugg, ett på wänstre kindbenet, ett under halsen, effter dhet 
9 cap. Sår. m. wiL 12 mk hwardera. 4. Mister wärjan, eller betaler den effter 
mätismanna ordom. 3. Hwad h. Sparren hafwer emot mons:r Stiernman, för dhet 
ordet, som h. Sparren offenderat hafwer, får han widare uthföra emot honom in 
Consistorio.

2. Andrea? Berglund Vestrogotho bewiljes 9 d:r smt. i sitt siuklige och eländige 
tillstånd, och dhet af cassa studiosorum.

Den 5 Maij

kl. i. höltz Consistorium minus, praesent. M. Rectore, M. Benzelio, Dn. Åkerman, 
M  Skunk, Dn. Arrhenio.

1. Taltes om Torinis och Törnebom, som så illa hafwa sig förhållet i G. Upsala 
kyrkia, såsom saken förr angifwen och wittnat är, men bortreste uhr staden. Reso
lutio. Dhe skola citeras till 3 wekor här effter, om dhe äre innan laghsagan, eller 
6 wekor, om dhe äre uthom.

2. Swerdzfeyaregesellen och Petrus Hysing inkallades. Cursor sade, dhe hafwa 
förlijktz. Resolutio. Detta skal angifwas för stadzrätten, och han anklagas, som 
hafwer den andre angifwet, och sedan förlijkes, som offta skeer med borgerskapet, 
hwilka som offtast illa angifwa studenterne, och när dhe citeras för rätta, komma 
dhe icke, men låta säya dhe äre förlijkte.

3. Jacob slottzwachtmästaren inkom emot studiosum Ulfström om en tompt, som 
är belägen näst sig, den honom wachtmästaren är tillstadt innehafwa en tijd af 
hans föräldrar, derföre han det hafwer instengt, och upbrukat, och försummat ett 
sitt stycke för dennes skull att instängia och cultivera. Nu söker denne Ulfström 
honom ifrån sin hägnat och cultur trängia. Effter någon discurs resolverades, Ulf
ström skal låta instängia Jacobz stycke igen, och cultivera så, att han dhet äfwen 
så kan bruka, som Jacob har giordt hans stycke. Sedan niuter han sitt igen.

4. Slotzwachtmästaren anklagade Hassel, som hafwer, då wachtmästaren sökte 
effter häradzfogdens skrifware, in på en källare, effter landzhöfdingens ordre, blifwet 
af Hassel rusat i håret fast oförskylt, dher öfwer han klagar. Hassel nekar intet dher 
till, men icke minnes att så skedt är.

Rector berättade, att sedan slotzwachtmästaren förste gång klagade, förlijktes han 
med Hassel, men Rector kunde icke den nidläggia, uthan låta den för rätta 
komma.

Dn. Arrhenius mehnte, att i förmågo af rättegångz processens 23 punct kunde 
parterne få förlijkas.

Dn. Åkerman swarade, att i dhe måhl böten infalla, må ingen förlijkning skee, 
den som sådant söker, han interderar att borttaga reverentiam disciplinse publicae.
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Resolutio. Hassel böter för hårdrag effter 12 cap. Sårm.B. m. wil. 6 mk smt.
5. Een enkia, h. Malin Perss dotter anklagar Olaum Schedenium för lägersmål. 

Desse inkommo, och bekände å bägge sidor. Frågades om han hafwer lofwat henne 
echtenskap? Hon sade ja, han nekade, och icke wilja ächta henne.

Resolutio. Olaus Schedenius mulcteras med 10 d:r smt. effter dhet 3 cap. Gifftm.B. 
St.L och effter 3 åhr föda barnet i 4 åhr, sedan ligge å bägges wårdnat, 2. skal han 
förlijka qwinnan, och ett åhr relegeras från Academien. Qwinnan remitteras till 
stadzrätten att plichta.

6. Anders Mickelson Doa. Lithmans dreng inkom, anklagandes en annan sin 
stallbroder Staphan wid nampn, som hade hugget honom med en knif i högre 
armen, dito slaget en sin husbondes piga Malin benämbd 2 örfijlar, dito slaget 
henne twert öfwer armen, dher af hon är blå worden, sedan gifwet henne hufwud- 
sår, att bloden fruste. Effter drengen bekände brotten, resolverades: Staphan böter 
för knif slag, och dher af förorsakade köttsår 12 mk smt. effter Sårm. m. wiL 9 StL. 
och betale barberarelönen, item för sårtohl 1 rd:r, item förlijka sin husbonde, för 
den tijd Anders Mickelson icke hafwer kunnat göra sin tienst. 2do. för twenne 
pustar till pigan Malin 6 mk hwardera, effter dhet 12 cap. Sårm. m. wil. StL., 
facit X2 mk tillhopa. 3tio för slag på armen, dher af blånad är worden, 12 mk smt 
4to. för hufwudsår 12 mk smt. effter dhet 9 cap. Sår. m. w il och sittia ett dygn i 
prubban sampt dher effter 3 timar på trähästen.

Löfftesmän blefwe twenne män, en borgare, och drengens broder, hwilka en månad 
dag gafz dilation till pingest.

[Den 5 Maij.]
Kl. 2 höltz Consistorium majus, praesent. M. Rectore, Doct. Rudbeck, H. Schef- 

fero, Dn. Åkerman, Doct. Hoffwen., M  Benzelio, Dn. Verelio, M  Fontelio, M. 
Skunk, Dn. Arrhenio.

1. Emedan R. Cantzler hafwer skrifftelig begärt, att Professores skulle sig förena 
med staden om studentekokerskor, hwilka under Academien eller staden höra skulle, 
ty förordnas nu h. Åkerman och h. Verelius jämpte Rectorem att förena sig med 
dem om detta måhl hoos h. landzhöfdingen.

2. Insinuerade Rector om stadzmagistratens bref till landzhöfdingen, att få sättia 
een miölqwarn i åån nedan i strömen, eller ofwan, effter en KgL M:ttz resolution 
dhe sig påberopa, men denna resolution är dem mera moot än med, hwarföre bäst 
är man reent af skär dem denne deras begäran af, och dhet med h. landzhöfdingens 
hielp och ansäyande. Resolutio. Consistorium tycker så bäst wara, strax läggia sig 
med alfwar moot dem, effter och ingen ny åwärkan bör praejudicera gamble odal- 
qwarnar etc.

3. Låter staden insinuera en punct af Kgl. commissariernes dom att åån skulle 
hållas reen ifrån orenligheetz tillförsel, begärandes att Academiens folk tillhållas, 
att icke föra orenligheet i åån, som mycket skeer. Resolutio. Consistorium håller dhet 
alldeles skäliget, och will Academiens folk dher om tillsäya låta.

4. Johan Granagrius söker å nyo att få niuta sitt stipendium effter dhet expirerar. 
Denne bewittnades wara en wacker karl, och Rector wittnade, att R. Cantzler gaf 
detta till Consistorium, säyandes sig icke kunna alltijd skrifwa, och gärna see, att dhe 
niuta effter sina qualiteter. Sammaledes sökte och 2 andre. Resolutio. Consistorium 
lofwade honom accommodera å nyo, på ett åhr eller 2.
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5. Takes om ect Jacob Andersons insinuerade memorial, såsom först om Acade- 
miens kopparhammar i Wattholmen, som haf:r legat en tijd öde, och bortstiäls 
hwad dher är, Academien till skada, hwarföre han frågar, om han kan få den till 
Anders Hök eller Erick Hanson arendera. Resolutio. Recommenderas i Ränte- 
mästarens försorg, att anten skaffa Academien en egen smedh dijt, som den brukar, 
eller arenderar den till Höken, effter som skäliget kan finnas. 2do. Begärer han 
något p&ppetspenningaz sig beståås måtte. Resolutio. Vid. §. 6. 3tio. Effter dhet 
han brukar Malma hemmanet till Communitetz oxarnes förtäring, begärer han att 
slippa kyrkie- och sochnehuus bygnat, som ålägges. Resolutio. Den måste beståås 
af hemmanet, doch på Academiens bekostnadt.

6. Androg Reaor effter Börje Nilsons begäran någre puncter han begär er Con
sistorii resolution uppå, såsom först berättar han, att bokhållaren dem pålägger 
åhrlig inläggia nye jordeböker jempte sina räkningar, derföre han och begärer sig 
måtte beståås någre pzpperspenningat der tilL Resolutio. Beståås 2 eller 3 böker 
hwardera, såsom Räntemästaren finner dem kunna dher till behöf:a. 2do. Förfrågar 
han, om böndernes dagzwerke för Anders Person i Dorsilla skola betalas af Acade
miens medel, effter dhet för honom intet hinner till. Resolutio. Ja. 3tio. Om Erich 
Nilson i Ysgrena får någon tillgifft på mansboten han är tilldömd. Resolutio. 
Ney. 4to. Om Per Erson i Biörnum, som har för 8 eller 10 åhr sedan lägrat sitt 
syskonebarn, och än intet betalt sakören till Academien, huru med honom hand- 
hafwas skal. Resolutio. Han skal betala med kroppen, om han har ey till att böta 
med. 5 to. Om rättaren Erich i öh r kan beståås något för sin hafde möda och omak 
med Dorsilla bruket. Resolutio. Honom bewiljes 5 d:r kmt.

7. Frågades om knechthustrur å Academiens jord sittiande må slippa mantals- 
penningaz. Resolutio. Dhe måste uthgifwa, så frampt Cronan af andre sådane 
tager.

8. Uplästes befallm:ns Samuel Stehns bref om execution på sal. Prof. Uhrs 
arfwingar, att komma till sin betalning. Här emot hafwer Prof. Fornelius alltijd 
swarat, att saken till hofrätten är devolverat per supplicam. Pro resolutione, tychte 
Rector bäst wara, att Consistorium skrifwer till hofrätten och förfrågar om den sak 
är der sammestädes uptagen, påminnandes i samme bref om Salstad enkians sak och 
Körlingens dher uptagne äre.

Påmintes der jämpte huru hofrätten uptager per supplicam åthskillige saker som 
icke äre appelabel från Consistorio, emot privilegia, såsom M. Paulandri sak etc 
Resolutio. Detta skal upsättias, och någon gång hoos R. Cantzler insinueras.

9. Påminte Rector om dhet myckna tiufwerij denne tijd skeer hoos en och 
annan, der om staden hafwer slutet, att wilja ransaka låta i alla gårdar i staden, 
begärandes Academiens medel wille dhet samma tillstädia. Resolutio. Dher dhe 
finna något suspect, tala med husbonden, att dhe få den person ransaka. 2. Dher 
dhe weta någon af dhe gemene pläga sådant folk hoos sig innehafwa, då ransake 
hoos dem som mäst.

10. Prof. Benzelius påminte om nye Academiens tak, som intet är täckt ofwan 
på åsen, och eljest nogh förfallet, måste äntelig botas, så frampt någon skal kunna 
dher uthi publice läsa, dhet han, som inspector aerarii nu påminner, och will med 
sin collega befordra, confererandes dher med om Rectore.

Magn. Reaor sade, dhet kan en annan gång skee.
11. Petrus Hormelius en Sudermannus begärer testimonium här ifrån. Här på
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frågades om någon professor känner honom? Resp. ney. Resolutio. Gifz testimonium 
depositionis, så frampt icke M. Liung känner honom god.

12. En Calmariensis N.N. begärer någon hielp i sin siukdom. Resolutio. Bewiljes 
6 d:r smt.

13. Frågade Rector huru dhe studente böten skole upfåås, som under förre recto- 
rater ännu innestå. Resolutio. Rector begäres att assistera Consistorium emot dem, 
som ännu sine böten icke betalt hafwa.

14. Daniel Harkman begärer egen disputation hålla de summo imperio & ejus 
juribus. Resolutio. Lofwades.

15. Taltes om den eldredskap nödig wore i beredskap hålla emot wådelig 
händelse, serdeles så public instrumenter, som stegar, läderämbar och watusprutor, 
som hwars och ens nödige tarf fördrar. Rector berättade, huru nödigt är, att man 
sig tijdigt med sådane föreseer, tilläggiandes någre flere redhskap såsom swampar 
på stänger fäste, att släckia elden med, dher han fäster sig på ett ställe i wäggen. 
Resolutio. Consistorium fan detta såsom tillförenne nödigt, påminnandes om en 
stoor watuspruta, som mächta nödig wore med dhe flere uptalde instrumenter, 
hwilka Prof. Rudbeck lofwade beställa wilja, endeels af publico, endeels af hans 
private medel att betala.

16. H. Jöns [Boderus] capellanen anhåller, att få låta besökia några af adel om 
en liten påskepenning nu effter helgen, till sitt uppehälle. Resolutio. Detta kan 
honom bewiljas, han har mycket omak.

17. Angaf M. Rector om sal. Humeri räkning, som Rector hafwer af sal. 
M:r Boos documenter förfärdigat, och balancen blir effter Rectoris upsatt till 
2404 d:r kmt, men sedan hafwer h. Anna Lårman inlagt någre observationer öfwer 
en dehl af posterne, hwilka med Rectore inspectores aerarii hafwa öfwersedt och 
med räkningen confererat hwarigenom till 949 d:r finnas godt att rebatteras och 
1455 d:r bestå, som betalas måste. För denne skuld biuder hon Humeri trägårdz- 
tompt i betalning, som ligger inne i Academiens trägård, tämmelig stoor. längden 
ifrån gränden nordost wid tompten h. Prof. Rudbeck skänkte, up till sal. Clas 
Edenbergz tompt, 87 al:r. Sammaledes sudwäst 84 al:r åth nye gatan med tompten 
som staden hafwer till Academien skänkt. Bredden sudost wid gränden, löpandes 
ifrån stora nya gatan upp åth gamble Tofwe tullporten 54 al:r, nordwäst wid sal. 
Edenbergz tompt 30 al:r med hwilken Consistorium någprlunda kan betalt war a. 
Effter någon discurs resolverades:

Consistorium benöyer sig i betalning med tompten, allenast Academien är säker, 
att den är frijtompt, och hålles för staden i den måtton frij, doch skal hon besichtigas 
till sin widd och storlek, att Consistorium är wiss, dhet hon håller dhet quantum 
som föregifwes. Sedan måste h. Anna Lårman och unge Humerus skrifftelig cedera 
tompten till Academien. Sedan får hon dher emot befrijelsebref af Academien.

18. Lars Unonius låter insinuera någre puncter, dher öfwer han Consistorii resolu
tion begärer, såsom först om Dilsbo och Jerfsiö böndren, hwilka längst ifrån 
Kopparberget boo, af dhe sochner Academien niuter kyrkietijonden, hwarföre dhe 
anhålla, att bekomma högre fohrlön till Kopparberget för tijonden öfwer lagsagan, 
än dhe förr nutet hafwa. Resolutio. Dem är bewiljat den 13 Januar i j sidst förledne 
16 öre kmt. för hwar tunna öfwer lagsagan, begynnandes 1668, dher wid dhet och 
blifwer. 2do. l ä t  han framthe en supplication af sig den 5 Apr. 1668 till h. landz- 
höfdingen i Gefle, insinuerat, emot bem:te sochner, som hoos landzhöfdingen hafwa
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sig öf:r denne fohrlön beswärat, hwarföre han dher emot supplicerat hafwer, och 
dher öfwer h. landzhöfdingens resolution bekommet, att hans Nåde icke kunde gå 
ifrån dhet förre afskedh, som hans antecessor gref Johan Oxenstierna med dem å 
Academiens wägna giordt hade, uthan dher dhe icke kunde sig förena med Acade- 
miens fullmächtige, remitteras dhe till Kgl. M:tt. Doch tycker hans Nåde den 
condition, som Dilsbo böndren anbiudes, är billig nogh, och dher med benöyde 
etc. För denne resolution säger han sig gifwet 2 rd:r hwilka han begär er af Acade
miens medel sig beståås måtte. Resolutio. Bewiljes. 3tio. Angifwer han om 29 */2 
tunna spannemål, som af 1667 åhrs wäxt för oföhre icke kom till Kopparberget, 
uthan upsattes på wägen, derföre den säljas måste dher hon upsattes, något ringare 
än den andre såldes wid Falun, förlijsandes der igenom 12 d:r 3 öre kmt., begärandes 
nu att dhe 12 d:r 3 öre sig i räkningarne måtte beståås, effter bokhållaren dem 
icke uthan Consistorii sluth will afföra. Resolutio. När han skaffar sig attest ifrån 
böndren, som spannemälen köpte, att han ey mera fick, skal dhetta afföras. 4m. För
mäler han om Haneboo wijnsädh, att den beståås 4 t:r 3 f:r åhrlig af gamble 
tijder, dher öfwer han häradzfogdens Erik Andersons Haras attest insinuerat hafwer, 
de dato 8 Apr. 1655, men Unonio är icke mehr än 4 t:r åhrlig afförd uthi dhe 
8 åhr a 1661 till 1668, dherföre begärer han, att sig måtte och dhe 3 f:r för alle 
åhr afföras effter han dem betalt hafwer. Resolutio. När Lars Unonius bewijsar med 
kyrkoherdens och wederbörandernes attest, att han 4 t:r 3 f:r hafwer lefwererat, skal 
bem:te spannemM. så mycken åhrl. afföras i Academiens räkningar.

19. Rector insinuerade en skrifft ifrån consistorio ecclesiastico till h. Rectorem 
skrifwen, angående Professoris M. Samuelis Skunkz sak, hwilken effter hans begäran 
något tracteras skal in consistorio ecclesiastico, derföre dhe begära af M. Rectore 
weta, om samma sak är så wijda sig bör och skee kan, tracterat uthi Consistorio 
academico, såsom in foro publico, och dher till ända förd, alldenstund consistorio 
ecclesiastico är nödigt sådant weta förr än dhe grijpa till den i sitt foro.

Sedan Magn. Rector hade något talt, som denne sak angick, berättade Prof. 
Åkerman, huruledes då han war Rector i förledne åhr, nembl. på den 12 Aug. 
proponerade ibland annat in Consistorio majori om samma sak, förmälandes sig å 
embetes wägnar åliggia att inhempta Consistorii rådh, huru man uthi dess antagande 
förehålla skulle. Sedan discurrerades något dher om, och omsider eenhälldigen slötz, 
att man skulle effter Constitut. cap. 3 notificera hans högGrefL ExcelL dher om, och 
simpliciter berätta huru saken sig hafwer, samt förnimma hans högGrefl. Excell. 
betänkiande dher uthinnan, alldenstund Consistorio icke anstod widare innehålla 
med communication af een sak, som wore af sådan beskaffenheet. Något effter 
Prof. Skunkz bröllop kom han till mig privatim, och frågade mig, om han kunde 
få träda till sine embetes syslor, såsom läsa publice, och förrätta dhe functioner, som 
Decanus fordrar. Jag swarade, att hwarken jag tå warande Rector, eller Consistorium 
hade macht att suspendera någon professorem ab officio, och att sådant intet kunde 
skee, uthan förmedelst hans högGrefl. Excell. Rijkz och Academiae Cantzlers macht 
och myndigheet. Omsider refererade Prof. Skunk för mig, att han något hade cor- 
responderat med h. secret. Jerner öfwer denne handel, och wijste mig ett bref, 
hwilket han sade sig hafwa af honom bekommet med sidst inkomne post, och 
ehuruwäl han mig dhet heelt och hållet intet opwijste, effter han sade åthskilligt 
dher i wara skrifwet, wijste han mig lijkwäl något som war till meningen af 
detta innehållet, nembl att hans högGrefl. Excell intet trodde, att Rector eller
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Consistorium skulle honom förhindra, att göra dhet hans embete fordrade. Emot 
ändan af mitt rectorat begaf Prof. Skunk sig till Wennegarn, att anhålla om gunst 
och nådh hos hans högGrefl. Excell., och blef i begynnelsen med skarpe och hårde 
reprimander och bannor undfägnat, men omsider wederfors honom nådh och gunst 
igen, som han Prof. Skunk mig refererat hafwer, om hwilket alt hans Magnificens 
nu warande Rector D a  Olaus Rudbeck wijdare relation göra kan, efter hans 
Magnifrs då och på Wennegarn stadder war. Magnif. Rector h. Olaus Rudbeck 
berättade: Hwad Prof. Skunkz sak anlangar, så blef jag ombeden, att wara mediator 
emellan honom och mons:r Carlström, så och Doct. Lithmans huus, och emädan 
saken stod i förlijkning, kom och från hans högGrefl. Excell. R. Cantzleren bodh 
genom mons:r Fult, hans Excell chirurgum, att hans Excell. såge gärna för Erkie- 
biskopens, så och Doct. Carls [Lithmans] huus, att saken kommo till förlijkning. 
När hon då till förlijkning kommen war, och jag reeste till Wennegarn, reeste och 
Prof. Skunk med, då hans Excell först talte med mig om den hela saken, och jag 
berättade huru hon war förlijkt, och han hade dher till med lofwat att wilja saken i 
consistorio ecclesiastico för församblingens skuld ställa till fridz, och att han war 
nu hijt kommen till att afbidia sin skuld hoos hans Excell. R. Cantzler, så och i 
underdånigheet tacka för dhet han har förnummet hans Excell. nådh i detta fall 
Sedan kallade hans Excell. in M. Skunk och hårdt honom tilltalte, och sedan gaf 
honom alt till Hwilket hans Excell. mig sade. HwarfÖre kan jag intet see, att 
Consistorium kan något widare i denne saken göra, effter hans högGrefl. Excell. 
sielf af nåde hafwer den låtet falla.

Effter någpt tahl om saken, blef förmedelst ofwantalde berättelser resolverat och 
för godt funnet, att gifwa consistorio ecclesiastico detta swar:

Consistorium academicum kan intet widare uptaga denne sak, effter hans hög
Grefl. Excell. förmedelst föregångne starka reprimander och hårda påminnelser 
till Prof. Skunk om sitt förseende, will dhet condonera, och dhet så wäl i an
seende till Erkiebiskopens huus och familia han är befryndat med, som eljest den 
sorg familien och föräldrarne dher öfwer påkommet war, och Prof. Skunkz ödmiuke 
deprecation hoos hans högGrefl. Excell., så och tillfyllest görelse uthi consistorio 
ecclesiastico.

20. Doct. Rudbeck påminte om den humblegårdzdehl, som honom borde tillfalla 
effter sal Odhelium, hwilken han seer sig icke kunna komma till, af orsak dhen är 
köpt af sal. Schomero, och uprättat köpebref dem emellan. Derföre begärer han 
ett annat stycke af dhe till Communitetet tagne äre. Rector swarade, att här om är 
förr slutet, och skal han härnäst få swar.

Den 12 Maij

höltz Consistorium minus, prassent. M. Rectore, M. Benzelio, Doct. Hoffwenio, 
M. J. Fornelio, Dn. Arrhenio.

1. Peder Mathsson i Nyckelbohl lät insinuera en skrifft emot Tingwald, jempte 
en ny expense och interesse räkning. Denne skrifft och räkning lefwererades 
Tingwald att swara på till näste Consistorium minus.

2. Carl Sparre och Stiernman hafwa låtet anmäla, att dhe wilja förlijkas dher 
Consistorium så behagar, men Consistorium sade sig intet dhet tillåta kunna, effter
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dhet icke förr är skedt. Företogz fördenskull å nyo att skärskodas, och domen 
fäldtes effter förre acta, hwarest den inskrifwen fins.* Vid. acta.

3. M. Jonas Fornelius insinuerade sig hafwa förspordt, att Consistorium will 
skrifwa till hofrätten om saken emellan sal. Uhrs arfwingar och Samuel Stehn, 
hwilket han begärar måtte suspenderas till dess han får saken till ändskap wid 
öfwerrätten här i Upsala, ty när den senast afdömbdes, wore icke mehr än någre 
få personer tillstädes.

Den 15 Maij
höltz Consistorium minus, prsesent. M. Rectore, M. Benzelio, Doa. Hoffwenio, 

M. L  Fornelio, D a  Arrhenio.
1. Inkom Dn. Jacobus Wolimhaus, angifwandes huru wäll:t Erich Hanson [Ånger

man] rådmannen och hans hustro hafwa wid nylig upkomne wådheld hoos dem, 
skyldt hans moder före, att hafwa satt elden på dem, och något mera dhe henne 
tillwitt hafwa. Nu hafwer han bekommet någre studenters skrifftelige wittne, och 
dessuthan angifwet någre, som mundtelig wilja wittna, när dhe påfordrade blifwa, 
hwarföre han M. Rector låtet dem upkalla att berätta hwad dhe hördt hafwa.

Först nämbdes Matthias Odhenius, hwilken inkom, förmantes intet mehr i denne 
sak berätta, än han eedeligen kan stadfästa. Denne swarade, sig hafwa wäret på 
bygden den tijd, men hördt af Erico Lithovio något berättas om detta wäsende.

Lithovius inkallades, och sade sig hördt af een Anders Andersons piga berättas 
hwad han weet om saken, hwilken piga sitter fängslig. Resolutio. Desse bortwijstes, 
och pigan som saken sielf hördt hafwer, kan fordras.

(2) . Nembdes Andreas Tolstadius, hwilken inkom, förmantes sammaledes, att 
wittna såsom han kan med eed bekräffta sitt tahl, sedan tillspordes och swarade, 
sig wäret tillstädes då elden war lös, och hördt, att wäll:t Erich Hansons hustro sade, 
om wådhelden, dhet hafwer ingen annan giordt, än min granhustro, först hafwer 
hon sändt tiufwar på mig i natt, och sedan satt elden på mig i dag.

(3) . Inkommo trenne pigor, som och något om desse ord hördt hafwa, först h. 
Hanses piga Margreta Perssdotter, sade sig wäret i wäll:t Erich Hansons gård då 
elden war löös, och hördt af hans hustro säijas: i natt satte hon (apothekareenkian) 
tiufwar på mig, i dag denne elaka elden, den sacramentska kofsan, sine knutar 
förswarar hon, hon är een enkia i sin gård och har ingen man, derföre borde hon 
sielf hafwa upsicht med sine gäster.

Anna Mathz dotter, M. Gravandri piga, sade sig hördt wäll:t Erich Hansons 
hustro säga: Nu hafwer sathan och elaka menniskior fått machten, i natt satte dhe 
tiufwar på mig, i dag denne elaka elden, dhe hafwa haat och afwund på oss.

Brita Erssdotter, Gravandri piga, sade sig hördt Erich Hansons hustro sagdt, den 
sacramentska kofsan, i natt satte hon tiufwar på mig, i dagh elden.

Sades och att Mag. Gravander och hans hustro hafwa något sådant hördt, och wilja 
dhet wittna, om så fordras.

2. Mons:r Jonas Holmstock inkom, anklagandes Petrum Flumenium, som hafwer 
uthi Erich Jonsons dotters bodh sagdt, att min syster hade fått barn i Jönköping, 
hfår hon sade ney, och att dhet war sqwaller, sade han, dhet är wist, jag har wiss 
kundskap dher om. Hon sade, hon lärer i sommar komma hem och wijsa dhet är 
osant. Han swarade, hon kan läggia bördan från sig dher neder, och hijt komma

Se sidan 228.
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att gå för jungfru. Flumenius wägrade mehr sagdt, än att dhet går underliget tahl 
om henne, huru i Jesu nampn står till med henne, mera intet. Hafwer sagesman för 
sig en student Holmenius, tilläde honom, att hafwa dhet talet fördt som han sade.

Pigan inkom, sade, tå han kom i boden till henne, dhet går fühlt tahl om Olof 
Jonsons dotter, jag swarade, hwad? Han sade, att hon haf:r fådt barn der nedre i 
landet. Jag sade ney, det är intet sant, hon lärer komma hem i sommar. Han 
swarade, hon kan läggia bördan ifrån sig der nedre och hijt komma att gå för 
jungfru. Jag sade, i läre få see att det är osant, sådant skal jag säya min faster. 
Han swarade, i ha mig för ider, jag har hundrade, som hafwa skrifwet mig till der 
om ifrån landet Sedan kom han till mig en gång sedan, och sade, såge i det, att dhe 
ord wore sanna, jag eder senast sade.

Holmstock swarade. 1. Effter han bekenner sompt och icke alt, ställer jag det 
till det 19 cap. TingntB. att detta är dijls och icke wittnesmål, derföre bör han med 
6 manne eed sig befrija. 2. Är detta non simplex relatio, men han tillägger henne 
med bekräfftning, att dhet är sant, påminner det 30 cap. Rådst.B. hwilken liuger äro 
mans af manne.

Desse frågades, om han flere städz hafwer sagdt detta? Holmenius* sade ney, sam
maledes pigan. 2. Frågades om flere wittne finnas? Responsio. Ney. Resolutio. 
Effter pigan intet hafwer wittne, kan icke Consistorium binda honom till lagh, 
uthan half skäl kunde framdragas, serdeles effter han icke hafwer först begynt talet 
uthan sagesman för sig, doch skal Flumenius icke slippa, uthan när man bättre får 
undersökia i saken, skal han för sitt tahl få straff.

En benämbd Tolstadius inkom, som hade gifwet skrifft, att han hade hördt detta 
af Jöran bagares piga. Denne skrifft tillstod han.

Den 16 Maij

kallade Rector Professores till tals efft. högmässan, present. M. Rectore, Doct. 
Stigzelio, M. Brunnero, Doct. Hoffwenio, M. Liung, Dn. Verelio, M. J. Fornelio, 
M. Skunk, Dn. Arrhenio.

1. Frågade Rector hwad secret:n i Reductionen skal få för domen i den sidst 
insinuerade sak, och commissarien, som documenterne haf:r redigerat i ordning? 
Resolutio. Secret:n bewiljes 5 rd:r, commissarien 7, eller såsom Räntemästaren och 
inspectores finna bäst wara.

2. Berättade Rector ifrån hans högGrefl. Excell. R. Cantzler, om Masbackarnes 
graf, som nylig rubbat är, att hans ExcelL wille äntelig den skulle blifwa behållen 
och icke violerat, bad och Senatum academicum hafwa inspection på sådanne grafwar, 
att dhe icke förstöras, eller borttagas af någon.

3. Uplästes brefwet till Kongl. hofrätten om trenne saker; först om Spangbergz 
sak emot Salstad enkian. 2. Saken emellan M. Jonam Körling och stadzsyndicum 
Jacob Berg. 3. Om sal. Folcheri Uhrs arfwingars sak emot befallm:n Samuel Stehn, 
etc. med förfrågan om desse saker äre i Kgl. hofrätten uptagne, eller ey.

M. Jonas Fornelius sade sig i sidste Consistorio begärt, att om hans sak intet 
skrifwas måtte, effter han dher om wid hofrätten insinuerat hafwer, begärandes så 
länge suspenderas måtte, till dess han finge uthslag om saken der optagen wara.

* Felskrivning för Flumenius.
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Resolutio. Blifwer då i brefwet allena om dhe twenne förre måhl skrifwet och 
Prof. Fornelius uthskaffe sig attest, att saken i den Kongl. rätten optagen är.

Den 26 Maij
höltz Consistorium minus. Acta notante M. Åkerman.
1. Kom Prof. Brunneri och M. Liungz frågan till cognition, hwem som skulle 

behålla decanatz penningarna 1665 in Decembri, då mutatio reaoratus öfwer ordi
narie tijden opskötz, för den ransakningen skull, som blef af Kongl. commissarierne 
anstält 1. M. Brunnerus säger sig wilja blifwa hållen wid constitutionerne, och den 
hållas för Decano futuri sesquianni, tül hwüken ordo konwwer på den tijden och 
dagen, som wanlige mutatio bör skee, ty oansedt hinder war för rectoraten, att den 
måtte upskiutas, war doch intet för Decani mutatione, som i wanlig tijd muteras 
borde. 2. Caput constitutionum de Decanis fordrar dhetsanwwa, nembl cap. 9. §. 2. 
att begynnelsen af decanaten intet bör prolongeras, effter den först i Consistorio 
satte tijden med mutatione, ty han skal ab octiduo a renuntiatione convocare col
legas &c. 3. M. Liung hafwer förr lofwat cedera honom något af dhet fallet war, 
sedan mutationis tempus war framgången, dherföre kan Consistorium see, att han 
då hade funnet sig hafwa orätt, fast han nu hafwer sig förandrat.

Prof. Liung swarade. 1. Att han i sin tijd intet hafwer hördt sådant tillbodh.
2. Beropade sig på consticut. cap. 9. $. 1. verb. constituentur, att ingen är Decanus 
ante introductionem novi Rectoris. 3. Igenom dispositionem Regiam blef mutatio 
reaoratus opskuten, derföre och decanatet, som på samma dag muteras skulle. 4. M:r 
Brunnerus blef 20 Decembt. Decanus giord in Consistorio, förr intet, ifrån den 
tijden borde med rätta Decanus war a. 5. Att han har lå ta  offerera effter afftal med 
Prof. Brunnero, till notar. facult. 6. Att depositio har bordt skee dagen för mutatio 
skulle skee ordinarie, då hade han in ta  hafft, om hon då hade skedt.

Prof. Brunnerus swarade ad M. Liungz respons. puna. 6., att han hade dilation, 
dherföre att han trodde han skulle baänkia sig, begärade derföre honom måtte skee 
rätt.

Consistorium discurrerade något om sakea Någre mehnte man skulle tillbiuda 
dem förlijkning, men effter Reaor berättade sådant fåfängt wara tillförenne tenterat, 
hwarföre upskötz saken till Consistorii majoris betänkiande.

2. Georgius Folker begärer slippa en dehl böter, effter han har förlijkt P a  
Larsson. Resolutio. Han skal gifwa uth böterne, emedan den förlijkningen med P a  
Larsson giord, är in fraudem Consistorii skedd.

3. Rector proponerade om Jonas [Rugman] isländaren, som har belägrat Bringii 
piga, och Reaor refaerade honom skriffteligen hafwa dhet factum bekänt som hans 
bref uthwijsar. Sedan refaerade Rector, att hans höghGrefL Excell. Rijkz Cantzla 
hade skriffteligen för honom intacederat, att han skulle slippa relegation, och eljest 
plichta.

Brita Passdotta, sal. Bringii enkias piga inkom, och baättade, att Jonas Islandus 
har belägrat henne, och att han intet har lofwat henne echtenskap.

Den [datum ej utsatt] Junij
höltz Consistorium majus. A aa notante M:o Skunk.
i. Mathz Olofson i Uggelstad begärer förbättring på lönen. Resolutio. Beståås så 

mycket, som dhem androm bewiljat är.
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2. Johan Prillwitz på sin supplication bekommer af cassa Consistorii 10 d:r smt.
3. Om Hasselgrehn, om han skulle komma till disput[tation]em pro gradu för 

serddes orsaker för sitt giffte skull, swarades, att han först affinner sig med con
sistorio ecdesiastico. Doch klagar intet veneranda fac philosoph. öfwer honom i 
detta måhl. Sedan dhetta är afgiordt, skal sehn wijdare talas här om.

4. Om Petro Buschagrio och hans begäran om testimonium här ifrån, att honom 
aldrig är nekat reditus in patriam, eller embete i fäderneslandet, som honom af en 
Germano är uthländes föreskastat. Resolv. Att acta sees igenom här om, och sehn, 
att man in universalissimis terminis gehr honom testimonium, såsom dhen intet är 
sluten ifrån hemkomsten, eller dher han begärer någon tienst, skulle uthslutas i 
någon billig begäran.

5. Om electione novi Rectoris proponerade Rector. Ordo kom tiU facultatem phi
losophicam och Prof. Ravium, hwilken har wunwit R. Cantzlers bref, att han både 
får resa bort till Tyskland i åhr, och slippa rectoraten, och dher jempte behålla sin 
löhn.

2do. H. Prof. Schefferus har låtet ursächta sig skrifftelig, till dess dhet Rectoris 
embetet honom i fac. juridica åkommer.

3tio. H. Prof. M. Laur. Fornelius till hwilken ordo först kom, hafwer begärt sielf 
blifwa förskont.

Tandem beslötz, att h. Prof. Liung antager rectoratum i futuram semestre.
6. De pl. rev. D. Brunnero och h. Prof. Liung, uthi dheras här ofwan för om- 

mählte måhl, är så: Pl. rev. D. Prof. Brunnerus hölt betänkeliget nu låta denne saken 
bestå, och till ett plenius Consistorium låta beroo. Här emot exciperade Prof. Liung 
att h. Prof. Brunnerus wille dedinera, att saken må slutas. Resp. M. Brunnerus ney, 
ty att han skal sitt klagemål i sin tijd wäl låta till ända komma.

7. Om Academiens stat, proponentibus inspectoribus aerarii Prof. Erico Benzelio & 
Samuele Skunk, refererade Magnificus Rector om dhet som taltes om staten, när 
han war hoos R. Cantzeleren på Wennegarn. 1. Den ene termin för stipendiaterne 
skal alldeles afskrifwas. 2. Stallstaten, Communitetz och byggningz kostnaden. 
Rector Magnif. lofwade sielf att skrifftelig införa hwad som staten och gpde förslag 
till honom tienande hörer och dhet som discursen har wäret hoos R. Cantzleren. 
Effter hans Magnif:ns proposition resolverades, att till R. Cantzler afgår ett bref 
om dhet som kan tryta staten, att han effter sitt löffte på Wennegarn, intimerar så 
för Academien hoos Kgl. M:tt, att hon kan doch blifwa kommande till sitt.

8. Begärte Prof. Liung att få blifwa endtledigat kyrkiowärdeembete. Resolutio. 
Här näst.

9. Till disputera exercitii gratia bewiljades Dn. Michaeli Wulf de peste adulationis, 
och Dn. Barkhuus de 3 lege Charondae.

10. Pl. rev. Dn. Doct. Petrus Rudbeck låter fråga om icke heller en Professor 
må få uptaga något stycke af humblegårderne, som liggia ocultiverade? Resolutio. 
De his proxime.

Den 9 Junij
höltz Consistorium majus, praesent. M. Rectore, M. Brunnero, M. Benzelio, Dn. 

Åkerman, Doct. Hoffwenio, M. L  Fornelio, M. Liung, Dn. Verelio, M. Skunk, Dn. 
Buschagr.

1. Insinuerar opbördzmannen Börje Nilson een räkning uppå Anders Persons
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skuld i Dorsilja, och huru dher på är betalt så mycket funnet är, men resterar ännu 
145 d:r 22 öre 12 penningar, som intet fins att betala med. Resolutio. Inspectores 
serarii med Räntemästaren skola påsee räkningen, och ransaka huru när alle saker 
förslå till betalningen. Hwad sedan brister, som intet fins att betala med, måste 
efftergifwas, effter intet kan tagas, dher intet fins.

2. Samma sluth blifwer om Staffan Johansons skuld och rest i Mälby, som är 9 d:r 
18 öre, dher öfwer Börje Nilson räkning inlade.

3. Inlefwererade ett upsatt öfwer någon lefwerering af någre bönder i saL Per 
Bengdtsons tijd till Räntemästaren, som Per Bengdtson icke hafwer affördt i sine 
räkningar, och begärer dhet nu få afföra. Resolutio. Remitteras till samma mäns 
ransakning, och dher effter afföres.

4. Börje Nilson angifwer om dhet 2ode humblegårdzstycket, som Prof. Uhr hafwer 
afbett med sina hästar, hafwer han intet fått något före, och begärer få dhet afföra. 
Resolutio. Skal ransakas om dhet är cultiverat eller icke, sedan skal dher effter anten 
gifwas, eller intet gifwas betalning.

5. Börje Nilson anhåller, att Consistorium wille låta husasyn hålla uthi Noorsta i 
Balingsta sochn innan der någpt mera byggies, med Academiens kostnadt, att Con
sistorium måtte weta huru bonden hafwer hemmanet handterat innan han afflytter, 
och ny byggnat företages. Resolutio. M:r Liung påtog sig wilja dijt resa och bem:te 
syn förrätta desse dagar.

6. Företogz den sak emellan M. Brunnerum och M. Liung om tempore decanatus, 
som förr in Consistorio den 26 Maij war insinuerat. Status controversiae är denne. 
Rectoratus muta/zo opskötz öfwer wanlige tijden förmedelst Kgl. M:ttz inq»z*sition 
om tumultuantibus på 8 dagar. Nu menar Prof. Brunnerus, att fast rectoratus dies 
opskötz, borde lijkwäl decanaten icke tillijka opskiutas, effter dhe secundum con
stitutiones borde ordinario mutationis die wara transfererade in på successorum när 
intet speciale om decanatens opskiutande statuerat wore, och fördenskull borde hwad 
labor och fructus infölle till Decanum, af novo förrättas, sedan ordinarius mutationis 
dies wore ingången. M. Liung mehnte contrarium, att decanaten bör följa diem 
muta/zonis, anten dhen skeer förr eller senare, och fördenskull sig med rätta till
komma hwad han per depositionem & absolutionem quorundam nobilium har be
kommet.

M:r Brunerus och M:r Liung inkommo, andragandes ofwan bem:te skäl, hwar till 
M. Brunnerus högt contesterade, att han icke för dhe penningar som föllo, sedan 
M. Liungz decanatz tijd expirerade, denne sak andrage, uthan för dhe omilde swar 
M. Liung hade honom en eller annan gång gifwet, då han dherom talat hade. 
Sedan sade han, att denne sak blef strax då rectoratet wardt differerat, omtalt, innan 
man wiste af någre deponendis eller intrader, och någre af faculteten wore i samma 
mening, att decanaten borde muteras ordinario muta/zbnis dies, hwarföre och då 
faculteten en gång sedan dherom tillsammans wore, och M. Liung beskickades 
igenom twenne professores, att han sig beqwämma skulle emot M. Brunnerum, 
fingo the äfwen otienlige swar, som jag för bekommet hade. Eljest penningarna an- 
langande, ärnade han dem till facultatis notarium Columbum för sitt omak i fa
culteten, effter facultas offta omtalt hade, att Columbo något för sitt omak betänkias 
måtte.

M:r Liung itererade sine förre skäl, och ibland annat, att decani alltijd tillsattes 
in Consistorio, som och M:r Brunnerus den 20 Decembr. tillsatt blef, förr icke
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kunna praetendera något decanatzembete och dess fructus. M:r Brunnerus swarade, 
att constitutiones måste i dhet fall tydas om ordinario die mutationis rectoratus, och 
icke om dess oppskiutande, hwarföre decanaten och andre officia ordinario tempore 
borde tillsättias, fast rectoratus opskötz, som alltijd praxis haf:r wäret hoos faculte- 
ten, och deras omdöme är om denne sak, på hwilken jag mig refererar. Derföre 
hafwa och futuri Decani post mutationem rectoratus, som hafwa skedt ordinario 
tempore, alltijd giordt sine embeten innan dhe wore inskrefne i näste Consistorio, 
när så casus tillfallet hafwa, som nogsampt af Gref Gustafs rectorat verificeras. 
Då hans rectorat prolongerades midsommars tijd, tillsattes doch novi Decani och 
andre officia ordinario tempore, som muteras borde etc.

Effter någon discurs parterne emellan, affträdde dhe, och Consistorium discur- 
rerade om saken. Omsider resolverades:

Emedan facultas philosophica erkänner ingen praxin, som löper emot constitu
tiones, och Consistorium finner, att M. Liung hafwer med rätta förestådt decanaten 
till dess novus Rector blef constituerat och bemrte decanat bör effter rectoraten con- 
firmeras, och fördenskull med rätta åthniuta hwad i hans decanatz tijd föll, in till 
dess rectoratus muterat blef.

Prof. Brunnerus begärte för sig noteras, att han icke kan med denne resolution 
tillfridz wara, uthan sig förbehållas på annat rum dhet andraga, serdeles effter han 
icke finner sin käromål om Prof. Liungz tillfogade injurier af dhess hårde ord och 
swar, wara för legitime afförd och dömbd.

7. Till att öfwersee 1667 åhrs räkningar, constitueras inspectores aerarii den 
tijden, M. Brunnerus, Dn. Arrhenius i h. Liljeflychtz ställe, Prof. M. Laur. Forne- 
lius, Rector Dn. Olaus Rudbek, Doct. Hoffweniwr.

8. Angaf Rector om Elia Tiliandro, att honom en termin resterade på Cbmmuni- 
tetet, då han bortreste, och begärer få den niuta till godo. Nu är dhet billigt, 
effter han war en wacker studiosus och plägar så mz andre skee. Resolutio. Bewiljes, 
allenast han byter med någon som haf:r pecuniarium och tager Communitetet på 
en termin igen.

9. Waditmästaren beklagar sig öfwer den mulcta studiosis pålägges, att han 
hinner den aldrig upfordra, när Consistorium släpper dhem sin koos uthan pen
ningar, caution, pant eller carcere, dherföre begärer han, att Consistorium wille hålla 
dhet förre slut, ty han blifwer alt för ett af dem fixerat och illuderat, hinner och 
aldrig på sådant sätt exequera. Consistorium fan rådeliget blifwa wid förre slut, 
att studiosi som fällas, betala strax, eller gå i arrestcammaren, eller och caution dier 
pant. Synes och bäst wara, att dhe sättia sine panter annorstädes, och strax gifwa 
penningat i stället.

10. Ericus Bozaeus begärer få sin disputation hålla om fredag. Resolutio. Bewiljes, 
doch att dhe tala med dhem som äga timarne den tijden för middag.

11. Talte Rector om den Visitation med Academiae bönder skee skal denne tijd, 
öfwer hwilken Rector hade giordt ett opsatt och skiffte rättarelagen Professores 
emellan, som uplästes.

12. Doct. Hoffwenius påminte om Visitation på apotheket denne tijd, och re
solverades, att den skal skee, praesentibus Dnn. medicis, Doct. P. Rudbeckio och 
M. Jona Fornelio, begynnandes i morgon, som är den 10 Junij. Doct. Hoffwenius 
påminte, att han är dher till förorsakat af dhe defecter, som dher spörjes wara, 
och klagemål om ett och annat. 2. Begärte att gesellen måtte uphafwas att göra
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juramentum, effter den förspörjes icke alt rätt förestå, sitt embete, uthan substituera 
offta annat i stället för defeeterne. 3. Påminte om taxan, som han borde låta in
komma till Consistorium, effter som offtast på honom klagas för hans obilligheet.

13. Slötz att Communitetz oxar skole betingas denne tijd, och tagas på credit, 
effter inge penningar äre i förråd.

14. Beslötz att mutatio rectoratus blir den 16 Junij nästkommande.
15. Prof. Benzelius påminte om nye Academien, att dher uthfalla fönster och 

sönderslås rutor. Item deponendi klädas dher inne, och drickes öhl och wijn, 
hwilket är olofliget. Consistorium misshagade detta, tilltalandes Petrum Cursorem 
derföre, som sade att Jacobus hafwer i åhr nyckelen dher till. Resolutio. Han skal 
betala rutorne, och intet klädande eller drickande måste dher inne mera tillåtas.

16. H. Erik [Piscarius] i Gambia Upsala inkom, och angaf om mölnaren Lars 
Nilson i Ulfwa, som hafwer absenterat sig i pingesthelgen uthur kyrkian, och dher 
effter fördt ett oskickeliget lefwerne med sin hustru så och fyllerij, bannande och 
oläte i sitt huus. Hans hustro kan icke få honom med sig till Herrans nattward, tå 
hon dhet begärer, såsom nylig skedde i helgen, då hon allena war till Gudz bord, 
och hemkom, sade han, hafwer tu wäret till kyrkian idag? Ja, sade hon. Han swarade, 
har tu wäret till Herrans nattward? Responsio. Ja. Han sade tå fanen tage dig som 
toget, och han som gaf dhet. Sådant sade hon i hela församblingenes närwaro, då 
hon dher om blef tillspord.

Anders Staphanson i Biörkby i Gamble Upsala wittnade dhetsamma. Dito 
Thomas Hanson i Gamble Upsala.

M. Rector berättade, att han hafwer låtet citera Lars Nilson hijt, men icke 
kommet, dherföre gifwet ordre, att taga honom med macht, om han icke annars 
will.

Prof. M. Laur. Fornelius beswärade sig öfwer honom, att han är en ogudachtig 
sälle, går aldrig i kyrkian och försmäder Gudh. Bör och icke wara i Consistorii 
tienst, sedan han således sig förehåller.

H. Erikz hustro i G. Upsala inkom, wittnade, att då hon war dher fredagen för 
pingest, war han på och slog en tiggiare. Då bode folken mig att jag wille sökia till 
att afställa honom, hwilket då jag bad honom afstå, swarade han: jag geer dig, din 
kyrkieheerde och din man alle dhe skåck tusende, och dhet hafwer min husbonde 
Räntemästarn bedt mig göra. R. Cantzler achtar jag allena.

Räntemästaren bedyrade högdt, att aldrig bedt honom sådant säya. Cursor inkom 
sade han är hijtkommen, på en kärra förd, effter wachten icke annars hafwer fått 
honom, ligger drucken som ett swijn.

Consistorium påminte sig om honom, att han förr är angifwen för swerjande 
och ett elakt lefwerne med sin hustro hwarföre han för detta owäsend [icke] bör 
ostraffat lembnas.

Consistorium fan rådel iget läggia honom i fengelse öfwer natten för sin tresk- 
heet att inkomma, och än längre om så behöfwes, att späkia honom något. I dhet 
öfrige remitteras han till tinget, effter han boor på landet, och bör ransakas dher 
saken görs, och bötas dher han bygger.

Prof. M. Laur. Fornelius protesterade emot honom, att Consistorium icke skulle 
hafwa en sådan i sin tienst, som försmäder Gudh, ganska ogudachteliga sig uthi 
alt sitt lefwerne skickar.

17. Blef talt om humblegårderne, att dhe effter Kgl. M:ttz resolution bör falla till
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successorem, när någon Professor afgår. Dher på uplästes Kgl. M:ttz resolution de 
dato 10 Novembris 1663 om humblegårdarnes fördelande emellan Professores, och 
att dhe icke arffdigen, men med embeten följa skole, och allena antecessores en billig 
refusion för culturen praetendera böre.

Doct. Petrus Rudbeckius begärte sin antecessoris stycke niuta emot refusion för 
culturen.

Prof. Åkerman protesterar på sin antecessoris stycke, och begär er dher wid er
hållas. Sammaledes Prof. Skunk.

Rector fan nödigt, att han med h. Scheffero och Prof. Laur. Fornelio, Liung och 
Räntemästaren gå nidh till humblegårderne, och besichtiga hwem som stycken 
hafwa, sampt effter Kgl. M:ttz resolution all ting i bästa måtton beställer.

18. Gamble Warnichz bokbindarens son, som har lärdt bokbindareembetet, och 
nu sig uthländes nidsätter, begärer bördesbref här på orten af Academien, effter 
hans fader under Academien länge wäret hafwer. Resolutio. Bewiljes.

Den 14 Junij
upkom hans HögGrefl. Excell. Rijkz och Acad. Cantzler, H:r Magnus Gabriel De 

La Gardie, in Consistorium, närvarande alla facultatum professoribus.
i. Hans HögGrefl Excell begynte således sitt tal:
Såsom jag, Gode Herrar, mine förste åhr in gremio patriae Academiae hafwer 

anwändt till studier, så hafwer jag och alt sedan med åhren befunnet mig tilltaga i 
affection emot denne Academien, så att jag icke hafwer bespara kunnat (så mycket 
jag hafwer jempte andra fäderneslandsens tienster hafft tillfälle) att Academien 
allestädes wilja befordra, och dess wälfärd sökia. Och ehuruwäl jag icke alltijd 
hafwer hint mitt hiertelag så fullkompna, och Academiens wälstånd sköta som jag 
borde, så kan jag lijkwäl betyga mitt hiertelag hafwa wäret der i fullkombligen. 
Men att det icke alltijd hafwer hafft sin effect måste man tillskrifwa dhe andre 
embetes större beswär i rijksens angelägne affairer, hwilka icke medgifwa att få 
sig alltijd till Academiens curas så dispensera, som en gärna wille. Jag tror doch 
mig så mycket hafwa dess ährender skött, att jag åth minstonne kan winna det 
loford, me pignus non fucati animi hoos eder lemnat, och så mycket att det kan 
wara ett incitament åth andre, som wilja Academien wäl I det öfrige må i försäkra 
Eder, att jag så när- som frånwarandes skal städze beflita mig om att promovera 
denne lilla rempublicam literariam, och der hoos emot hwar och en contestera den 
affection, som de skole finna sig nöye uthaf. Jag gläder mig och, att jag finner 
Academien i det goda tillstånd, att jag kan gifwa Kongl May:tt der om den hugne- 
lige berättelsen, att här alt wäl tillstår. Och wilja i G.H. alltijd den wårdnad om 
Academiens wälferd och idre embetes syslor än yttermera bära, att så publica som 
privata exercitia troligen idkas, och ungdomen deraf all gpd förkofring tager. 
Der emot må i Eder försäkra, att Kongl Mayrtt lärer wårda sig om Academien igen, 
besynnerlig när wij dhe impressioner gifwa Hans Kongl. May:tt i dess unge åhr, 
att wij altwäl umgås med en så förnäm skatt, som framfarne konungar och nu 
Hans Kongl Maij:tt oss anförtrodt hafwer. Eljest hafwer jag och till styrkio af min 
benägenheet till Academien, welat till dess Bibliothek skänkia och testamentera 
någre gamble och rare böker, som mäst wåra swenska antiquiteter anröra, och der 
ibland förnämbligest Ulphilae gamble original ms:m och version på gammal 
göthiska, öf:r dhe 4 evangdister, hwar öfwer jagh migh högelig gratulerar, att jag
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det hafwer kunnat patriae igen restituera, sedan det så månge hundrade åhr haf:r i 
främmandes händer swäfwat, ehuruwäl det war fuller här i Swerige uthi Hennes 
May:tz drottning Christinas tijd, men jag weet intet quo iniquo fato det tå 1655 
åter sin koos kom med Isaaco Vossio. Och som igenom en händelse åhr 1662 då 
Puffendorph reste igenom Holland, och fick weta att Vossius bem:te original 
manuscript hade med någre flere, och det mig berättade, kunde jag icke underlåta 
af den kärlek jag bär till fäderneslandsens antiquiteter, det samma begära mig att 
få tillhandla. Och måste derföre en anseenlig post peningar till 400 rd:r erläggia, 
innan jag den igen bekom. Sedan hafwer jag draget [i] betänkiande, att låta den i 
min familie stanna, effter snart torde skee, af den förendring offta plägar med 
familierne hända, när en frånfaller, att sådant kunde lättéligen bortkomma igen, 
effter icke alla torde blifwa av lijka sinne, till att sådane förnäme saker wärdera, 
och conservera wilja. Hwarföre hafwer jag funnet det wara rådeligare till Academien 
förähra, emedan det i en säkrare possession här kan förwaras än hoos mig. Och 
effter samma manuscript är det endeste, så mycket man nu weet som i werlden 
finnes, så hafwer jag det secundum dignitatem materiae welat exornera med en 
tienlig form af sölf och drifwet arbete, hwar på Ulphilae beläte sitter lijka som 
skrifwandes bem:te bok, som det nu för ögonen synes. De andre gamble mss:tn 
här till adjungerade äre, nembl. 65. st:n hafwer jag mästeparten bekommet igenom 
Stephanii bibliothekz tillhandlande, hwar uthi dhe fundne äre. Alt detta hafwer 
jag af det serdeles nijt, som jag bär om fäderneslandsens heder och wåra förfäders 
loflige beröm, welat denne Academiens Bibliothek consecrera till en ewig warande 
possession, hwilket i G.H. alltijd hoos Eder i bästa måtton uthtyda wela.

Consistorium upsteg, betackandes först hans HögGrefl. ExcelL widlyffteligen för 
den höga nåde hans HögGr. Exc. så alle förrige tijder som denne gång emot Aca
demien erwijsat hafwer, isynnerheet, att hans HögGr. Exc. hafwer så widlyffteligen 
sin nåde, icke allena munteligen, uthan och med en så förnäm skänk och föräring 
betyga welat, hwilken högtprijselige nåd Consistorium icke allena för sig och hela 
Academien nu högeligen berömmer och betackar, uthan och till posteriteten kunnigt 
göra skal, att hans HögGr. Exc. ett så dyrbart clenod hafwer till Academien för
ähra welat. Önskandes att Gudh wille hans HögGr. Excell. och dess högälskelige 
gemål och lifzarfwingar med mycken lycksaligheet igen belöna, och wälsigna, sig 
och sin hela posteritet till ewigtwarande beröm och glädie!

Sammaledes upsteg Doctor Loccenius vice praeses Collegii Antiquitatum beröm- 
mandes widlyfftelig hans HögGr. Exc. höga nåde och kärlek till fäderneslandsens 
antiquiteter, och att hans HögGr. Exc. icke allenast dess upkomst med sin nådige 
försorg och gode recommendation hoos Kongl. May:tt hafwer befordra welat, uthan 
och den med så stoor kostnad förmedelst denne, en så anseenlig och kostbar skänk 
styrkia welat, för hwilket hans HögGr. Exc. icke allena af hela Collegio ödmiukeli- 
gest betackas, uthan och lofwar detta till hans HögGr. Exc. odödelige beröm alle
städes ihog komma wela.

Sedan upläste Secretarius Hadorphius hans HögGr. Exc. donations och testamentz 
bref på pergament skrifwet, af hans HögGr. Excell. sielf underskrifwet, och med 
sölfwer förgylt pucla underhängiande med hans HögGrefl. Excell. stora sigill.

Effter detta uptog Secretarius af ekekistan, som med donationen ankommen war, 
Ulphilam i sölfwerformat infattat, och nu i ett litet serdeles der till giordt schattull 
förwarat låg, hwilket Professoribus upwijstes med dhe andre codicibus.
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Effter dess beskodande berömde än yttermera Professores denne förnämrae skänk, 
och för den hans HögGrefL Excell. högel, betackade.

2. Angaf hans HögGr. Exc. att M. Aurivillius anhåller om introduction till pro
fessionen, ehuruwäl tijden ännu intet är kommen på hwilken han introduceras bör, 
jag weet intet hwad man skal der till swara. Han haf:r tillförenne på Wennegarn 
anhållet om det samma, men effter den terminen ifrån påska till Michaelis blif:r i 
staten inslagen, kunde jag då intet häller resolvera der till.

Här till berättades och, att M. Celsius anhåller om introduction för honom, effter 
hans confirmation till professionen är äldre än M. Aurivillii.

R. Cantzler: jag tycker wij kunna bewilja dem introduction, effter de så in- 
stendigt påstå den samma, och sluta det hoos oss, att de ingen praetention hafwa på 
lönen innan tijden kommer då lönen begynna måste, hwarken nu, eller i kommande 
tijder.

M. Celsius får ingen lön förän Prof. Fontelius kommer undan först. M. Aurivillius 
intet förr än i höst.

3. Angaf hans HögGrefl. Excell. att en studiosus Haraldus Hasslegren hafwer 
ingifwet en supplication hoos sig, med en disputation, och säger att honom blif:r 
nekat den samme att hålla, begärandes mitt assistence här uthi. Då swarade jag: 
det måste nogh hängia något annorlunda ihop med den saken, än att Professores 
skulle honom sådant förnekia uthan skäl, derföre begärar jag här om under
rättelse.

Professores in facultate philosophica berättade, huru denne Hasslegren hafwer 
taget en malae famae uxorem sig tiU ächta, neml. gamble slottzfogdens dotter [Anna 
Engelbrektsdotter], som war en berychtat qwinna, och derföre kunde icke faculteten 
för detta admittera honom, effter det kunde blifwet faculteten förwijteliget. Eljest är 
han för sin person icke så oäfwen in studiis.

Effter någon discurs om saken, resolverade hans HögGrefl. Excell. att Professores 
öfwerläggia sig emellan om den saken såsom bäst skee kan. Att Professores här 
till hafwa uppehållet med hans disputation synes icke obilligt wara skedt, honom 
till någon påminnelse i saken, men att betaga honom omnem spem här effter, synes 
wara swårt, effter han för sin egen person icke är med någon last beträdd, uthan å 
hustrunes sijda, synes och allareda hafwa en mortification af det som skedt är, 
bekommet och fördenskull nu här effter wäl kunna till desse exercita admitteras.

4. Påminte och hans HögGrefl. Excell. att De Geer begärer få göra ett byte med 
Academien, och få Harwijkz uthjord emot jempngodt wederlag. Räntemästaren 
berättade, huru mycket den uthjorden kommer Academien till expenser att kosta, in
nan hon igenwans. Hon haf:r qwarnstelle med sig och annat, förmenar kunna göra 
större gagn af henne, än ett hemman.

Resol. Cancell. Man kan då swara honom, att den är omistandes ifrån Aca
demien.

5. Om reductions godsen blef och påmint, huru en deel af godsen äre ifrån 
Academien dömde uthan wederlag, och frågades hans HögGrefl. Excell. mening 
der om. R. Cantzler swarade: jag weet intet bättre rådh, än i G. H. sådant genom 
supplication föredraga Kongl. May:tt.

6. Om staten påmintes och, att det befares han lärer här effter brista, som de 
berätta, som medlen under händerne hafwa. Begärtes fördenskull ödmiukelig, hans 
HögGr. Exc. wille sig om sådant wårda.
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R. Cantzler: Professores kunna staten öfwersee, skrifwa mig så till, och represen
tera mig, huru med den till står, så will jag göra mitt till, att ingen skal hafwa der 
öfwer att klaga. Räcker det intet till, så måste wij söka der om Kongl. Maytttz 
assistence. Ordinarie medlen måste fuller för all ting komma till ordinarie statens 
aflöning, men det som brister, måste wij see till hwad remedium Kongl. M:tt gör, 
att sublevera den extr. staten.

7. Påmintes om Academiae godsen, att de besichtigas borde, effter nu så fånge 
sedan är sedan dhe visiterade äre. Detta tyckte och hans HögGr. Exc. godt wara.

Sidst slöt hans HögGrefL Excell. med en trohiertig lyckönskan till Academiens 
långwarige wälstånd, så med docentibus som discentibus, och här med valedi- 
cerade.

Explicit rectoratus clariss. Rudbeckii.

D. 16 Junij 1669.
Sceptra academica 
viro praeclarissimo 

M. Petro Liung 
phil. pract. Prof. ord. 

demandata sunt.

Anno 1669 den 21 Junij
höltz Consistorium majus, praesentibus Magnifico Rectore Dn. M. Petro Liung, 

Doct. Lithman, Doct. Rudbeckio, M. Brunnero, M. Benzelio, D a  Åkerman, Dn. Ol. 
Rudbeck, Dn. Verelio, M. Fontelio, M. J. Fornelio, M. Skunk, Dn. Arrhenio, acta 
etiam notante.

1. Påmintes om hans HögGrefl. ExcelL R. Cantzlers promisse här in loco senast 
skedd, att ordinarie staten blifwer fram för alt extraordinarie aflönt, hwilket refereras 
med flijt ad acta, och sökes att den nådige tillsäyelsen må hafwa sin effect.

2. Blef talt om en studioso, Molinus be:d, som nylig är hufwudswag worden och 
måste af wachtdrengiarne achtas och hållas, att bäst är han hemföres till sina för
äldrar. Resolutio. Detta fan Consistorium godt och honom till hielp deputerade uthi 
resepenntngar för sig och trenne wachtdrengiar som honom föra skole 82 1/ 2 d:r 
kmt. Sedan wachtdrengiarne igenkomma, skola dhe betalas effter daghlöa Desse 
bekommo 5 d:r hwardera, facit 15 d:r tillhopa.

3. Decani facultatum constituerades: 1. Theol.: Doct. Stigzelius. 2. Juris: Dn. 
Schefferus. 3. Medicinae: Dn. 01. Rudbeck. 4. Philosoph.: M. Laur. Fornelius.

4. Adsessores minoris Consistorii in futurum semestre blifwa: 1. Doct Lithman,
2. Dn. Åkerman, 3. Dn. Schefferum in fac. phil. & 4. Dn. Buschagrius.

5. Inspectores stipendiariorum: in fac. theol. M. Brunnerus, in fac. med. Dn. 01. 
Rudbeck, in fac. philos. M  Skunk, med protestatione Dn. Arrhenii, att honom icke 
effter M. Skunk må deputeras ordinaria inspectio, effter han förledne åhr hafwer 
allenast wäret extra ordinem, loco nob. Dn. Lillieflychtz.

6. Som Rector Magnificus wid sin election undbad sig från kyrkewerdzembetet, 
så begärer han och än yttermera dher ifrån blifwa entledigat, emädan såsom hans
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antecessor Dn. Ravius har 3 åhr wäret och Rector nu hafwer wäret så länge, ty 
begärade han att Ven. Consistorium wille nu loco ejus wälja en annan. Unanimiter 
af toto Consistorio declarerades Dn. M. Jonas Fornelius, hwilken lofwade sig wilja 
hafwa dhet embetet ett åhr.

7. Jacob Anderson inkom emot ryttaren* i Lena, som controvertera om dhe bort- 
refne husen. Ryttaren berättade husen stå på h. Nils Bielkes ägor, dherföre dem 
böra stå, så länge skärskodas hwars ägorne äre. Jacob Anderson nekade, som och 
Consistorium sielf effter förrige kundskap, ty Jacob Anderson gaf honom först lof 
husen dijt sättia. Tandem begärade ryttaren få satisfaction för dhe kullrifne husen. 
Consistorii resolution war att syn på egorne må begäras af samptl. jordäganderne. 
Stugun får han föra bort hwart han will, ingen satisfaction får han för stuguns 
nidrifwande, effter dhen är rifwen effter laga dom. Hans tresko är orsaken, som 
effter många förmaningar icke sielf hafwer welat rifwa henne. Dhe öfrige husen 
som uphuggne äre af Academiens och prästens skogh, blifwa ståendes skogzeganderne 
tillhanda.

8. Notarius schöbe Beckius har mist penningar och misstänkt sin discipel, kan icke 
fulleligen tillbindan innan hösten kommer, låtet honom incarcerera. ijdagztijden 
war han satt i disciplin hoos Dn. Beckium, kom dijt ensam ofölgd af sin fader bon
den. Sedan hans kost war all, hafwer han lefwat af Beckii föräldrars kost.

Beckius berättade, att poiken har wäret i Sigtuna färjestad sedan han bortreste, 
köpt dher för 1 öre bröd och spijsöl, wäret hoos Anders Johansons enkia i Munke- 
lägersgränden, som säljer öhl, sedan i tienst tagen hoos sarsmakaremästaren hoos h. 
Daniel Jung. Consistorium resolverade: Poiken sittie i fängelset så länge han får 
caution och Beckius uthletar hwad skäl han finna kan på orterne dher poiken wäret 
hafwer, och sökie dheras skrifftelige attester.

9. Humblegårdzdrengen Johan Olson har Doct. Stigzelii attest att han war i 
hans tienst A:o 1668, bör dherföre wara frij för dhet åhret. Är doch af Secretario 
nostro införd i bakungzlängden genom förseende, som sedan förseglades af Con
sistorio, och effter Consistorii lengd icke kan raderas, ty måste han uthläggia pen- 
ningarne, men han frijgöres dher med för 1669 åhrs bakaagzpenningar.

10. Michael P. Ström Angerm, och Arvidus And. Gradinus Vesm. begära testi
monium. Resolutio. Bewiljes, effter ingen weet något emot dhem in Consistorio.

11. Andreas Kourf Vesm. har skrifwet disputationem de delectu militum, och får 
permission att disputera.

12. Prof. M. Jonas Fornelius begärade om sal. Uhrens saker hoos befallm:n mons:r 
Steen, att effter dhe ännu stå hoos monsrr Steen otilldömbde han ey må få nöta och 
förslijta dhem, såsom kappa, släde och annat slikt, som usu förwärras, begäres att 
sakerne måge sättias in sequestro under förseglande, hwilket Consistorium hölt bil
ligt, effter dhe 175 d:r kmt. och 26 öre äre betalte och quitterade.

EL Olaus Rudbeckius begärer wara heelt exempt ifrån sal. Uhrens controvers. 
Resolverades in Consistorio: man tager för sig domen, och dher effter procederas, 
och intet görs emot domen.

13. Uplästes Prof. Ravii bref, (effter hans högGrefl. Excell. bref är tillförenne i 
kyrkian upläset) innehållandes gra/iarum actionem pro humanitate a collegis ipsi 
semper exhibitu, och begärer recommendation för studioso Peringero, h. Ravii

* E rik  Pdlsson.
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hustros systerson, dhet Ven. Consistorium lofwar sig wilja honom meddela till hans 
högGrefl. ExcelL R. Cantzler, så och accommodera honom med penninge stipendio 
i stellet för Communitetet.

14. Trägården effter sal. Prof. Humerum, som till Academien för dess skuld up- 
drages, skal besees och sökias, att hon kan Academien dess possession hemula och 
försäkra, och sedan afräknas henne enkian [Anna Lohrman] alt dhet saL Humerus 
hafwer Academien skyldig wäret. Om enkians praetenderade hyra och tomptöre, 
slötz att dhe slås skuldt emot penningatne, som Academien månge åhr hafwer om- 
buret, hon får fördenskull ingen tomptöre.

15. Rector refererade om Joh. Erici Tunensi, som kallar sig och Tenstadium, att 
han wid Gefle och dher omkring har predikat, mässat och uthdelat sacramenten och 
aldrig är ordinerat, hafwer och 1 åhr wäret ifrån Academien och något öfwer, som 
scholae notarius Beckius praesens berättade. Frågas hwar han skal dömas och straffas 
för sine öfwade misshandlingar, nembl. om han in civilibus för Consistorio academico, 
in ecclesiasticis för ecclesiastico bör comparera? Resolutio. Han skal komma hijt, att 
man får examinera, om han sorterar under Academiens jurisdiction, och effter hans 
skalkestycken concernera ecclesiasticum consistorium, blifwer den först dijt remit
terat.

16. Ryttarens* bref i Lena uplästes dher i han beskyller Jacob Anderson, att han 
uthugger Academiens skogh, och låter Academien betala sig. Brefwet lefwererades h. 
Professori Jonas Fornelio, och resolutio Consistorii war dher på skrifwen. Men 
brewet skal sedan inlefwereras och läggias ad acta Consistorii.

Den 24 Junij
effter högmässan i kyrkian, kallade Rector Professores till tals, och framtedde 

trenne bref att upläsa.
Först Kgl Reductionens bref de dato 15 Junij, angående fierdeparten af M:r 

Boos enkias godz, som Academien inne hafwer, hwilken den betala skal, der om 
Reductionen hijt till Academien skref den 29 Martij och Academien igen beswarade, 
och begärte med samma fierdepartz uthfordring förskonas, till dess Academien 
kunde få den behålla ibland annor refusion till Academien. Nu swarar KongL 
Reductionen, att såsom oss till följe och wår commissions plicht, icke är tillståndigt, 
att i någorhanda måtto för någon enskylt privat persons uthstående skuld låta Kongl. 
May:ttz och Cronones fierdepart gå i sticket, uthan den som donationswijs gpdsen 
undfånget hafwer, bör först och främst, uthnämpna och specificera dhe gpdz, som 
han i fierdeparten ärnar till KgL M:tt och Cronan tillbaka gifwa. Hwarföre hafwe 
wij Eder, Gode Herrar, här med welat notificera, dhet wij genom landzhöfdingen 
hafwe beordrat, dhet M:r Boos enkia skal meddela dess specification uppå fierde
parten af sine i hwarjehanda tijder undfångne donations godz, och den här darera, 
hafwandes Academien, sedan samma fierdepartz hemman äre till Kgl. M:tt och 
Cronan wederkände, i underdånigheet att sökia, om Kgl. M:tt i nåder tächtes samma 
fierdepartz ränta låta ibland annor refusion till Academien komma. Resolutio. Detta 
måste ihogkommas, att forderligest hoos Kgl. M:tt sökia.

2. Uplästes landzhöfdingens bref de dato Stockh. 21 Junij 1669, angående een 
ransakning öfwer dhet godzbyte sal. h. Lars Kruse [0: Cruus] med Academien giordt

* E rik  Pålsson.



1669:24 ju n i- 7 juli 247

hafwer. Sammaledes öfwer Gyldenkloos byte; till hwilkens förrättande hans Nåde 
begär er, att Academien capable män föreslår, som detta förrätta kunna. Resolutio. 
Academien begärer å sin sijda slottzbefallm:n Samuel Stehn, häradzhöfd. Petrum 
Kyronium och stadzsecret:n Berg jempte inspect:n Gäddan, som detta förrätta, 
hwilket skal hans N:de skrifftelig beswaras.

3. Uplästes wälb. fru Brita Sneckenfeldtz bref, om dilation till hösten på expen- 
serne å Tuna synen i sommars dömbdes.

4. Rector berättade sig hafwa sökt in albo studiosorum om den Qoh. Erici] Tunensi 
ifrån Bäling, som farer omkring och predikar, och mycket annat ondt gör, skal finnas 
inskrefwen, men fins icke, derföre Academien icke bör sig med honom något befatta.

Den 7 Julij
höltz Consistorium minus, praesent. M. Rectore, Dn. Verelio, M. Fornelio.
1. Rector angaf, att dhe 3 wachtdrengiarne, som den hufwudswaga studenten 

[Molinus] hafwa fördt nider till Östergöthland, äre igenkompne, och hafwa wäret 
borta i 13 dagar, begära något för sin möda. Resolutio. Bewiljes 5 d:r hwardera af 
fisco studiosorum, effter dhe för studentens skull dhe penningar hafwa förtient.

2. Uplästes h. landzhöfdingens bref de dato 20 Maij 1669, angående den oreenlig- 
heet, som inwånarne af bägge societeterne kasta i åhn, emot hwilket Kgl. com- 
missarierne för 4 åhr sedan lade wijte emellan bägge societeterne till 10 m k Nu 
begärer h. landzhöfdingen att Academien wille alla sine underhafwande emot 
sådant warna etc. Rector berättade, att han Cursorem haf:r sändt till stadzsecret:n 
och frågat, hwem staden hafwer i den måtton klagat på? Då swarade han, att nid 
wid M:r Boos gård och Doct. Peder Rudbeckii är något sådant uthkastat. Wid 
qwarnen war sammaledes något, som h. Räntemästaren har borttaget.

3. Angaf Rector om en fattig skomakare, som boor i ett torp på Biörnoms ägor, 
och hafwer uthråkat för en Krokens tienare i slagzmål, måst fått hugg, och lijkwäl 
lagförd, och sakfäldt till 3 gånger 40 m k N u hafwer han betalt häradzrätten sin 
dehl, men Consistorii dehl är obetalt, är uthfattig, afbeder sin skuld. Resolutio. 
Consistorium remitterar desse 40 mk, doch skal föras till Consistorii majoris rati- 
fication.

4. Insinuerade Rector, huruledes tryckiaregesellen Anders Larson hafwer slaget 
timbermannen Peder Olofson i sin gård, hwarest han gästar, mannen hugget med 
knif i axlen, dito i handen, hustron en grof blånadt under wänstre ögat.

M:r Casper [Schouber] inkom, wittnade, att gesellen hafwer stucket uppe i junc- 
turen på wänstre axlen en half finger lång, säger att såret blir godt. Det andre 
stiuinget är inne i wänstre handen in till nervos, hoppas att dhet blir godt uthan 
lyte, begärte 30 d. i barberarelön, men will benöyas med 20 d:r, allenast Curio går i 
caution för honom. Parterna inkommo. Per Olsons hustro sade, att saken således 
begyntes, effter han alltijd kallade henne hora, tiuf, rofferska, tänkte hon en gång 
köra uth honom genom porten, då tog hon honom i håret och slog honom i gården. 
Sedan slog han henne dhet blå ögat hon hafwer, då slog hon på honom ett wattämbar. 
Då tog han embaret och slog henne i hufwudet, dher af hon säger sig än sår wara. 
Gesellen nekar intet till slaget i ögonen, men med embaret, sade han, slog jag henne 
i ryggen.

Sedan gick jag, (sade hon) upp till Rector, och wägen gick jag om Olof Larsons 
gård dher min man war. Då han såg, huru jag war faren, gick han hem, och jag till
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Rector att klaga. När min man kom hem, tilltalte han Anders Larson om dhet han 
hade slaget hustron, då sade Anders Larson, du din skälm skal och få något (An
ders Larson nekade.) Ney sade min man, du är en skälm, som har rymdt från mig 
om nattea Sedan sprang Anders Larson på min man och slog honom under sig. 
Då kom jag uth att hielpa min man, tog så Anders i håret att draga af honom, och 
bägge stalldrengiarne hulpe till med. Sedan blef hennes man af Anders Larson hug
gen ett hugg i axlen och ett i wänstre handea

Anders Larson: den 16 Junij kl. 8 om qwellen kom jag hem, och satt och ååt, 
då kom Per Olson med yxa fuU och drucken, kallade mig tiuf och skelm, frågandes 
hwarföre jag gick från dem om natten etc. Om detta inlade han skrifftelig, och 
Erasmus Erichsons enkias attest. Eljest bekänner Anders Larson, att hafwa hugget 
mannen med knif:n och slaget hustrun den blånadt.

Timberkarlen Mathz Person wittnade: den 16 Junij kl. 8 hördes af dem ynkelig 
swordom och lefwerne, dherföre stegh jag till dem och fick see: 1. Huru Per Olson 
sprang med yxan i den andres fenster och farstugudör, och Anders Larson satt med 
yxe emot i fenstret. 2. Dhe skiällte hwar annan för tiufwar och skelmar både twå 
tillijka. 3. Per Olsons hustro wille hafwa sin man in, och tå hon intet rådde med 
honom, lopp hon effter hielp till Jacob Cursorem. 4. Jag tog i Per Olson, hade 
honom in i sin farstufwa, bad honom hålla mun på sig, och sade: I fä skam för alle 
eeder i hafwen gifwet uth så när in på bönedagen.

Resolutio. Anders Larson böter för twenne oqwädins ord 6 mk hwardera effter 
dhet 31 cap. Rådst.B. StL. 2do. Blåna i ansichtet på Per Olsons hustro, 12 mk 
smt. effter dhet 9 cap. Sår. m. wil. 3tio för slagh i hufwudet till blod 12 mk smt. 
effter samma capiteL 4to för 2:ne köttsår med knifwen, ett i axlen, ett i handen på 
Per Olson, 12 mk smt hwardera, effter samma capitel. 5 to. Betala barberarelönea 
6. Hwad orätt Per Olson och hans hustro hafwa honom tillfogat, söke han dem in 
foro competenti.

Curio upkallades och tillspordes, om han wille cavera för Anders Larson? hwilket 
han nekade. Dherföre slötz, att han skal afsittia sine böten med fengelse, a 3 mk 
smt. dygnet

3. Erich Olson Salebunk hafwer hijtfördt en sumpebåth, som af M. Brunnero be- 
stäldt är för publico ifrån Åland. Begärer 2 d. i fracht, båten är obetalt

6. Taltes om Anders Person i Säfwa, som har wäret skyldig Gudmund Krok till 
140 d:r penningar, och måste gifwa honom höö af hemmanet i interesse, stundom 10 
lass åhrl. stundom mera. N u är bonden förbuden gifwa honom höö af hemmanet, 
dherföre begärer han een förbudzskrifft dher på. Resolutio. Detta bewiljes.

Sedan inkom Anders Person samma dagh till staden och bekände, att han be
kom 140 d:r till läns i Walborgsmässas 3 åhr sedan, som war 1666, förste gången 
fick han 7 stora wagnlass wäl till 12 såtan på hwart lass, andre åhret 6 lass, tridie 
åhret 7 lass lijka stora, alla swarande mot 2 sommarlass.

Den 15 Julij
wore Professores kallade i kyrkian, prassent M. Rectore, Doct Stigzelio, M. 

Brunnero, D a  Åkerman, Dn. Rudbeck.
1. Berättade Rector, att ett tacksäyelsebref är afgånget den 11 Julij till hans 

högGrefL Excel! för den förnäm me donation till Academien. Detta fan Con
sistorium mycket wäl wara, att dhet idce försummades.
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2. Uplästes h. landzhöfdingens bref om m&ntalspenningatnes upfordrande på dhe 
2 förrige åhr. Här på discurrerades hwem dem skulle upbära, och föll större delen 
dher tili, att Cronans betiente dem uptaga, som af ålder wäret hafwer. Befallm:n 
Anders Person Rox säger sig hafwa order a£ Cammaren dem att upbära.

3. Beswärade sig bondens enkia i Salstad, att bokhållaren [Jöran] Spångberg will 
nu stiga till att skära åkeren, den hon både brukat och sådt hafwer, föregifwandes 
sig dher tili hafwa KgL Hofrättens tillstånd. Resolutio. Enkian wijstes tili Hofrätten 
att klaga sig öf:r een ofullkomblig berättelse, alldenstund hon icke sagd är ifrå 
hemmanet uthan sitter qwar i possessionen, hafwer brukat och sådt höstsäde effter 
Consistorii dom och tillstädielse.

Enkian begärade sedan af Rectore een wittnesskrifft med sig tili hofrätten om 
detta ährende, och att hennes berättelse sanferdig war, hwilket Rector upsköt tili 
widare conferens med consistorialibus.

4. Androgz beswär, med hwad medel sal. M:r Boos gård och gata skulle kunna 
repareras. Resolutio. Prof. Rudbeck lofwade sig wilja h. landzhöfdingen tillskrifwa 
dher om.

5. Bewiljades tili dmbermansens Mathz Olofsons begrafning, som drunknade, ex 
fisco Consistorii 8 d. kmt.

6. Academiae fiskiebåth (som tillförenne effter sluth bestält är) betales med 36 d:r 
kmt. och dess uthan 2 d:r till honom som den öfwerförde hijt ifrån Stockholm af fisco 
Consistorii.

7. Georgius Abrahami Vikzelius Ogothus begärade testimonium, och wart be- 
wiljat

Den 23 Juli]
effter predikan. Acta notante M. Achrelio.
1. Dn. Johannes Gartman, som beswär har hafft att hijt förskaffa dhe böcker, 

som hans högGrefl. Excel! R.Cantzler hijt tili Academien förährat hafwer, och 
samma donation skriffteligen författat, bekommer till en föräring för sitt omak 
16 rd. in specie, 8 tages af expensepenningarne och 8 uthaf Bibliotheketz.

2. Skal en gratifications skrifft stäldt warda till saL h. Coyetz effterlåtne enkiefru 
för dhet Herbario vivo hennes saL herre hijt till Academien skänkte.

3. Gabriel And. Vallenius, som någon tijd hafwer kra«k wäret, anmodar om någon 
hielp af fisco academico, och bewiljades honom 6 d:r smt.

Den 25 Julij
kallade Rector Professores till conferens effter högmässan.
1. Lät Rector upläsa ett Kongl. Maij:ttz bref, angående sal. Leijonsköldz enkias 

begäran, att få remission på dhe expenser, som Kgl. riddarsynen hafwer henne till- 
dömbdt om Tuna byys ägor. Resolutio. Emedan hon hafwer begyndt rättegången 
emot Academien, och icke Academien mot henne, uthan nödgas sig emot henne 
förswara, derföre suppliceras till KgL M:tt, att få niuta samma expenser som Aca
demien i reda contant uthlagt hafwer, och omiscandes äre för Academiens stat som 
dessuthan icke tillräcker etc

2. Tryckerij gesellen Johan Nilson är död, till hans begrafning anhåller enkian om 
någon hielp. Resolutio. Bewiljes 8 d:r smt. af cassa studiosorum, emädan han så 
länge hafwer studiosis tient.
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3. Den Polono som hijt kommen är och söker hielp, bewiljes 3 rd. af fisco Con
sistorii.

Den 27 Julij
ante meridiem, höltz Consistorium minus praesent. Magnifico Rectore, Doct Lith- 

man, Dn. Scheffero.
1. Inkom Johan Nilsons borgarens hustro, klagandes på Erich Staphansons hustro, 

att hon hafwer kallat hennes barn, tiufungar, diefwuls imgar, bytingar. Men Erich 
Staffansons hustro, säger allena kallat dem dieflungar, strax effter bekände hon sig 
sagdt, fanen tage dig tiufunge, och att Johan Nilsons barn hade slaget deras grijsar, 
dhet Johan Nilsons hustro nekar, och att Per Larsons hustro slog grijsen. Per Lar
sons enkia inkom, bekänner att ingen menniskia slog grijsen, uthan jag löste grijsen 
dher han satt fast i min tompt, och kastade honom in i ägandens gård, bekänner 
att hon hörde allena tiufungar, men bytingar och dieflungar intet. Cort skomakares 
hustro inkallades, såsom wittne, och bekände att hon war med Johan Nilsons hustro 
till Erich Staphansons hustro, att fråga om hon tillstår dhe skällsord på barnen. 
Då wij komme dijt, sade hon, jag skällde dem icke för tiufungar, uthan dieflungar 
och bytingar.

Denne Erich Staphansons hustro beder högelig om förlåtelse, derföre effterlät 
Consistorium parteme att förlijkas, efftergifwandes Consistorii och Rectoris dehl, 
med sådant förord, att der hon härnäst med sådant igenkommer, skal hon för denne 
brott plichta, och then sak hon då fälles till, sampt 40 mk:rs wijte.

Johan Nilsons hustro begärte i förlijkning 3 d:r, som den andre bewiljade, och 
dher med affträdde.

2. Inkom en båtzman af h. Rudbeckii jacht, hwars hustro är anklagat för någre 
injurier. Professores mehnte, att desse båtzmän intet höra under Academien, uthan 
så är, att Prof. Rudbeckius framwijser dher på Kgl. privilegium.

3. Erich Erson humblegårdzdrengen är citerat för injurier på sin werdinna, är nu 
intet tillstädes. Resolutio. Böte 3 mk smt. för citations försittiande. Hustrun som 
hafwer klagat, är och borta, skal anklagas wid staden.

Dito
kallade Rector Professores in Consistorium, praesent. M. Rectore, Doct. Stigzelio, 

Doct. Lithman, Doct. Rudbeckio, M. Brunnero, M. Benzelio, Dn. Scheffero, Doct. 
Hoffwenio, M. L  Fornelio, M. J. Fornelio, M. Skunk.

1. Berättade Rector, huruledes enkian i Salstad hijtkom den 15 Julij och till- 
kenna gaf, att Spångberg hafwer fått Kongl. Hofrättz resolution, att få sittia i hela 
possession af hemmanet, in till dess han laglig uthwunnen warder, lefwererade och 
en KongL Hofrättz citation till enkian att comparera den 8 Octobr. nästkommande. 
Samma gång begärte hon ett bref, att få niuta sin årswäxt, och få slå höet, som 
Consistorium henne genom sin dom tillstadt hafwer. Men jag swarade, hafwer KgL 
Hofrätten förordnat något dher uthi, kan jag intet ensam göra, uthan skiuter den saken 
till Consistorii betenkiande. Sedan kom Spångberg, och begärte få immission att 
slå höet. Då sade jag ney, jag kan dhet intet göra emot Consistorii dom. Då sade 
han, så tar jag mig lof sielf. Jag swarade, dhet må i göra, så må i sielfwa swara, 
kan skee i slå eder så snart till skada som gagn. Sedan kom enkian sammaledes och 
begärte få afslå engen. Tå sade jag sammalunda mig intet kunna dher till swara
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emot Kgl. Hofrättens resolution. Nu kom hennes mågh i fredagz igen, begärandes 
en zedel af actis, hwad som talt och slutet war. Då sade jag mig wilja tala med Con
sistorio härom idag, och till denne ände nu hijt kallat Consistorium beklagade högdt 
den swårheet emot denne enkian öf:r serdeles, att KongL Hofrätten har resolverat, 
dhet Spångberg må sittia i possession af gården, som enkian aldrig ifrån wunnen 
är, uthan hon effter Consistorii dom har sådt och brukat i åhr, hwilket lärer wara 
skedt af wederparternes ofullkomblige berättelse i saken, som hafwa förtegat att 
enkian hafwer stedse qwarsuttet på hemwanet, och aldrig uthflytt Detta synes wara 
af någon annars understöd wid Hofrätten skedt.

Här till swarades, att wij hafwa underrättelse, att Spångberg haf:r medhielpare 
wid Hofrätten.

M  Jonas Fornelius sade, jag hafwer hördt säyas, som och är skrifftelig kommet 
ifrån Stockholm, att wij äre angifne i Hofrätten såsom hafwa gifwet 2 domar i 
den#e sak, och att emot oss äre skriffter inlagde af någon här på ortea

Sedan taltes om saken, att wij hafwa gode skäl nogh att gå effter till att justi- 
ficera wår dom. Först är längesedan slutet, att inga uthan bönder skole beboo Aca- 
demiens hemman, för allehanda olägenheet skull 2do. Är dhet ingen lagh, att en 
enkia skal städia hemmanet å nyo strax mannen dör, ey heller öfweliget i hela rijket, 
så mycket wij weta, uthan när dhe blif:r å nyo försörgde.

Prof. Skunk sade, när jag och Prof. Benzelius wore uthe på Visitationen, frå
gade wij Johan Anderson [Gran], om dhet är praxis i hans fogderij, att när män
nen döö, skola strax enkiorne städsla hemmanen eller affträda? Då sade han ney, 
den praxis är aldrig hoos oss öfwat, men när enkian blifwer å nyo försörgd, måste 
mannen å nyo städsla. Detta wittnade Prof. Benzelius. Så bekände och Peder Bengt
son i sin tijd.

Prof. M. Laur. Fornelius, sade dhet har wäret alt för hett med denne enkia, som 
med andre aldrig är wahnt.

Prof. Jonas Fornelius frågade, om någon hörde in Consistorio i wåras då om 
denne sak taltes, att Prof. Rudbeck sade en gång, trå mig skal hon icke tappa i Hof
rätten.

Prof. Benzelius sade, fuller hörde jag säyas något sådant af Rudbeckio, och för- 
nembligast detta, om jag får agera saken, skal hon intet winna.

Item sade Prof. Fornelius: Jag tog till notam i kyrkian nylig, då om denne sak 
taltes af h. Åkerman, att han swarade, dher är inlagt i Hofrätten reda mot henne, 
nembde och Prof. Hoffwenium, som jag tychte.

Prof. Hoffwenius sade, ney, aldrig hafwer jag ett ord inlagdt om honom, dhet är 
intet rätt fattat. Jag önskar Spångberg wore långt der ifrån, han pressar nogh min 
moder, som har ingen stöd af honom, uthan mere skada.

Consistorium beklagade högt den skilliachtigheet ibland collegas är, serdeles om 
någon af dem skulle cooperera med Spångberg att uthkasta enkian, der igenom sö- 
kes att Consistorii dom må underkastas, hwarföre är för nöden, att dhe som med 
enkian voterat hafwa, sig förweta om Consistorii dom är af någon i wårt collegio 
qwald, att sig dher emot förswära. I synnerheet fan Consistorium uthi enkians klago
mål, att skrifwa till h. Rijkzdrotzen och till Hofrätten, sampt praesidenten h. Gyllen- 
stierna, att påminnas huru saken förewetter, och refereras att Jöran Spångberg icke 
sitter allena i possession, uthan enkian hafwer sutet qwar, ehuru han henne qwaldt 
hafwer. Och såsom Spångberg sitter med Räntemästarens städslezedel, så sitter och
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enkian medh Consistorii dom i halfwa gården hwardera, hwarföre skal ödmiukelig 
anhållas, att hwardera må gill wara åth sitt document. Enkian tili Consistorii dom, 
han till Räntemästarens städsle zedel, så länge laga dom dem åthskiljer, eljest exeque- 
ras på enkian, innan hon är laglig uthwunnen. Detta och mera skal införas i brefwen. 
Skal och till R. Cantzier bref afgå om samma ärende, och begäras assistens för enkian, 
att hon icke må förr afdrifwas, innan laga dom henne uthdömer, och i alle bref 
måste Consistorium begära niuta Sweriges lagh.

Ibland annat blef af en eller annan talt, att detta wore ingen sak, som KongL 
Hofrätten borde befatta sig med, ty en husbonde må ju säya en bonde af jorden 
uthan Hofrätten sig dher med befattar. Fins och klart nogh i rättegångz processen, 
huru wijda KgL Hofrätten borde sig med någre saker ifrån Academien befatta. Fins 
och i wåra privilegier dher om, hwarföre wij anhålla hoos R. Drotzen, att blifwa 
wid dem och processen handhaffde.

Doct. Hoffwenius berättade om Spångberg, att 14 dagar sedan, tå han war här 
i staden, blef han tillrådd att ingå förlijkning, tå lät han sig heelt benägen dher till 
finnas. Resp. Consistorium önskade att han wore på dhet rättet benägen till förlijk
ning, att enkian blefwe behållen effter Consistorii dom, och han benögdes med sine 
hemman han förr besuttet hafwer.

Sedan blef talt, att Räntemästaren lägger sig uthi den saken wid Hofrätten, för- 
swarandes Spångberg emot Consistorii dom.

Dn. Schefferus swarade: Om Consistorium får weta, att Quaestor har dhet giordt, 
skulle wij lagligen gå honom emot, och remonstrera honom, huru han icke wäl 
skickar sig moot Consistorium i sådant. Sedan föreställa honom, huru han will swara 
dher till, att han må sättia bönder till något praedium Consistorio emot. Är dhet nu 
så, att han tilltager sig all den disposition, då må Consistorium gifwa dhet helt och 
hållet ifrån sig, till honom, då är han 1. onererat att swara till altsammans, som bön- 
derne angår, och Consistorium intet; 2. blir Consistorium libererat att uthstå sådant 
beswär, som nu Consistorio med detta åligger.

Detta sade begge Fornelii och, att dhe aldrig mehr skola sittia öf:r någre bönders 
klagomål, om denne blir afdrifwen.

2. Insinuerade Doct. Hoffwenius och dhe andre en relation om apothekarens otill- 
börlige swar, då apotheket skulle visiteras i sommars, som så lyder:

En kort relation till Ven. Consistorium om visitatione pharmacopolii, hwilken 
blef af Ven. Consistorio, som höltz den 9 Junij, anförtrodt och befalat Dn. Doct. 
Petro Rudbeckio, Doct. Petro Hoffwenio och Prof. M. Jonae Fornelio, att hålla uthi 
M:r Peter Gottfridz, Acad. apothekares apothek den 10 dito kl. 8.

Den 10 Junij kl. 8 kommo ofwanbem:te adsessores visitationis, effter Ven. Con
sistorii befallning till apotheket, såsom först Doct. Hoffwenius, och strax der effter 
Prof. Fornelius, och litet dher effter Doct. Rudbeckius, hwilka gofwo t illkänna M:r 
Peter Gottfrid, att dhe wore komne på stunden att visitera Academiae apothek, dher 
till M:r Peter Gottfrid twert nekade, och frågade effter hwad skäl och orsak dhe 
wilja nu emot all maneer visitera? Dher till swarade Doct. Hoffwenius, att Ven. 
Consistorium hafwer både macht, skäl och orsak, effter sitt embetes plicht, Academiae 
apothek att visitera på hwad tijd dhe Mist wilja, och nödigast pröf:a, ja ex im
proviso 8c pharmacopoeo non praemonito, dher till M:r Peter Gottfrid åter alldeles 
nekade, och sade dhet wara emot all maneer och skäl, att Mn visiteras skulle non 
praemonitus. Jag borde doch, sade han wara tillsagder 14 dagar föruth, förän jag
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någon tijd dher till will consentera; hwarföre han nu ingalunda sades kunna tillåta 
någon Visitation, och dher assessores wille stiga till emot hans wilja dhet att göra, 
wille hwarken han eller hans folk dher till att hielpa, uthan han wille dher emot 
protestera, såsom han och protesterade på dhet högsta. Sålunda nödgades Dnn. adses- 
sores visitationis gå tädan och till Rectorem Magnificum p. t  att referera huru 
dheras ärende war aflupet Men eo tempore Rector bad, att dhe sådant wille på
minna uthi Consistorio, hwilket dhe tienstL wilja med denne relation göra, och be
tyga med sina egna händers underskrifft denna relationen sann wara. Upsala den 28 
Julij A:o 1669.

Nästan så swarades mig under-
teknat, som effter kom P. Hoffwenius, Jonas Fornelius

Petrus Rudbeckius Med. Doct. & Prof. Math. Super.
S.S. Th. P. ord. ord. Prof. ord.

Denne relation uplästes, och resolverades: Han skal hijt kallas, admoneras emot 
sådant alfwarlig, effter han hafwer här med Consistorium skympfat, då han Visita
tionen förnekade.

Doct. Hoffwenius berättade wijdare, huru han ibland andre skäl emot Visitation, 
beropade sig på Spirs- och Keysers rätt, dher effter han lefwa wille.

3tio. Gaf Doct Hoffwenius tillkänna, att han hafwer dimitterat den förre läro- 
gesellen, och antaget en annan tysk, som borde wijsa sitt pass, och göra sitt jura- 
ment. Resolutio. Consistorium fan godt, att han gör sitt jurament i Consistorio, eller 
i facultate medica.

3. Insinuerades och Rijkz Cantzlerens bref pro Secretario Hadorphio, att få hafwa 
en vicariam här wid protocollet, och få sin platz och ställe näst in till Prof. Arrhenium 
inter Professores ordinarios. Resolutio. Facultas philosophica äger först determinera 
om, hwilkendera skal tienligast wara att tagas till Adjunctum af desse 3 i brefwet 
nämbde, och dher M. Columbus detta uthslår, så skal sehn talas wijdare dher om i 
Consistorio, dhet öfrige (om hans ställe inter Professores) kändes alt godt.

4. Angaf Rector om en Academiae bonde i Isgrena Erik Nilson benämbd, som är 
fäldt till 300 d:r kmt. för mansboot, och dher på betalt 200 till Academien. Nu 
restera 100 d:r dher öfwer han begärer någon remission. Resolutio. Remitteras 30 
d:r, och arbete för 70 d:r, eller dher han kan 50 betala, får han 50 d:rs remission.

5. En klagan andrager kyrkieheerden i Lena och dhe andre grannar emot Jacob 
Anderson, att han hafwer intaget en hage af hela byens ägor, samptL till praejuditz, 
begärandes dher på böter. Resolutio. Detta skal besichtigas af dhe förre visitatoribus, 
och kärandom skeer rätt.

Den 30 Julij
wore Professores kallade i kyrkian, att låta upläsa dhe bref bortgå skulle, praesen

tes wore: M  Rector, Doct. Stigzelius, M. Brunnerus, Doct Hoffwenius, M. Fontelius, 
M. J. Fornelius.

Alle dhe andre woro och kallade. Brefwen uplästes, och formerades såsom dhe 
alle 4 bortginge.

Den 4 Augusti,
är i kyrkian, som Rector äger, bewiljat Dn. Andreae Ausenio 8 d:r smt. af fisco 

studiosorum, till resepenningar ifrån Academien.
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Den 8 Augusti*,
effter högmässan, angaf Rector om twenne bönder i Malma, som ganska illa 

lefwa sig emellan, kalla hwar andra tiufwar och skälmar, gå på hwar andra med 
knifwar och yxhambrar, och låta som ogudachtige menniskior. N u frågar Rector quid 
consilii?

Resolutio. Intages och sätties i prubban i 2 dygn, och sätties på trähästen 2 dagar, 
3 timar för och effter middag, fängelset alterneras med dem, den ena sitter een 
natt uppe, mädan den andre nidre etc Desse upkallades och den 9 Aug. förlijktes 
och hem förlofwades.

Den 9 Augusti
höltz Consistorium minus, praesent M. Rectore, Doct Lithman, h. Verelio, M. 

Fontelio.
1. Insinuerade Cronones befallningzman en citation till Academien ifrån h. Olao 

Stiernhök, till lagmans syn nästkommande 25 Aug. 1669, uthi den twist, emellan 
hela Hagunda häradet och h. Gustaff Rosenhane om allmenningen, begärandes Con- 
sistorium wille någon fullmächtig decernera å sin sijda. Alle andre häradzmän hafwa 
fullmächtigat Gudmund Krok, förfrågandes om Consistorium den samma appro- 
berar?

Resolutio. Consistorium gillar den fullmächtig, som häradet antager.
2. Beklagade befallm:n Rox sig öfwer Samuelem Lothigium, som gäster dher i 

gården hoos sig, hwilken fördt hafwer uthi dryckenskap ett stort oliud i förledne 
weka uppe i sin kammar. Omsider kastades een dör af hakarne och i åhn, hwarföre 
befallm:n nödgas sig dher öfwer beswära, ty dher hafwer fördtz ett fast oskickeliget 
owäsende hela åhret, dher öfwer han intet hafwer welat klaga, fast dhe sköte sönder 
fönstren i åhr, sköte hela nättren ibland odi in på morgonen, att dhe som wille in till 
mig en gång, icke wäl tordes fram för sådant oskick. Samuel Lothigius Oelandus, 
sade sig icke wäret allena den som förde oliud i gården i åhr, ey heller störste or
saken dher till, uthan en benämbd Daniel Kalling, när han bortresa skulle, sköt 
han i sitt köök, ty han hade allena pistoler, fast wij dher wore församblade, och 
giorde oss lustige. EUjest en benämbd Olaus Strobilius war den som stötte sönder 
fönstren, och icke skiöt dhem sönder, och dhe blefwo bygde. N u om afftonen, då jag 
hade någre hoos mig, war jag intet orsaken till dörens uthkastande, uthan en novitius 
benämdh Gabriel Herling. Denne novitius bekände, att han blef kallat till att betiena 
Lothigium och flera. När han kom, blef han i Lothigii kammar så illa tracterat, sla
gen, dragen, sampt med en stöör bultat, att han måste omsider löpa från kappa och 
hatt, och uthom staden, att liggia dher a part och hwijla sig. I denne yrsla bekänner 
han kastat dören i siön, och dher effter lopp sin koos. Actionen dhe förde på mig, 
war dhen förnembligast, att Laurentius Brun beskylte mig före, dhet jag hafwer 
draget M:r Nils [Bruuns?] dotter i Fagerhult ifrån honom. Dito körde mig att falla 
på knä för sig, han sleet och upp en staka på mig.

Befallm:n Rox sade, dhe läte så illa dher uppe, att jag fick ingen roo, dhe förde 
ett sådant owäsende, att jag aldrig trodde något wara heelt igen. Kl. 7 om morgonen, 
såg jag denne novitium, då war han alt blodig, dher stod ett sådant wäsend, som 50 
man hade wäret dher uppe. Om morgon stegh en i köket och skreek mig till förtreet

* Inskrivet efter protokollet för den 9 augusti.
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Brun säger, dhet han talar om frijerij, är osant, men effter novitius gick i sön* 
dagz affton grassation, slog sönder en kanna i lukorne för dem, derföre honom agerat 
Novitius bekände, att dhe slogo honom, så han intet snart wiste till sig, och då sön
derslog kannan i wäggen för deras plågande skull.

Resolutio. Gabriel Herling skal sittia i prubban ett dygn, låta en sådan dör igen 
skaffa och bedias före. Dhe andre arresteras re & corpore till maius Consistorium 
blifwer, effter den allena dijt hörer. Novitius frijkallades ifrån alla wåldsamheeter; 
skeer honom något, skola dhe swara till

Befallm:n begärer få sin port igenslå kl. 10 om afftonen, och studiosi ingen prae- 
fention å den på längre tijd hafwa. Resolutio. Consistorium tycker godt wara att han 
dhet effterkomwer, och kl. 9. läser porten.

3. Kopperskan h. Elisabeth Per Jacobsons inkom mot Erich Erson humbledreng, 
klagandes, att då han en dag slog sin hustro, och hon werdinnan kom att afråda 
honom, sade han, jag tör och slå tig. Jag sade slår tu mig, skal jag slå watn på tig; 
tå tog han mig i armen, och wille uthdraga mig, dher af jag 3 blånar fick på armen, 
förorsakat dheraf, att då jag gaf mig på sida moot döre och han rychte mig, blefwo 
dher af 3 blånar.

Resolutio. Erich Erson böter effter Sår. m. wil. 9 cap. StL 12 mk sm t för hwar- 
dera blånaden, dito för stämbningz försittiandet 3 mk smt. Desse böten får han 
afsittia på trähästen a en half rd. på 3 rimar, således continuerar poena till dess 
han hafwer afsutet böten.

4. Rector berättade, att alla 3 wachtdrengiarne, som wore till Norköping, är be- 
wiljat 5 d:r hwardera; nu hafwa dhe inlagt räkning på sin resa, och hafwa 16 d:r 
inne med sig, derföre lembnas desse dhe 16 d:r sig till betalning, och dhe 15 d. gifwas 
intet.

5. Börje Nilson [Rommel] klagar, att han intet får af saL Bringii enkia för hennes 
humblegård, som hon bör gifwa taxa uthaf, för sin fattigdom skulL Consist minus 
tycker man gifwer henne effter i sin tijd för sin stora fattigdom skull, refererandes 
dhet till Cons. majus.

Den 18 Augusti

höltz Consistorium majus, prassent M. Rectore, Doct Lithman, Doct. Rudbeck, 
M. Brunnero, M. Benzelio, Dn. Rudbeck, Doct. Hoffwenio, M. Fornelio, Dn. Verelio, 
M. Skunk, Dn. Buschagrio.

1. Påminte Rector om ransakningarne, som Professores hafwa öfwer Academiae 
bönder i sommar hållet, begärandes dhe måtte forderligast inkomma.

2. Ericus Bozaeus och Samuel Komstadius begära testimonium här ifrån, hwilket 
bewiljades.

3. Om den poiken som Olaus Beckius har anklagat för 30 d:rs tiufnadt hoos 
sig, mädan han honom informerade, frågas om den sak kan afhielpas in minori Con
sistorio? Resolutio. Ja.

4. Angaf Rector hwad facultas hafwer slutet om vicario Secretarii nembL att dhe 
hafwa presse fölgdt hans HögGrefL Excell. R. Cantzlers bref i saken, och först låta of
ferera den M. Johanni Columbo, hwar och han sig excuserar, blifwer M. Micrander, 
som näst står, dhet offererat, till hwilka bägge bref dher om äre afgångne. Detta be
hagade Consistorium.
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5. Frågade Rector om dhet folk på h. Rudbeckii jacht äre, skola här ställas för 
rätta, eller intet, när dhe blifwa anklagade. Resolutio. Om h. Rudbeck hafwer KgL 
privilegium på sådane tienare, måste dhe sortera under samma, jurisdiction som han.

M. Jonas Fornelius sade sig icke wilja sittia och döma om dem, effter han icke 
är betrodd att döma om någon Academiae bonde.

Prof. M. Laur. Fornelius war i den mening, att dhe intet höra under Academien, 
ju mindre wij hafwa under oss, ju bättre äret.

6. Frågades om den sumpebåt som köpt är, huru fiskiare dher till skola tillskaffas, 
och dhen bruka till Academiens nytta. Prof. Rudbeck anmodades att sig påtaga 
curam om detta, hwilket han lofwade.

7. Taltes om Sundelii åker, som ligger i dhet gärde alla nu hafwa sådt uthi, och 
ligger ostängd för hans åker, hwar af alla hafwa en stoor skada taget. Resolutio. Tages 
af huus hyran om dhen fins och stänges med, hwar och icke, af säden nu står på 
jorden.

8. Taltes om Consistorii slut senast in Consistorio minori om Bringii enkias rest, 
att den henne tillgifwes i sin lifztijd för sin fattigdom skull. Resolutio. Betales åhrlig 
af cassa Consistorii.

9. En superintendentis hustro ifrån Holsten supplicerar om någon hielp, mannen 
ligger siuk i Stockholm, hon ansöker hoos oss om något assistens. Resolutio. Bäst 
är för henne lysas på predikestolen, och hwar och en gifwer dher effter sin wilje 
och behag.

10. M. Aurivillius ansöker om introduction denne tijd. Resolutio. Michaelis tijd 
bekommer han introduction, M. Celsius först, effter R. Cantzlers resolution, sedan 
M. Aurivillius.

11. Angaf Rector om Sparmans hustro, huru hon hafwer contenterat Academien 
sin skuld med trägårdztompten i Upsala, dher emot hon sin mans obligation igen* 
bekom, och hon gifwet dherå sitt cessions bref. Detta uplästes, och kändes godt, alle
nast hennes mans ratification måste dher jempte följa.

12. Emedan denne tijd plägar omskiffte skee med wachtdrengiar och humble- 
folket, ty har Rector hafft dhem hoos sig, och wachtmästaren säger alla hans blifwa 
qwar, men en af humblefolket afgår, och en benämd Erich Biörson igen föreslås i 
stället, som har Nils Pleningz och Erich Jöransons pass. Denne antogz och gillades.

Om humblegårdzmästaren taltes, att han är heelt odugelig, och tienar intet, alla 
hafwa skada af honom. Consistorium fan godt, att han afsätties, och en bättre i 
stället sökes. Kan afsäyas in minori Consistorio.

13. Uplästes R. Cantzlers recomwendation de dato 14 Aug. 1669 för Dn. Daniele 
Daalhemio att niuta duplex stipendium in medicina uthländes, medan han pe- 
regrinerar. Resolutio. Bewiljes effter hans högGrefl Excell. bref, och niuter förste 
gång för höst terminen. Han söker nu att få förste gång någre penningar, effter han 
är något skyldig. H. Rudbeck lofwade wilja hielpa honom 100 d:r in antecessum, 
och taga sitt igen af stipendio när dhet faller.

14. Apothekaren inkom, upkallat af Rectore, och tilltaltes för dhet han icke wille 
låta visitera hoos sig i wåras, effter Consistorii slut, uthan gifwet Professoribus 
visitantibus elak mund, dher med dhe hafwa måst affträda, och någon tijd sedan öfwer 
sådant sig beswära. Apothekaren sade sig på desse 7 åhr han här bodt hafwer, wäret 
2 gånger visiterat, och då icke emotstådt dhe tijder, men nu senast i wåras, då Pro
fessores konwwo, wiste han intet af dheras ankomst, uthan plägar tillsäyas afftonen
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tillförenne. Consistorium sade sig sändt Cursorem dijt strax uhr Consistorio då dhet 
slötz, att honom tilisäya.

Petrus Cursor inkom, sade sig wäret dijt, och icke funnet M:r Petter henwwa, uthan 
tillsagdt hans gesell dhet samma.

Consistorium förehölt honom alfwarlig att han icke bör så swara Professoribus, 
när dhe på embetes wägnar komma, uthan han måste wara undergifwen legibus 
academicis, om han will här sittia apothekare, och icke beropa sig på Keysarerätt, 
som han giordt hafwer.

Professorum relation uplästes, och apothekaren begärte få skrifftelig swara, effter 
han icke kan så wäl swara på swenska.

D a  Rudbeck sade sig i sin rectorat tilltalt honom om detta, då swarade han 
sig icke nekat till een extraordinariam visitationem, nembl att dhe ju måtte ingå 
i apotheket och see alla saker som dhe tå scode, men wille dhe hålla en ordinariam 
visitationem, måste han wetta förr uth, till att collocera alle saker i sin ordning, som 
tiena borde, innan dhe kunde bäras in i stufwan till Visitation.

Professores visitantes sade, han nekade simpliciter till Visitation uthan någon sådan 
exception eller limitation.

Sedan påmintes om dhe defecter som finnas på medicamenter, och förmantes 
alfwarlig emot sådant, effter någre dher öfwer klaga.

Sammaledes klagas och öfwer taxan på medicamenterne, att han fördyr är. Han 
är offta tillsagd den inlefwerera, och tillsäges ännu dher om, att låta den äntelig 
forderligst inkomma.

Rector sade till lögerdagen måste han taxan hafwa ferdig, och låta wijsa till 
medicos. Gesellen måste och göra sitt juramentum fidelitatis i miste Consistorio.

M:r Petter Gottfrid sade, han lärer intet göra eed, förr drager han sin koos. Eljest 
beklagade han sitt swaga tillstånd, och mehnte sig icke kunna länge subsistera till- 
biuder fördenskull Consistorio sitt apothek till köpz, så wille han gärna affträda. Dher 
med han uthgick.

Sedan taltes om en materialist kunde fåås, som kunde apotheket assistera när dhe 
felas. Doct. Hoffwenius mehnte den wore nyttig, men Dn. Rudbeck tyckte, att han 
aldrig kan försörja sig här, uthan faller af sig sielf, effter här är intet så stor af- 
gång.

15. Företogz den vexatio novitiorum, som senast hafwer framme wäret. Desse in- 
kommo: Andreas Triberg den andre novitius som war med och senast intet berättade, 
han tillspordes om saken och swarade, att han intet hafwer emot dem, hade och icke 
mehr än i denne senaste action med wäret. Hwad mons:r Brun och Herling hafwa 
sig emellan, weet han intet, kan skee Herling fick någre slengiar. Herling berättade, 
som förr, huru han blef illa slagen af mons:r Brun, både öhrfijlar, och med en stake, 
dher af han blef öm och illa slagen. Brun bekänner något peccerat i den saken, men 
af hans otijdigheet dher till förorsakat, dels emot sin wilja. En liten käpp hade jag 
i handen, och slog honom i ryggen, att han icke skulle få hugg widh örat, och effter 
han hade gått grassation, och slaget med een kanna i mine lukor, item hugget sön
der een book in i min kammar, war jag något förtörnat dher öfwer.

Herlin sade, jag blef sind om natten effter öhl af mine landzmän, då kom jag och 
klappade wid knuten, wille in och läggia mig, men slapp intet, och då slog jag 
intet sönder kannan i fönsterlukan, utan i knuten; bekänner wäret något drucken, 
och lupet uthom staden att läggia sig, effter han intet slapp ia  Klagar och att Brun

17-711135 Satiander
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kiörde honom att stå på knä för sig och illa honom handterade. Lothigius nekade 
att detta tumult skedde i sin camwar, icke heller slaget novitium.

Novitius: förste gång war jag hoos Anders Jöransons, och giorde den tienst, andre 
gången woro wij på [Zacharias] Calmarins kammar, och dher fick jag mäste huggen.

Sedan parterne hade någon stund således talt, uthwijstes dhe, och effter någon 
discurs fan G)nsistorium bäst wara, att mulctera dem med fengelse denne gång, 
ehuruwäl saken kunde meritera relegation effter constitutiones.

Resolutio. Laurentius Brun blifwer carcererat i 10 dygn, Lothigius 6 dygn, dhe 
andre twenne i 2 dygn hwardera.

Sedan desse inkommo, sades dem domen, och påmintes om sitt förseende, så att 
om med dem effter rigorem legis skulle förfaras, blefwe dhe till relegation fäldte 
och kommo på ruin, hwilket Consistorium icke hafwer welat låta skee, uthan straffat 
dem till emendation förste gång, och straffet på ofwanben:de sätt modererat, för
manandes dem icke widare med sådant igenkomma.

16. Företogz den sak om ryttaren i Lena, som sitter på Academiens jord. Först 
uplästes h. Olofz i Lena bref emot ryttaren, hwar uthi han anklagar honom swårlig 
för mycket owäsende, och beder att blifwa honom qwitt ifrån byägorne. Resolutio. 
Hwad slag och orätt han giordt hafwer, måste wid tinget slijtas, kommer han icke 
till tinget, klage då wid mönstringen på honom. Ryttarens bref uplästes emot Jacob 
Anderson, dher uthi han beskyller Jacob Anderson, att hugget mehr än 300 lass 
wedh och fördt till Communitetet, och taget penningar i stället till sig. Resolutio. 
Detta skal ransakas in loco huru sant dhet är, och sedan afdömdt blifwa. 2. Men 
att sittia qwar, kan icke Consistorium honom tillstå emot förre dom. 3. Dhe husen 
han hafwer upbygdt och af Academiens skogh taget, lofwas honom tädan med sig 
taga, men hwad han på andras skogzlotter taget hafwer, kan icke Consistorium 
praejudicer a.

Sedan inkallades ryttaren och Jacob Anderson.
Ryttaren inlade en ny skrifft om den execution på honom skedd är effter Con

sistorii dom med husens nedrifwande för sig, förmedelst hwilken hans muntering är 
förkommen, effter wachtmästaren och hans följe kommo om natten, uthkastade alle 
hans saker, der ibland Cronones muntering, som en dehl bortkom, för hwilken han 
fordrar betalning.

Wachtmästaren inkallades att tillspörjas om sådant. Han swarade, inge saker be- 
gynte jag uthkasta om natten, icke en prick, uthan först kl. 6 om morgonen, då be- 
gynte wij först rifwa stufwan. Munteringen tog han sielf i ondsko om afftonen och 
uthbar, ehuru jag bad honom låta den liggia inne öfwer natten. Sedan wij något 
hade med honom talt, blef han mildare och bad oss liggia inne i stufwan, dhet wij 
giorde. Ingen ting blef ifrån honom borttaget, uthan dhet säger han osant uthi. Wij 
giorde intet mehr till saken än wij hade order på. 2do. Beskyller ryttaren Jacob An
derson, att hafwa lofwat honom qwarblifwa, och taget en bibel dher före. Jacob 
Anderson nekar dher till, säger ryttarens hustro, innan hon blef gifft med honom, 
gaf mig bibelen för dhe welgerningar jag henne bewijste, medan hon i mitt bröd wis- 
tades, ty hon hafwer aldrig tient mig; will hon taga igen den, skal hon gärna få honom. 
3tio. Beskyller ryttaren Jacob Anderson, att hafwa 2 åhrs löhn inne för hustrun. Jacob 
Andersson nekar dher till, säyandes sig aldrig contraherat med henne om lön, eller 
lagstadt henne, uthan hon hafwer bedt sig in hoos mig och wäret dher inhyses.

Ryttaren säger Jacob hafwer skickat effter henne till Stockholm, och han hafwer
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sändt henne maat till förtäring att hielpa sig hijt. Jacob nekar alldeles att sändt effter 
henne, eller wilja betala henne något dherföre. Consistorium tyckte om Jacob An
derson haf:r sändt effter henne, och brukat henne till alt sitt arbete, bör han gifwa 
henne lön, och i synnerheet lefwerera henne igen den bibelen som hustrun nekar 
honom gifwet. I dhet öfrige kan ryttaren intet bewijsa, att någon muntering är 
honom fråntagen, ty då hade han dhet wäl strax klagat, icke heller drefz han från 
huus och heem, och sakerne lembnade uthan dheras wårdnat, men han, hustro och 
barn woro så sedan som förr wid husen, fast stufwutaket reefz till wederkändslo af 
hans treskheet, att flyttia af Academiens jordh, sedan han så lenge sedan tillsagd 
war. Förmanes och ännu att affara, så frampt han icke will större widlyfftigheet 
uthstå.

17. Påminte någre Professores om sin förre begäran, att niuta humblegårdar, som 
inga förr hafwa. Resolutio. Skal ransakas hwem som hafwer dhe stycken borta, 
som nu warande ordinarii böre hafwa, och KgL M:ttz stadga effterlefwas.

18. Lät Doct. Petrus Rudbeck föra till acta Georgiuw Vallinum Angermannum, 
Andream Fabricium Vexionensem, Samuelem Molinuw OGothum, Johannem Hel- 
lenium Vesmannuwz, Joh. Benedicti Cuprimontanum, när han är examinerat, att få 
Commmitetet in fac. theologica. Sedan detta skedde, protesterade någre här emot, 
säyandes dhet borde först in facultate om personerne slutas, sedan in pleno consessu 
Consistorii, och icke sedan Professores hålla på att upstiga.

19. Insinuerades trenne skriffter af Academiae opbördzmän, på hwilka dhe begära 
Consistorii resolution.

Först Johan Andersons [Grans], som så lyder:
(1) . Frågar han om Academiae hemwzan Bergh och Hedboo i Wästre Ferneboo 

sochn, som hafwa här till uthgifwet 3 mk smt. för hwart mantal, men borde intet 
mehr wara än 2 mk smt., såsom deras attestata uthwijsa, dherföre dhe begära att 
kunna dhet åthniuta, som andre i häradet, så och för dhe förre åhren, som dhe mera 
gifwet hafwa, någon wedergällning. Resolutio. Dhe måste upwijsa KongL May:ttz 
resolution dher till, eller uthgöra såsom annorstädes 3 mk smt.

(2) . Ryttemästaren Per Korf i Munketorpz sochn hafwer bekommet adelige pri
vilegier på sitt hemman Lundby, förmenandes sig der med wara frij för kyrkie- 
tijonden, och dhet för 3 åhr tillbaka. Resolutio. När han hafwer bygdt såsom sätherij, 
och får dher öf:r landzhöfdingens bref, afföres dhet ifrån den tijd.

(3) . Om Wallby uthi S:t Ilians sochn, huru mycket som dhe få niuta på 1668 
åhrs uthlagor effter Consistorii frijheetz bref 1668, eller om dhe blifwa allena frij 
för den gamble resten, som är 83 d. 16 öre kmt. Resolutio. Tillgifwes allena dhe 
85 1 /2 d:rs rest.

(4) . Om Olof Olofson, som förr hafwer wäret i Frännestad, och mera än för 3 åhr 
blef skyldig, sedan alt togz af honom, 57 d:r 27 öre kmt. och hafwer ingen ting 
till föda sig och sina barn med, frågas huru med hans rest blifwer? Resolutio. Till
gifwes, effter intet fins till betalning.

(5) . Om barnhuus spannemälen, som honom tillförenne intet är afförd i specialen, 
och dhe hafwa taget af hela summan hwar 4o:de tunna, stiger på hwart åhr honom 
till kort på 1 t:a 5 f:r spannemål, efftersom bokhållaren hafwer afdraget sedhwanlig 
afkortning, men dhe wilja haf:a af hela summan. Resolutio. Afföres effter KgL 
resolutionen för presterskapet 1664.

(6) . Om barnhuustunnan skal uthgöras uthi Munketorpz sochn eller icke, som ald-
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rig hafwer uthgifwen wäret, af orsak, Munketorp ligger i Enkiedrottningens lijfge- 
ding, och dhet är fritt för bem:te barnhuustunna. Resolutio. Skai tili gouverneuren 
h. Soop dher om skrifwas, och sökias att få niuta dhen wanlige frijheeten i lijfge- 
dinget till godo.

(7) . Frågas om icke dhe i Munketorp sochn, som slippa uthgifwa i kyrkieher- 
berget 2 f:r effter skylen, ju måtte betala effter dhet gambla måhlet, som förr hafwer 
wäret, förty tunnan för 2 åhr sedan blef förminskat på 2 kappor. Resolutio. Dhe 
måste betala effter förre måhlet, eller skal pröfningen åhrlig skee.

(8) . Lars Ersson i Nässby och Dingtuna sochn hafwer förledne åhr lofwat 2 
st:n oxar hijt lefwerera för 6 1/ 2 t:a spannemåi, men intet hijt skaffade mehra än 
en, derföre frågas huru för honom skal af föras? Resolutio. Han skal den andre be
tala, eller betala i spannemåi.

(9) . 5 'S' jern äre mera uthi specialen på Röskogz torpet fördt, än han bör swara 
före, och begärer att dhe måtte få afföras. Resolutio. Blifwer wid förre resolution 
1660, att niuta dhet för 5 %.

(10) . Om någre dagzwerken till 8 st:n som äre åthskildnat på uthi bokhållarens 
jordhbok och fogdens, frågas hwilke skole för rätt hållas. Resolutio. Effter fogden 
hafwer dhe 8 dagzwerke länge hafft i sin jordbok, och dher effter upburet be
talning, ty blifwa dhe ståendes.

(11) . Är hans begäran, att han kunde bekomma ett bref på sitt hemman, så att han 
måtte slippa uthskrifningen. Resolutio. Bewiljes, och skal hemmanet föras på prae
bende listan, Academien förbehållet sin rätt och förrige afskedh med honom och 
hemmanet.

(12) . Item begärer, att honom kunde blifwa bestådt någre penningar till papper 
och bleck om åhret Resolutio. Bewiljes såsom för dhe andre.

2. Jacob Anderssons puncter:
(1) . Om skattehemmanet i Husby och Lena sochn, huru mycket bonde skal gifwa 

för dagzwerken, om han får niuta Rijkzdagz beslut eller ey? Resolutio. Con
sistorium blifwer wid KgL Resolutionen 1660.

(2) . Är honom påfördt een humblegårdztompt, och måste dherföre göra uthlagor, 
och hafwer ingen upbörd, uthan måste åhrligen stängia dher gärdzgård omkring. 
Begärer få honom quittera, eller wara frij för uthlagorne. Resolutio. Dherom är förr 
slutet och fins in actis.

(3) . Begärer han dhet han får quittera Malma hemmanet, och kunde få något 
annat igen. Resolutio. Han måste blifwa wid hemmanet, som förr.

(4) . Är hans begäran, dhet honom kunde blifwa bestådt något papper och bleck. 
Resolutio. Detta är förr slutet.

3. Börje Nilssons [Rommels].
(1) . 28 d:r 6 öre km t., som han emot attest 3 st:n bönder godt giordt hafwer 

uthi 1667 åhrs uthlagor, som lijkwäl till sal Per Bengtson lefwererat är, af 1667 
åhrs ränta, som han måtte swara före, att dhz kunde få afskrifwas. Resolutio. Be
wiljes.

(2) . Erich Persson i Tuna är pro A:o 1667 införd i Academiens man talslängd 
för 2 hion, hwilket han till häradzfogden Lars Ferner emot quittens betalt har, men 
nu för ett åhr sedan till Academiens betalning pantader, om han skal betala dub
belt, eller dhz finge afskrifwas? Resolutio. Har han document, att häradzfogden haf:r 
taget af honom, tå afföres för honom i Academiens räkningar.
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(3) . Fordras af bokhållaren Consistorii sluth, till att afskrifwa uthsäden som för 
detta åhret 1669, doch af 1668 åhrs spannemSl wid Norsta i Balingsta satt är, som 
är höstsäden 3 ^ 2  t:a råg, wårsäden 4V4 t:a korn och 1 t:a hafra, begäres sådant 
måtte afskrif:s Resolutio. Uthsäden måste beståås.

(4) . Effter han, som förr want är, har i sin 1668 åhrs räkning för kyrkieherbergen 
Börje och Nääs i rågh, korn, hwete och hafra, tillhopa slaget, och dher af räknat 4o:de 
delen, som barnhuset i Stockholm tillkommer, men nu will bokhållaren att 4o:de 
delen räknas af spannemÅl för sig, hwete för sig och hafran för sig, dhet intet stort 
kan draga, emedan litet hwete och hafra dher är fallen, begäres han måtte tillåtas 
blifwa wid dhet som giordt är. Resolutio. Denne begäran bewiljes.

(5) . Om han skal å Academiens wägnar betala kyrkietijonden för Dorsilla pro 
A:o 1668, effter Academien intet fick sin fyllnadt, och Anders Person togh af 
wäxten 2 t:r sädh, som han skulle hålla tröskarne maat före, men giorde dhet intet, 
som sedan begärtes dhe skulle lefwereras för tijonden, men är intet skedt. Resolutio. 
Academien måste denne bestå att afföras.

(6) . Om Consistorium effter Anders Persons begäran, will gifwa honom betalning 
för ett par oxar, som togz af honom till Academiens betalning, hwilka han säger 
sig hafwa borgat af en wästgöthe och än obetalte. Resolutio. Han går till sitt, Aca
demien till bonden, och wästgöthen till Anders Person.

(7) . Om saL Prof. Bringz enkias humblegårdztompt, som rester 1667 och 1668 
åhrs taxa a 1*/2 d:r smt. om åhret, och fast han mycket och offta har fordrat, intet 
kan blifwa betalt, begäres att Consistorium wille sådant låta uthpanta, eller sig till
stå dhet afskrifwa. Resolutio. Skal betalas åhrlig af cassa Consistorii, så wäl som 
resten.

(8) . Om saL Peder Bengdtsons enkia skal få dhet öfwerskott, som war hoos bön- 
derne, när Academien war betalt, eller huru dher med blif:r. Resolutio. Står till widare 
ransakning.

(9) . Om dhe 6 öke och 12 st:n drengedagzwerken, som skattehemmanen på- 
lagde äre, skola förwandlas effter Cronones werdering, eller effter markgången som 
1667? Resolutio. Effter Kongl resolutionen 1660 afföres dhe i räkningarne.

(10) . Om saL M:r Boos bönders hemmans ränta, som är alt för högdt dem påfördt, 
att bönderne intet kunna dhz draga, skal blif:a så detta åhret som 1667, eller dher 
om blifwa ransakat, och hemmanen förmedlade, ty om alt skal tagas af dem, hinner 
lijkwäl intet till den rest som reda är på dem. Resolutio. Skal widare der på swaras, 
när ransakningen är reen inlefwererat.

(11) . Om Mickel Mathsson i Stierna, som brukar 2 halfwa hemman, som ränta 
i spannemJl tillhopa 19 */2 t:a, af desse är förmedlat af Cronan 6 1/ 2 t:a, och åter 
A:o 1626 af Academien tillökt 4 t:r, desse äre både tillökning och förmedling A:o 
1668 den 21 Novembr. ophäfne. Han begärer få blifwa wid 17 t:r, eller will han säya 
ifrån sig hemmanet. Resolutio. När Professorum ransakning blifwer inlagd, skal han 
få swar.

(12) . Anders Erichson i Forkarby beswärar sig, att af honom fordras 1 t:a 4 f:r 
mehr än han hafwer wäret wahn uthgöra, han hafwer taget och tedt häradz attest. 
Resolutio eadem. När Professorum ransakning blifwer inlagd, skal han få swar.
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Den 19 Augusti
höltz Consistorium minus, praesent M. Rectore, Doct. Lithman, D a  Scheffero, D a  

Buschagrio.
1. Taltes om dhe studiosis Doct. Rudbeck lät igår föra till acta, att bekomma 

stipendium in facult theolog., hwar till Doct Lithman nekar sig om dem någon kund
skap hafwa, uthan begärer noteras, att sådant icke måtte gillas, innan dhet fins wara 
först slutet in facult theologica.

D a  Schefferus swarade, jag är och inspector, men icke weet jag dhet ringeste 
hwad dhe göra, håller fördenskull sådant icke wara rätt giordt.

M. Rector påminte sig hafwa warnat Doct. Rudbeck emot sådant, då han lät 
deras nampn till acta föra, och bad honom see till hwad han gör, effter ingen tijd nu 
är att tala om stipendiariis, uthan borde först wara dher om delibererat in Consistorio, 
och först ransakat hwad rum lösa blifwa. Resolutio. Detta skal ihugkommas, att 
ingen af dem blifwer ibland stipendiarios upförd, innan Consistorium hafwer saken 
öfwerlagdt

2. H. Karin Anders Thomsons anklagar humblegårdzdrengsens Hans Andersons 
hustro Anna, som hafwer beskyldt henne, att då twenne soldater och en rustmästare 
wore dher inlagde i wåras, när mönstring stod, kom denne hustro Anna, och skyldte 
mig, sade hon, för hora, och att denne rustmästare låg hoos mig, och så skamblig, 
att han hade 9 gånger legat på mig een natt. Denne bekände att hafwa i hastigheet 
kallat henne hora, icke menandes widare dermed, uthan hon kom i hastigheet lö
pandes upp i min nattstufwu, skyllandes mig att angifwet henne hoos accijskarlame, 
att hafwa brygt uthan accijs, dhet jag aldrig giorde, och då i hastigheet swarade, 
dhet lögh du som en hora. Sedan bekänner h. Karin, att mannen kom i förgår afftons 
in i hennes stufwu och wredgades för dhz Rector hafwer stämbdt honom, slog ihop 
händerne, och sedan gick han uth till fönstret och öfwade skamlös mun på mig. 
Hon beropar sig på en benämd Erich Anderson, som bekänner hans ingång och 
uthgång, men intet widare dhet hördt. Mannen sade sig gådt in att fråga henne 
med goda, hwarföre han wore stämbd, och annat henne intet giordt Resolutio. H. 
Anna böter för oqwädins ord 6 mk smt. effter dhet 31 cap. RådstB. StL och 
warnas med flijt emot sådant mehr, sampt att afbidia sitt förseende. Hade wittnen 
wäret till all beskyllningen, skulle hon högre blifwet straffat, så wäl som mannen, 
om dhet hade wäret bewijsliget, att han i wrede hade inlupet tUl henne, och så illa 
fälas fram.

3. Låter Johan Anderson [Gran] opbördzmannen förfråga på hwad åhr skatten skal 
begynnas på Nederwij torpet, dher om slötz den 18 och 26 Sept 1666, att dhet åhrlig 
3 d:r smt. gifwa skulle. Resolutio. Skatten måste förste gång uthgöras dhet åhr, 
som först dher om slötz, nembl. 1666.

Den 2 Septembris,
praesentibus M. Rectore, Doct Stigzelio, Doct Hoffwenio, Dn. Rudbeck, M. J. 

Fornelio. Act. not. M. AchreL
1. Uplästes Erlingzhundrade häradtz bref i kyrkian om kyrkietijondens innehål

lande i Odensala af twenne saL h. Per Sparres bönder, hwar med Academiae befall- 
ningzman exuseras, och gifwes tillstånd att den posten afföra, effter tertials längdens
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anledning; doch finner Consistorium nödigt sig öfwer sådane saker wid tillstun- 
dande rijkzdag att beswära.

2. Angaf Rector, att sal. Prof. Uhrs arfwingar wilja hafwa sakerne löse, men be- 
fallmrn Samuel Stehn nekar dher till, så länge han ingen discretion fått hafwer, 
hwilken dhe intet wilja honom bestå, och dher dhe sakerne icke uthfå, begära dhe 
en attest, att dhe hafwa dem fordrat.

Prof. Jonas Fornelius säger, allenast 3 hafwa wäret öfwer den domen, Rector Dn. 
Olaus Rudbeck, Doct. Lithman och Skunken, och requirerar deras explication på den 
i domen mentionerade discretion. Resolutio. Denne sak måste wäl öfwerläggias i 
Consistorio majori och kan dher till beqwämbligast tagas nästkommande lögerdag 
kl. 8.

Den 4 Septembris
höltz Consistorium majus, praesent. M. Rectore, Dn. Schef fero, Doct. Hoffwenio, 

Dn. Verelio, M. J. Fornelio, M. Skunk.
Acta notavit M. Achrelius in absentia Secretarii.
1. Theophilus Israelis Lindelius Smolandus begärer testimonium, och will valedi- 

cera Academien, item Johannes Jonae Hellebom Sudermannus. Bewiljades.
2. Quaestor begärer penningar till läns ex fisco studiosorum, att köpa oxar före 

till Communitetet. Resolutio. Tillståås så mycket som medlen kunna tåhla, doch 
på wiss betalning till juhlehögtijden. Han bekom strax 70 rd. i sm t och 30 rd. in 
specie.

3. Befallm:n Abraham Person begärer underwijsning huru han skal tee sig emot 
sal. Mårten Andersons enkia uthi österby och Haga sochn, som är skyldig till Aca
demien 22 d:r 16 öre. Resolutio. Såsom befruchtas enkian platt intet hafwer hwar 
uppå kan skee execution, afföres dhetta uthi Abram Persons räkning.

4. Anders Grelson uthi Orksta byen, som är skyldig gammal rest 174 d:r är 
blifwen knecht wid sidste uthskrifning. Befallmrn frågar om betalningen må tagas 
af rothepenningarne, effter han intet äger af förre åhrswäxten, eller något syn- 
nerliget annat. Resolutio. Sätties nu låås för ladan och tages hwad finnas kan, doch 
så att bonden gifwes något till föda.

5. Saken emellan slottzbefallm:n Samuel Stehn och Prof. J. Fornelium på sal. Prof. 
Uhrs arfwingars wägnar företogz.

Först frågade Prof. Fornelius, om rätten kunde tåhla, att befallm:n inkom för 
rätta med swerd, effter wanliget är, att arma aflägges i förhuset. Resolutio. All 
den tijd han förmenes icke wara hijtkommen med ijfrigt upsåt, agerar allenast een 
causam civilem om skuldfordran, är och icke coemi academico addictus, ut vult 
constitut. cap. 14. §. 11., kan dhet sachta tolereras.

Consistorium frågar om parterne wore benögde med den resolution som kunde 
falla, emädan assessorerne wore så fåå? Parterne swara sig icke någon dom begära 
mehr, uthan blifwa handhafde wid den förre, och klaga bägge af hwar andra skimpfe- 
rade offta och med calumnier öfwerfallne.

Befallm:n Stehn säger sig icke hafwa att swara till alla sal. Prof. Uhrs saker, uthan 
en stoor dehl af Magno Uhr wara borttagne.

Arfwingarne klaga öfwer omkostnadt på resor för dhetta ärende skull.
Än begärer befallm:n Samuel Stehn discretionen blifwa determinerat, och säger 

sig dher med nögd.
Prof. Fornelius beqwämmer sig intet att gifwa discretion, föregifwer befallningz-
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mannen nogh hafwa fått i sin dyra kosthållning, a 11 d:r wekan, som war betingat 
för 10.

Samuel Stehn Beßrer icke discretion mehr, uthan betalning för sin hustros stora 
omak.

Prof. Fornelius begärte att alle sakerne föras tili publicum, som Samuel Stehn 
hafwer. Dhe som Magnus Uhr hafwer emottaget, swarar han tå han kommer igen 
sielf.

Prof. Schefferus begärer annoteras, att sakerne äro oviolerade hämptade af hans 
hand, och att Magnus Uhr icke honom, uthan sal. Gråsteen hafwer gifwet tillstånd 
om sakerne att disponera, men nu stode dhe så Enge att kammaren måste blifwa 
ledig. Säger och Quaestor sig icke wilja swara om sakerne fara illa.

Prof. Fornelius begärer sin cautions skrifft igen, som han gaf på Prof. Uhrs häst. 
Befallm:n Stehn säger sig henne lefwerera wilja, tå alt betalt warder, och parterne 
åthskilde, föregifwandes cautionen lyda på 100 d:r, dher hästen icke mehr wärd är 
än 60. Doch får han honom strax igen.

Rector frågar, om sakerne må uthlefwereras, som stå in publico?
Prof. Fornelius swarar, hwarföre icke? Hafwer befallm:n något att sökia arfwing- 

arne, sökie dem in loco competenti.
Prof. Fornelius klagar, att Samuel Stehn och Magnus Uhr hafwa betalt hwar annan 

af sal Professorens godz.
Magnus Uhr, som hafwer taget sal. Uhrs linnekläder för 16 rd:r, haf:r fått dem 

af befallm:n Stehn, uthan arfwingarnes lof och samtyckie, hwar uppå dhe pro
testerat hafwa och än protestera, men effter acta icke äro tillstädes, skiutes detta 
upp till Uhrens ankompst

Prof. Fornelius begärar alla saL Professorens saker effter inventarium, så gåfwo 
han gerna 16 rd:r.

Steen klagar, att en error är inkommen i liquidations räkningen om 80 d:rs dif- 
ferentz. Resolutio. Bokhållaren examinerar och justerar räkningarne, tå dhe strijdige 
parter äro tillstädes bägge, antingen sielfwe eller deras fullmächtige.

Fiscalen Hellman låter proponera een räkning och fordrar någon skuld af sal. 
Prof. Uhr på en köpmans wägnar, Anders Hube benämbd, nu är fiscalen icke till
städes med räkningen, finnes icke heller dennes nampn i sal. Professorens book.

Fiscalen lefwererade sedan samma räkning tillijka med ett bref till Lars Mogataeum, 
hwilken med Prof. Fornelio, gofwo sina skriffter till Rectorem, förr än dhe finge 
sakerne löse.

Swen Blijdz hustro fordrar betalning för någon twettning åth sal Professoren. 
Resolutio. Hon betales af arfwingarne.

Böckerne som ifrån Curio hämptade äre, antwardas Prof. Fornelio, alldenstund 
han sina egna penningar för dem lefwererat hafwer.

Befallm:n minner än på discretionen, arfwingarne gifwa dher tili dhet confectz 
wärde, som Magnus Uhr emottaget hafwer, nembl. 10 rd:r.

Prof. Fornelius klagar medlen illa wara anlagde och praepostere handlat
Rector Magnif. frågar än om sakerne må gifwas löös, som äre hoos Samuel Stehn, 

och som Magnus Uhr hafwer emottaget? Resolutio. Hwad befallm:n hafwer, gifwes 
löst, men dhe hoos Magnum Uhr, blifwa ståendes till hans ankomst

Prof. Fornelius begärer, att Consistorium wille behålla arfwingarne wid dhet som 
nu slutet är, att inga inwändningar mehra skee.
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Resolutio. Blef uthlofwat
Om något finnes wara tillförende arresterat af sal. Uhrens saker, som nu icke är 

kunnigt, dhet må icke extraderas.
6. Abram Persson begärer refusion för dhe expenser han på Academiens hemman, 

hwilket han åboor, kostat hafwer till syn och jordemätning. Resolutio. Ändoch han 
nogh betalt wore af den dehl i åker och äng, som han tillwunnet hafwer, beståås 
honom doch 50 d:r.

7. Academiens mölnare, som för sin flijt och arbete skull hafwer på någre åhr 
intet een tillökning på sin ordinarie löhn, begärer och niuta något i detta åhr. Rero- 
lutio. Beståås honom 6 t:r.

8. Uplästes R. Cantzlers recommendation till Consistorium för Gref Torstenson, 
angående ett hemmans byte i Roslagen. Resolutio. Consistorium öfwerlägger detta 
när flere äre tillstädes.

Den 6 Septembris
uthi kyrkian, praesentibus M. Rectore, Doct. Stigzelio, M. Brunnero, M. Åkerman, 

M. J. Fornelio. Act not M. AchreL
1. Uplästes KongL Hofrättens bref, angående Spångberg och enkian i Salstad, 

nembL att enkian i medier tijd skal sig förbehållet hafwa dhet hon sielf brukat och 
sådt hafwer, så wäl som höet pro quota, hwilket hon och obehindrat niuta skal, in 
till dess man med laga process warder förnimmandes, hwilken af dem hemmanet 
besittia skal Resolutio. Rector begärer assistens af slottzfougden, sänder wadit- 
mästaren och rättaren till Salstad, och förwarar Spångberg, att han enkian ingen orätt 
tillfogar.

Dhet skedde så, och när dhe kommo tijt, swarade Spångberg sig hafwa landzhöf- 
dingen för sig, hwars befallning han går effter, och icke effter slottzfogden Samuel 
Stehn, som går twert emot den han tillförende af landzhöfdingen fått hafwer, och 
Samuel Stehn hafwer slätt intet att beställa emot landzhöfdingen.

Item, om Academien beswärar mig mycket, skal jag biuda till laga, så att hemma
net blifwer skatte igen, som dhet hafwer wäret förr i K. Johans tijd.

Yttermera beswärade sig enkians son, att Spångberg hafwer satt lås för ladan, och 
tröskar uth rågen, som och enkian tillkommer.

Resolutio. Quaestor sänder dijt fogden, och råtter annat lås dher jempte, för dem
bägge.

2. Uplästes ett bref ifrån stadz magistraten i Sahlberg stad, angående ett arf effter 
sal. studiosum Johan Grönwall, hwilket attester es komma hoppmannen Erich Åkeson 
[örnklou], som närmeste arfwingen tilL

3. Uplästes slottzbefallmms Samuel Stehns bref, dher uthinnan han begärar af saL 
Prof. Uhrs arfwingar nu icke mehre discredon, utan betalning för sin hustros hafde 
möda och omak.

Den 13 Septembris
höltz Consistorium minus, praesent. M. Rectore, Doct Lithman, M. Åkerman, M. J. 

Fornelius, D a  Buschagrius. Acta notavit M. Achrelius.
1. Inkom studiosus Olaus Becchius, och anklagade sin poyke Mathz [Mattsson] 

hafwa stulet penningar ifrån honom.
Rector frågade, om Beckius lägger poiken fullt och fast tiufnad till? Beckius läg

ger honom tiufwerij till effter han är med lögn funnen, såsom dhet, att han har sagdt



266 i66g: i $ september

sig här i Upsala hafwa förtient i embetet 4 d:r om wekaa Item att han hafwer i 
Stockholm hafft wärja och geheng, och i Stockholm såldt samma geheng.

Rector frågar hwar gossen fick geheng och wärja? Af een hustro swaras. 3:nne 
skriffter uplästes: 1. Johan Fresses, 2. Anders Walters och Johan Mölners etc. 3. 
Johan Christoph Wielhelms, alla 3 sub. Iit M.

Mathz gossen nekar till desse brefz innehåld, och att han ifrån kiällarswän aldrig 
stulet hafwer.

Orgnistens son frågas om samma? Han swarar hwad wijnskänken till förenne 
skrifwet hafwer. Gossen swarar dhet icke vara sant, och att han intet wijn för 
momma tappat hafwer.

Orgnistens son spör: nähr hattmakaren wijste tig bort, hwart togh tu wägen? Han 
swarar hem till sin fader.

Gossens far prsesenterar och en skrifft ifrån wijnskänken, hwar uthi han icke än 
ett stop öfwer order tappat hafwer, sub. Iit. N. Detta förmentes wara wijnskänkens 
hand, om den förre skrifften twiflades.

Beckius säger honom alltijd pläga löpa, tå han blifwer hotat med aga. Fadren kunde 
icke dher till neka.

Sedan wardt discurrerat, att desse Beckii attestata kunna icke gälla, ty dhe gå icke 
saken directe an. Wore han icke öfwermaga, gånge till eed, men han är omyndig. 
Man wijter ey heller actorem, ty dhet är wittnesmål och dijlzmål uthi saken.

Rector menar, gossen blifwer frij, till dess han med fullom wittnom och skälom 
öfwertygas. Nu äre ey fulla wittne, som fälla honom.

Resolutio. Consistorium kan denne gången icke fälla poyken i denne causa, ty 
här felar wittne och fullgod skäl, doch frijes icke heller gossen heelt och hållet, 
ty kan Beckius skaffa sig bättre skäl, tå må han komma, och hela actionen skal 
blifwa öpea

2. Apothekaren M:r Petter Gottfrid beswärar sig öfwer sin gesell Casper är för- 
summelig och geenstörtig, drager på swerdet åth sin mästare, patienternes praescrip- 
tioner stå oberedde, han går bort hela dagen igenom, och kommer igen i apotheket 
heel drucken och full.

Han swarar: jag drack, dhet är sant, men om måndag kom jag igen, jag war hoos 
en skomakare, och honom war jag giäldt skyldig, och kom strax igen. Hoos wijn
skänken war jag och en dag, och kom om afftone» hem, då toge i mäster till en 
stock att slå mig med, ty greep jag till degen.

M:r Petter Gottfrid säger, han sade, här uth, du hundt, och fordrade mig uth, 
säger fördenskull, tu skal icke blifwa i mitt apothek.

Barberaren Matthias Fasholt inkom, denne fölgde Prof. Rudbeck och sade för 
honom [lucka i protokollet].

Denne hafwer jag och något emot, men jag skal finna honom. Gesellen swarar, 
du will alt för grooss löyn, och hoos min husbonde har tu mig förfördt. Fasholt säger 
sig dhet aldrig hafwa giordt, och ingen fuchswantz må wara en ährlig karl. Dhermed 
togo dhe affträde.

M:r Petter Gottfrid kallas allena in, frågas, om han will allena förestå apotheket, 
och elaborera praescriptioner, om denne dimitteras? Responsio. Ja, jag will sielf dhet 
förestå.

Resolutio. Votum D a  Buschagrii: Casper må sittia i prubban 3 dyga M. Fornelius 
voterar dhet samma. Dn. Åkerman: han sitter 4 dygn. Doct. Lithman 6 dygn. Rector
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3 dygn, och communi consensu för skälsord böter 12 mk smt. Han är och wärd 
poenam relega/ionis, dhe warda och åthskilde. Casper tager sin lön, och drager sin 
wägh, doch arresteras af lönen, dhe 12 mk sm t Lyses och kungzfrid öfwer m:r Petter 
Gottfrid och hans huus.

3. Abram Krok klagar på Nicolaus Humble. I söndagz, tå Krook war i sitt huus, 
och om afftonen gick uth till [Olaus] Kroksander, honom fan han intet hemma, 
uthan går till Kolliander [0: Erland Colliander]. Kolliander böd honom in dher 
flere landzmän woro tillstädes, tå bars fram tobak, och jag frågade om han wille 
dricka tobak? Han swarade, tu talar mycket effter tryck, såsom dieknar pläga tala, 
och i dhet samma slog han mig en örfijl, att jag begynte blöda, sedan wid jag låg, 
sparkade han mig, att mitt öga nu blått är. Sedan tå jag wid kL effter 9 gick bort, 
stodh Humble uthe för mig, och slog mig 3 eller 4 slag af wärjan, och sedan tå jag 
kom till Hoffwenii port, tog han mig och frågade, om jag wille förlijkas. Humbles 
relation äger sig med honom hafwa discurrerat i wänskap, omsider swarade jag, låt 
blifwa dhe latinske ordh ibland swänska. Då swarade han, tu skal intet wara min 
skrifftefar, och som jag wiste han hade elakt maneer att slåss, slog jag honom förr 
än han mig, giorde intet mehr, uthan tå jag gick uth, hölle the honom inne, ty han 
wille effter mig. Och effter han plägade bruka knif, flydde jag frå honom, och 
tå han kom effter, tog jag wärjan med fästet, och slog honom 2 slag.

Resolutio. Humble böter för kindpust och hårdrag effter Sår. m. wiL 12 cap. 
StL hwardera 6 mk smt, för blånadt 12 mk smt effter dhet 6 cap., och för oliud 
sittia i prubban 3 dagar. Krok blifwer och frijkallat, att den andre icke gör honom 
skada wid KongL fridz brott

4. Bönderne i Närtuna från öfwerlunda och Tarf och ifrån Gottröre Håsta, be
gära någon remission på sine uthlagor, i anseende af deras hemmans swaga lägen- 
heet Resolutio. Dhe komma tillbaka i dag en månad till, som är den 13 Octobr. 
Idem intelligendum om Lunda i Waxala s:n.

Den 19 Septembris
i kyrkian.
Begärade Johan Gregerson [Siwert] bokbindare honom skulle tillåtas, att effter 

förrige bewiljan nu stiga wärkeligen till bokbindareembetet här i staden, under 
Academiae förswar, och wille han nu i Mathzmässa öpna sin bokbindarebodh. Reso
lutio. Han är förr bewiljat, och blifwer nu antagen.

Den 28 Septembris
höltz Consistorium majus, present M. Rectore, Doct Stigzelio, Doct Lithman, 

Doct Rudbeck, M. Brunnero, M. Benzelio, Dn. Sdieffero, M. Åkerman, Doct Hoff- 
wenio, M. L. Fornelio, M. J. Fornel., M. Skunk, M. Celsio. Acta notavit M. Åker
man.

1. Giorde M. Celsius sitt juramentum assessoris, som tå näst tillförende den 28 Sept 
war introducerat publica oratione.

2. Proponerades om M:r Grubb eller M:r Körling skall succedera M. Aurivillio, 
eller hafwa lönen i hans ställe? Korlingen säger, att han måste wärkeligen komma 
undan förr än någon kan honom succedera. Resolutio. Man måste see till af hwad 
innehåld både Körlingens och Grubbens bref äre.

3. Prevosts hustro anmäler hoos Rectorem Magnif. och will hafwa penningar, sä-
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ger hans högGrefL ExcelL R. Gintzler hafwa mundteiigen tillsagdt henne 800 d:r. 
Resolutio. Man kan intet gifwa henne någre penningar effter hon intet bref hafwer. 
2do. äre här inge penningar till fångz.

4. Isaacus Erici Brovallius Vesra. begärer testimonium till Åboo effter sig. Reso
lutio. Man weet intet huru han sig stäldt hafwer, skal tagas underrättelse af hans 
äldste landzmän.

5. Jacobus P. Lodinus begärer testimonium. Resolutio för hans odygdige förhållande 
blifwer dhet honom nekat, så frampt han sig icke märkeligen bättrat hafwer, och 
dher om finnes wiss kundskap.

6. Uplästes R. Cantzlers recommendation för Grefwe Torstenson, att få byta en 
gård Lisa i Länna. Resolutio. Att man måtte skrifwa hans ExcelL R. Cantzler till, och 
bidia att man sluppe dhet byte.

7. Angaf Rector Magnif., att en Bothniensis Henricus Tornström hafwer 2 gånger 
om natten orodt hans Magnificentz, klageligen angifwandes andre, af hwilka han 
tillijka med sin stallbroder slagen war, sedermera förnam Magn. Rector honom 
hafwa taget förlijkning, och frågade M. Rector om den kunde af honom nederläggias. 
Resolutio. Han måste ändteligen i Consistorio förhöras och afdömas.

Den 30 Septembris
höltz Consistorium majus, praesent M. Rectore, Doct Stigzelio, M. Brunnero, M. 

Åkerman, Doct Hoffwenio, M. L. Fornelio, Dn. Verelio, M. Fontelio, M. J. Fornelio, 
M. Skunk, M. Celsio, M. Aurivillio. Acta notavit M. Skunk.

1. Giorde Prof. Aurivillius sin adsessoris eed.
2. Proponerades om spannemäh wärdet, effter någre köpmän dher effter fråga. 

Resolutio. Om köpmännerne wilja taga spannemä\en, såsom hon lärer gå och giälla 
allmänt Thomasmässotijden, så är dhet godt, eljest lägges hon in i bodar.

3. Inlefwererades af Giäddan någre charter öfwer Academiae hemman, med bijfo- 
gat räkning. Widh dhet samme protesterade Professores mathematum, nominatim 
M. J. Fornelius, att han månge charter, doch icke af Giäddan giorde, har funnet falske 
och orätte, dhet och flere här i Consistorio berättade.

4. Om Staphan Boman, som har ogiordt arbete lemnat uthi charterne, och doch 
fått penningar på handen, slötz att man skal honom dher om tillskrifra, och eljesc 
sökia förhindra honom resan, till dess han completerar arbetet Item skal och till- 
skrifwas Menlösens enkia dher om, som för honom är cautionist, och förnimma om 
inspectoren Giäddan will för honom swara. Brefwen till Gäddan och Boman af- 
gingo den 9 Nov. och Giäddan dher på swarade vid. li tt  den 19 dito.

3. Om dalekarlarne, som hafwa arbetat wid Ursseboo, och nu slutel. wilja göra 
räkning, slötz att Prof. Celsius reser tijt och mäter dhet jempte dem, doch med Aca- 
demiens omkostnadt

6. Slötz och, att dhe som anordnade äre att öfwersee räkningarne, med förste dhet 
under händerne taga, att räkningen kan lefwereras in i Cammaren.

7. Om tiggiarna, som här i staden mycket ökas, och ränna uthi gårdarne, slötz att 
wij fräga effter signa certa, som skal dem gifwas, och skal tå en af Academien 
wara tillstädes.

Den 13 Octobris
höltz Consistorium majus, praesent. M. Rectore, Doct. Lithman, Doct Rudbeck, 

M. Brunnero, M. Benzelio, M. Åkerman, Dn. Rudbeck, Doct. Hoffwenio, M  L
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Fornelio, Dn. Verelio, M  Fontelio, M. J. Fornelio, M. Skunk. Acta notavit M. Julius 
Micrander.

1. M. Micrander är benögd att emottaga vocationen; han giorde Secretarii eed, och 
obligerade sig wara stadigt tillstädes absente Secretario.

2. Olaus Michaelis Stille Rosl. begärer testimonium. Resolutio. Effter ingen kän
ner honom af Professoribus, skola dher om seniores i landskapet tillfrågas.

3. Företogz den saken med bönderne, och androgz deras beswär.

1. Abraham Persons befallning.
(1) . Lars Rasmuson i Korsta byen (rättaren) som brukar ett heelt hemman, 

hafwer aldrig till uthlagor fått tillwända 1 t:a spannemål, uthan åhrL köpt, klagar 
2 t:rs giord förmedling wara uphäfwen. Resolutio. Bewiljades honom Lars Ras
musson i detta åhr 2 d:r smt, af anseende till hans långa tienst.

(2) . Johan Anderson i Korsta byen hafwer såldt sin egen skattejord 6 öres land 
till hemmanetz uprättelse, klagar wara ophäfwet een tunna 6 f:r spannemåls och 13 
d:r 20 öre penningars förmedling. Resolutio. Johan Anderson blifwer wid förmed
lingens uphäfning.

(3) . Staffan Stafson i Hall i Korsta sochn har 1 j>> hem:s skogzjord, kan af sin 
åker intet föda sig till juhl, hafwer sexmännernes attestatum i sochnestugan, klagar 
wara ophäfwet 9 d:rs förmedling. Resolutio. Staffan Stafson blifwer wid förmed
lingens uphäfning.

(4) . Olof Sefferson i Härshamra och Närtuna sochn på J/ 2 hemman, klagar öfwer 
1 t:a 6 f:rs uphäfning, såsom och att någre skattebönder hans grannar hafwa giordt 
honom intrång. Resolutio. Befallm:n Abraham Person skal för lagh och rätt uthföra 
den saken emot skattbönderne, som haf:a giordt Olof Sefferson i Härshammar intrång.

(5) . Peder Anderson i Lille Åby, nu boendes i Kippinge, beswärar sig 1 t:a 6 f:r 
14 d:rs penningars förmedling wara ophäfwen; har betalt pro A:o 1668 13 d:r är 
pantat för 1 t:a 6 f:r, och resten 1 d:r, 3 sölfskedar och en ketteL Resolutio. Peder 
Anderson får sin pant igen effter afgiord betalning, doch måste befallm:n honom 
icke hastigt ansträngia, förr än han får wända till hwad han hafwer att föryttra.

(6) . Erich Erichson i Lille Åby, dher han nu förste säden skuret hafwer på */2 
hemman sittiandes, klagar förmedlingen på 1 t:a 6 f:r och 14 d:r penningar wara 
uphäfwen, hafwer pastoris attest. Resolutio. Erich Erichson blifwer wid förmedlingens 
uphäfning.

(7) . Enkian h. Brita i Ubby, 1 hemman, klagar 4 lass w edhz förmedling wara 
uphäfwet. Resolutio. Blifwer som dhet är.

(8) . Johan Mårtenson i Ubby 1j 2 hemman klagar på samma sätt öfwer 2 lass 
wedhz påökning. Resolutio. Johan Mårtenson blifwer wid dhet som giordt är. NB. 
En elak bonde, som illa och försummeligen har handterat gården.

(9) . Lars Person i Tarf 1 hemman moblandat åker, liten eng, beswärar sig 1 t:a 
6 f:rs förmedling wara upkastat, hafwer pastoris attestatum gifwet i sochnestufwun, 
sin förre pastoris attest om sin flijt, item, härades wittnesbörd dat. 1636. Resolutio. 
Lars Pederson behåller sine uthlagor.

(10) . Joen Jonson i Öfwerlunda */2 hem:n begärer förmedling, hafwer pastoris 
och kyrkiewärdernes attest. Resolutio. Blef förundt Jon Jonson i öfwerlunda 2 t:r 
spannemål i detta åhr allena, på dhet han må deste bättre hemmanet uprätta och 
bebyggia.
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(11) . Thomas Sefferson i Ingelsta, begärer sitt hageställe igen ifrån öfwerst 
Barclay, eller wedergällning. Resolutio. Befallm:n Abraham Persson skal för rätta 
uthföra den saken för Thomas Sefferson i Ingelstad, att han må bekomma nöyachtigt 
hageställe för dhet som öfwerst Barclay ifrån hans gård i månge åhr innehafft 
hafwer.

(12) . Nils Persson i Hasta och Gottröra sochn */2 hemman, begärer lindrigare 
uthlagor, hafwer pastoris skrifft effter grannarnes berättelse. NB. Brukar ett annat 
hemman. Resolutio. Fogden skal sättia en annan bonde på hemmanet, dher han 
icke will blifwa och bättre byggia, skal och der hållas husesyn.

(13) . Carl Mårtenson i Hagby */2 hemman, begärer blifwa räknad, som hans 
grannar för fierdedels hemman, han hafwer häradz dom, att hemmanen äro lijka 
stora. Resolutio. Carl Mårtenson kan intet blifwa räknad för fierdedels hemman, 
uthan lofwas honom hielp wid hwar uthskrifning, 5 d:r kmt.

(14) . Mårten [Persson] i Ulltuna och Skefftuna sochn 1 hemman, begärer till- 
gifft på dhe penningar han förste åhret skyldig blef, den tijd 2 hemman lades till 
ett för qreaturens otrefnad skull, och dhet skriffteligen. Resolutio. Han bekommer 
ingen tillgifft

(15) . Anders Erson i Brunby i östuna sochn, klagar förmedlingen på 3 lass wedh 
wärderat a 30 öre kmt. lasset, wara uphäfwen. Resolutio. Anders Erson skal uthgöra 
wedh eller 10 öre smt. för lasset.

(16) . Olof Olson i Hemsgärde och Husby Långhundra s:n begärer lindring på 
hemmanet, som han säger wara swagt och högt skattat, och dhet skriffteligen. Reso
lutio. Olof Olson får intet.

(17) . Petrus Puke sal. Dn. Petri [Michaelis] comministri in Haga filius, klagar 
att hans saL fader har uptaget på torpet Fiellarne nyligen till 40 lass eng, hwilket 
skattbonden i Helgestad will sig tillwälla, ehuruwäl dhe äre jempte honom 3 gran
nar i byen, begärer sittia på torpet i anseende till hans saL faders nederlagde arbete. 
Resolutio. Bewiljades Petro Puke hans begäran, att Academien honom intet drifwer, 
så wijda henne tillstår, uthan förunner honom sittia på torpet att åthniuta sin saL 
faders stora och swåre dher nederlagde arbete.

(18) . Peder Håkonson i Yttergrans byen l f 2 hemman hafwer fått in Novembri 
till födan, till tijonden, prästen, klockaren och färjekarlen 3 t:r desse begärer han 
honom kunde blifwa bestådt? Resolutio. Peder Håkansson winner den förmedling 
som giord är.

(19) . Nils Swänsson i Fransåker i Odensala sochn 1 hemman, klagar 2 t:rs för* 
medling wara uphäfwen, hwilken förmedling har skedt af orsak, att ländzmannen 
hafwer wunnet med lagh ifrån hans gård 2 tunneland åker och 8 lass eng för 40 
åhr sedan, begärer blifwa wid gammalt Resolutio. Nils Swenson wägras hans be* 
gäran.

(20) . Erich Markusson i Dråpstad och Odensala sochn 1 hemman, klagar 4 t:rs 
förmedling wara ophäfwen, begärer blifwa wid gammalt, har inlagt för sig och Nils 
Swenson i Fransåker supplication, som pastor loci har underskrifwet. Resolutio. 
Erich Markusson, alldenstund han tillförenne har uthgiordt 6 t:r, blifwa honom af 
dhe 6 t:rs förmedling 4 t:r bestådde, dhe andre 2 t:r skal han uthgöra.

(21) . Olof Hansson i Bussgålen och Skäfftuna sochn, 6 åhrs bonde på 1 hemman, 
klagar att hemmanet är swagt, och gå stora uthlagor der af, på hwilka han begärer 
lindring, refererandes sig på ransakningzmännerne. Resolutio. Olof Hanson be*
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håller sine wanlige uthlagor; item slötz, att befallmm Abram Person skal hielpa 
honom i Bussgålen till rätta med hans klagomål om öreslanden på jorden.

(22). Erich Erichsson i Ijstad 1 hemman, är blifwen soldat för 12 åhr sedan, 
effter han war rothmästare och soldaten rymde, han begärer bref till Krigz Col
legium; han hafwer tillförenne fått Krigz Collegii bref, men åthnöt dhet intet, 
efftersom soldaten en gång blef fasttagen här på slottet, men är sedan annan gång 
rymder. Han haf:r inlagt sin supplication skrifftelig. Resolutio. Erich Erson winner 
förskrifft till Krigz Collegium, och afhämptade sielf brefwet den 29 dito. Vid. copie- 
boken.

2. Börje Nilsons [Rommels] befallning.
(1) . Lars Erson och Christoffer Erson i Nyby och Långthora sochn begära för

medling; dhe hafwa pastoris attest om sin flijt, hemmanens swaga höbohl och mangel 
på tarfweskogh. Resolutio. Bönderne i Nyby blifwa wid sine utlagor.

(2) . Mathz Gustafson i Dorsilja och Tillinge sochn, klagar wara uphäfwen 2 t:rs 
förmedling, kan intet stå uth dher med, han hafwer sin pastoris attestatum, att tre- 
dingztijonden war i detta åhr allenast 6 band rågh, 1 skyl, 3 band korn, 2 band 
hafre. Han är nykommen på hemmanet Resolutio. Mathz Gustafson blifwer hans 
begäran afslagen.

(3) . Olof Erichson i Sparsättra byen klagar wara uphäfwet 2 t:rs förmedling. 
Resolutio. Dhet blifwer dher med.

(4) . Erich Johanson i Sparsätra byen klagar och 2 t:rs förmedling wara up
häfwen. Denne är mycket penningar skyldig. Resolutio. Får ingen tillgifft

(5) . Erich Mathson i Hellebolsta och Åker sochn, klagar 1 t:a 4 f:r förmedling 
wara uphäfwen, hafwer intet uthryme till skogh, och är på alla sidor instängd. 
Resolutio. Winner intet.

(6) . Michel [Eriksson] i ölstad begärer någon tillgifft på sin gambla skuld. Reso
lutio. Bewiljades rättaren Mickel i Ålstad [sic\ detta åhr 2 d:r sm t af anseende till 
hans långlige tienst

(7) . Mathz Eerson i Tuna och Bäling sochn 2 åhrs bonde, klagar hemmanet 
wara illa faret, åker uthmächtat, och dher till liten eng, begärer någon tillgifft 
Resolutio. Bewiljades till hemmanetz reparation i Thuna och Bäling sochn, att Mathz 
Erson, som det nyligen wedertaget hafwer, bekommer i detta åhr tillgifft på 3 d:r 
smt, med wilkor, att han förswarligen bygger och hemmanet wid macht håller.

(8) . Nils Staffansson i Molstad är blifwen soldat, begärer af sine rotebönder 
20 d:r hwardera, som han och androm tillförenne gifwet hafwer, han hafwer inlagt 
sin supplication skriffteligen. Resolutio. Blef förnekat.

(9) . Erich Nilsons hustro i Målstad har taget een koo till köpz af den delen som 
byttes, koon dogh och blef sönderslagen i huset, samma qwinna är skild ifrån sin 
man, misstänker sin man, begärer nu blifwa qwitt att betala koon. Resolutio. Be
wiljades att Erik Nilsons hustro i Målsta blifwer befrijat ifrån koons betalning, effter 
hon strax störte.

3. Jacob Anderssons befallning.
Bonden Mathz Persson i Lunda i Waxala sochn, klagar öfwer dhet hemmanet är 

illa faret och swagt till lägenheeter, begärer förmedling eller tillgifft. Resolutio. 
Bewiljades till hemmanetz reparation i Lunda och Waxala sochn, att Mathz Persson, 
som dhet nyligen wedertaget hafwer, får frijheet både i spannemål och penningar
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på 1669 åhrs uthlagor, med wilkor, att han förswarligen bygger och hemmanet up- 
rättar.

(2) . Bonden Michel Mathson i Gamble Upsala klagar wara påökat. Resolutio. 
Dhet är för honom intet påökt, uthan förmedlingen uphäfwen.

(3) . Erich Olofson i Skala i Tegelsmora sochn, hafwer för 3 åhr sedan taget ett 
nederrutet hemman, nederlagt dher stort arbete, bygdt wäl, behöfwer någon hielp, 
som fogden berättar. Resolutio. Bewiljes honom i detta åhr för sitt flitige arbete 
2 t:r.

(4) . Anders Olofson i Södertelmyra i Tensta sochn, hafwer för 2 åhr sedan taget 
ett nederrött hem m a, behöfwer och någon hielp, som fogden berättar. Resolutio. 
Bewiljes honom i detta åhr 1 t:a med förhoppning blifwa framdeles och med lindring 
ihugkommen, dher han om hemmanetz bruk och byggning så bekymbersam finnes, 
som den andre i Tegelsmora.

(5) . Bonden i Eneby i Altuna sochn beswärar sig större delen af förmedlingen 
i fiol på spannemålen wara uphäfwen. Resolutio. Dhet blif:r der medh.

4. Begärte Consistorium af Rectore Magnif., att ett bref måtte afgå till hofrådet 
h. Behmer, om den skuld han står i hoos Academien. Resolutio. Bewiljades så skee 
skulle, och af sändes brefwet den 18 ejusdem.

5. Slötz att till landzhöfdingen skulle skrifwas om adsistence förmedelst immission 
i fruens [0: Britta Leijonsköld, f. Sneckenfelt] godz på Wallhof, att winna despenser- 
nes refusion på riddaresynen effter afgången dom. Resolutio. Dhet skulle med första 
wärkställas, och afgick brefwet den 19 passato.

6. Insinuerades och att Consistorium wille determinera något wist om taketz re
paration på gamble Academien. Resolutio. Dhet förmehntes i höst blifwa förseent, 
men åth åhret bör det företagas.

7. Resolverades att Petrus Roshemius, som uthomlandz är kommen i olägenheet, 
får till subsidium af cassa Consistorii 10 d:r smt. och af cassa studiosorum 20 d:r smt.

8. Berättade Rector Magnif. att enkians fullmächtige i Salstad är här kommen, 
achtandes begifwa sig till Hofrätten i Stockholm, och begärer nu antingen Consistorii 
promotorial till Hofrätten, eller att någon Professor nu dher i staden stadd, såsom 
Prof. Arrhenius, måtte göras fullmächtig å Consistorii wägnar denne saken drifwa 
och uthföra. Detta nådde intet sluth, uthan stante uthi discurser, och ehuruwäl Rector 
Magnif. med flijt fordrade enhälligt betänkiande i saken, kom dhet lijkwäl intet 
dher till.

Den 17 Octobris
effter högmässan i kyrkian, prassent. M. Rectore, Dn. Scheffero, M. Åkerman, Dn. 

OL Rudbeck, Doct. Hoffwenio, Dn. Verelio.
1. Uplästes brefwen som afgå skulle till landzhöfdingen om Leijonsköldz fru på 

Wallhof, item till Behmer om hans skuld hoos Academien.
2. Taltes om Academiens bönder i Munktorp, om deras bref till Räntemästaren, 

och Johan Andersons [Grans] befallm:ns beswär öfwer böndren. Resolutio. Att 
skrifwas skulle till pastorem i Munketorp om böndernes hårdnackenheet, dhet han 
wille dem beqwämma till dhet förre målet 2 f:r af skylen, eller lärer Academien 
pröfwa, och dher effter kyrketijonden uthfordra.

3. Fogden göre Academien betalt för soldaterne i Norsta och Molstad, wederkän- 
nandes deras rothepenningar.
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4. Proponerade Prof. Olaus Rudbeck om Duwal skulle få någon hielp eller ey? 
Resolutio. Räncemästaren swarade honom reda hafwa bekommet några hundrade 
daler, och aerarium för tijden icke mehr tohla.

Den 20 Octobris
höltz Consistorium minus, praesent. M. Rectore, D a  Scheffero, M. Aurivillio. No

tante Micraizdro.
1. Anklagades Nicolaus Wassenius af borgmäst: ns Kadows amma, Malin Olofz dot

ter för lägersmåL Wassenius bekände sig skyldig wara. Frågades af Rectore Magnif. 
om lägersmålet war skedt med echtenskapz lofwen? Dhet han nekade, begärandes 
med laga straff och bötter slippa. Resolutio. Wassenius böter effter lagh 5 d:r smt. 
relegeras privatim per spatium anni, och skal om fredagz afftonen wara uhr staden, 
doch först afläggia bötespenningarna. Sedan barnet är 3 åhr gammalt, skal han dhet 
försörja till dess 7 åhr, wäre sedan i bägges deras omsorg. Qwinnan remitteras till 
sitt forum.

2. Timbermannen Peder Olofson anklagade Petrum Cursorem, för dhet Cursor 
hade beskyldt honom och hans hustro för ett fläsk, för någon tijd bortkommet uthur 
Cursoris huus. Petrus Cursor tillfrågades af Rectore Magnif. om han detta tillstå 
wille, och af hwad skäl eller grund han sådant den andre hade tillwitt? Han swarade 
sig wilja bestå hwad han sagdt hade, emedan han till sådan beskyllning stora miss
tankar hade, såsom först, att Per Olofsons hustro hade tillförenne med sådane styc
ken wäret funnen, och på cammaren dher med beträdder, att hon en annans koo 
olofligen miölkat hade, dher till hon och icke kunde neka. 2:0. Att Rasmuses [Eriks
sons] boktryckiare[gesell]s enkia h. Agneta hade inkommet till Peder Olofsons hustro 
en gång, då hon uptog kokat maat uhr sin gryta, frågade henne hwar hon så wacker 
maat fått hade; den andre då swarat, sig hafwa den köpt af en student Jacobo Biörk 
wid nampn. Detta hade h. Agneta berättat för Cursore, hwilken då han dher om frå
gade Jacobum Biörk, fick dhet swaret, att han inge matwaror Per Olofson såldt 
hade. Peder Olofson frågades här om, och swarade sig hafwa taget i huushyra mat
saker af Biörkea Sedan inkallades Pehr Olofsons hustro, hwilken nekade sig någre 
matwaror af bem:te student hafwa bekommet, eller något sådant sagdt för Rasmuses 
enkia. Här på uthwijstes bägge parterne, och slötz den gången som följer.

Resolutio. Per Olofson skal skaffa sig wist beskedh af Biörken, om han något 
fläsk af honom till sig handlat hade den tijden Cursor sitt miste; eljest blefwe hans 
hustro för misstankan och twetalan dher med bunden.

Den 27 Octobris
höltz Consistorium minus, praesent Magnif. Rectore, D a  Scheffero, M. Celsio, 

& Prorectore D a  Olao Rudbeck, som satt i M aga Rectoris ställe, när den saken 
förehades, som finnes $ 5. Notante M. Micrandro.

1. Bewiljades att Mag. Daniel Germanus, Rector scholae i Auspitz, bekommer till 
hielp af cassa studiosorum 2 rd:r.

2. Jonas Laurentii Marcander Vestrog. begärer testimonium, hwilket honom be- 
wiljas.

3. Academiae wachtmästare anhölt hoos Consistorium, att det augment, som på 
hans och wachtdrengiarnes belöning förr giord är, måtte bestådt blifwa. Resolutio. 
Detta remitteras till Consistorium majus.

18-711135 Sallander
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4. Framkom Prof. M. Åkermans dreng Jacob Carlson, som hade belägrat Doct. 
Hoffwenii piga Sara Olss dotter, hwarom finnes in actis den 24 Apr. $ 3. Tillspordes 
om han hade lofwat pigan echtenskap? eller wille nu dher till sig beqwämwa? hwar 
till han stadigt nekade, begärandes slippa med laga bötter. Resolutio. Jacob Carlson 
för sitt lägersmål med Sara Olufz dotter, dömes effter 3 cap. Gifftem.B. StL till 
40 mk smtz böte. Skal skaffa någon hielp till barnetz upfostrande och uppehälle, 
jämwäl och wara tillijka med modren bekymbrat om dess christelige uptuchtelse. 
Interim blifwa in carcere till bötespenningame aflägges.

3. Skräddarens Mårten Hansons hustro Ingeborg wid nampn, anklagar en Rectoris 
Magnifici dreng Peder, att han hade beskyldt henne för ett grant lakan, som han 
borttappat hade, dhet hon skulle hafwa uptaget och hoos sig dölgdt. Drengen Peder 
nekade sig hafwa henne dhet tillagdt, uthan allenast effter andras berättelse om 
saken, frågat henne, om hon icke hade lakanet funnet, och wiste hwart dhet wore 
kommet. Sedan frågades drengen om sine sagzmän, då han beropade sig på h. Inge- 
borgz swåger, Acad. humblegårdzmästare Olof Ersson, görandes om hela saken föl- 
jandes berättelse: hurusåsom han Peder hade länt åth skräddaren någre penningar, 
och taget af honom i pant ett grant clösterlerffts lakan uthi skräddarens eget huus, 
hwilkett lakan war och förr hoos skräddaren pantsatt af h. Sundelii hustro; när 
drengen hade nu gått ifrån skräddarens huus, blifwer han warse, att han hade intet 
lakanet med sig, går derföre strax tillbaka och frågar effter dhet, men får till swars, 
att han hade dhet intet dher lemnat, effter han hade dhet taget uhr deras händer, 
skulle han och wara förtänkt dher före swara. Någon tijd här effter war samma 
dreng Peder tillijka med humblegårdzmästaren Olof Ersson hoos en bonde uthom 
staden, och hielpte honom slå, när dhe om afftonen gå dher ifrån bägge i ett följe, 
frågar Olof Ersson Peder om han intet har fått någon spaning sedan på lakanet han 
miste? Dher till Peder nekar. Då sade Olof Ersson nogh weet jag hwem som toget, 
min hustro syster Ingeborg har sielf taget och skuret sönder, såsom jag har förstådt 
af min hustro. Effter denne underrättelse har Per sedan frågat skräddarens hustro, 
om hon icke sielf hade lakanet, beropandes sig på humblegårdzmästaren, ehuruwäl 
han sedan ruset afgick icke wille stå wid sine ord, dherföre och drengen Per hade 
budet honom humblegårdzmästaren och hans hustro 3 d:r penningar, att dhe wille 
wittna med honom, och stå wid dhet humblegårdzmästaren förr sagdt hade. Effter 
denne relation tillspordes humblegårdzmästaren af Consistorio, om han hade sådant 
tahl hafft med drengen Per, och dher wid ännu stå wille? men han nekade först sig 
hafwa något talt här om, eller sådant berättat om sin swägerska, tillbiudandes sig 
ifrån detta tillmäle med eed wilja frija. Sedan effter han icke neka kunde sådant tahl 
hafwa wäret om lakanet, sade han drengen sielf hafwa dhet talet begyndt, hwilket 
såsom dhet synes något misstankeliget och olijkt, befalte Consistorium dhe andre 
affträda, och humblegårdzmästaren allena blifwa inne för inquisition skulL

Efter något sökiande bekände han sin hustro hafwa en gång förr än han talte med 
drengen, sådant tahl hafwa hållet med sig, då hon kom ifrån sin syster h. Ingeborg: 
Gud weet hwar Ingeborg får alltijd grant lerfft till syy, aldrig kunna i skaffa mig 
något; detta tillstod han sig hafwa sagdt för drengen, sedan drengen hade först be
gyndt tala här om. Sedan skulle drengen hafwa frågat honom, om han icke hölle 
lijkt, dhet hans swägerska hade lakanet taget? Dher till humblegårdzmästaren sade 
sig så hafwa swarat, ja kan wara, intet lägger jag henne till, icke heller frijar jag 
henne. Här effter uthwijstes humblegårdzmästaren, och hans hustro inkallades, hon
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tillfrågades hwad tahl hon hade hållet med sin man om sin systers söm? Hon swa- 
rade sig hafwa sedt sin syster sy, och dher om så talt med sin man, då hon hemkom, 
som mannen berättat hade, men intet sagdt, ey heller nu säya kunde, om hon hade 
sytt grant eller grofft lerfft; dher med uthwijstes, och effter någon consultation, 
fölgde denne Consist. resolu/mn: Emedan saken är mörk, stödier sig merendels på 
misstankar, som doch synas på drengens sijda hafwa tämmelig grund, kan hon denne 
gången intet afhielpas, uthan drengen Peder pålägges att skaffa sig någre bättre 
och klarare skäl till sakens uplysning, dhem han förmehnte sig kunna få af h. Sun- 
delii hustro och flere andre. Olof humblegårdzmästaren warnades och förmantes 
alfwarligen att säya hwad han wiste sant war, eljest dher han med uppenbar osan
ning beträddes, skulle han blifwa ährelöös giorder, hotades och att han skulle fram
deles gå eed, dher drengen kunde skaffa sig wissare beskedh till sine misstankar.

Den 1 Novembris

effter högmässan i kyrkian, praesent. M. Rectore, Dn. OL Rudbeck, Dn. Olao 
Verelio, M. Skunk, M. Celsio, M. Aurivillio. Acta notavit M. Micrandro [sie].

1. Angaf Rector Magnif. att språkmästaren Paulus P[r]evost är nu på resande 
foot här ifrån, och säger sig intet kunna som en ährlig karl betala sin skuld, eller 
komma uhr staden, så frampt han icke blifwer hulpen med penningar. Resolutio. 
Ehuruwäl detta löper emot Consistorii förrige sluth, och hans Excel! R. Cantzlers 
skrifftlige och mundtlige resolutioner, likwäl emedan mons:r Paulus Prevost 
frantzöske språkmästaren mz alla reser här ifrån, bewiljar Consistorium honom sin 
åtherstående extraordinarie löhn, nembL 600 d:r kmt, för åhr 1668 och 1669 uth- 
bekomma, effter nyåhret A:o 1670, så snart Academiens medel kunna bringas i 
penningar, doch kortas af bem:te 600 d:r så mycket som löper på ett åhrs huushyra 
af inspectorens Anders Jonssons gård i Swartbecken, som af KgL Cammaren Aca- 
demien tillslagen är i betalning på exercitie husbyggningen.

2. Item bewiljades Petro Kelberg Vestrog. i sin siukdom och stora elendigheet af 
fisco studiosorum 8 d:r smt.

Den 6 Novembris

höltz Consistorium minus, praesent. M. Rectore, Doct. Lithman, Dn. Scheffero, 
Dn. Verelio. Acta notavit M. Micrander.

1. Lindegrenarnes kokerska Kerstin anklagar praeceptorem Collijn, att hon intet 
hade fått betalning för sin tienst, hwilket är förr angif:t hoos Prof. Åkerman under 
hans rectorat, och säyes att Collijn har då räckt Prof. Åkerman hand, sig skola ko
kerskan betala. Emot Chirstens käromål gör Collijn med ett bref, sin slächtinge M. 
Zachariam Petraeum fullmächtig att swara för sig, när han dher till tienlige docu
menta bekommer.

2. Inkom och Lindegrenernes förre kokerska Anna, klagandes sig hafwa till fordra 
af Collijn och hans discipler för ett åhrs kokning 25 d:r kmt. Effter Collijn war 
ändå qwar i staden, skickades Cursor att kalla honom upp till swars på denne andre 
kokerskans fordran. Han ursächtade sig för resan kun#a upkomma, sade sig hafwa 
giordt M. Petraeum fullmächtig i sitt ställe hwad Chirsten widkommer, men den 
andre Anna wille han betala, när hon komme till honom. En stund effter, kom Cursor 
in, berättandes huru kokerskan Anna hade wäret hoos Collin, och effter den till-
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säyelse han näst förr hade giordt Cursori att clarera med henne, fordrat betalning, 
men blifwet af honom med onda ord och undsäyelser med hugg skiussader på dören.

3. Ett bref kommet ifrån Prof. Ravio till Consistorium, insinuerades, dher uthi 
han ursächtar sin drögzmål uthomlandz för hälsans curerande.

4. Secretarius h. Hadorphius hafwer skrifwet Rectori Magnif. till, säyandes sig 
wilja upkomma wid Martini tijd; derföre till hans ankomst upskiutes den handelen 
om stipendiariis. Consistorium majus differeras och något af samma orsak.

3. Daniel Lindroot och Laurentius Mijcrseus twenne novitii hade ropat och oliudh 
giordt een natt, wore af wachten dher med fundne, och i Consistorio öfwertygades. 
Resolutio. Böta hwardera effter placatet för oliud 12 mk smt och carcereras i 
4 dygn.

6. Johannes Wehman klagar på sin discipels Petri Granbergz wägnar, att Ericus 
A. Bondelius hade på lächterne i kyrkian slaget hans discipel 2 öhrfijlar. Bondelius 
wille först säya ney här till, men kunde intet neka, effter han saken förr bekändt och 
sökt att deprecera. Doch fans gossen Granberg hafwa stijmat med en annan studente- 
poyke på lächterna, och med sitt förargelige oliud och stijmande gifwet Bondelio 
orsak att slå sig. Resolutio. Poykarne skulle straffas privatim af sine praeceptoribus i 
wachtmästarens och en Cursoris närwaro med hwar sin stuut. Bondelius böter för 2 
pustar 6 mk smt hwardera, effter 12 cap. Sårm. m. wil. StL. och för oliud i kyrkian 
cancereras i 1 dygn.

7. Monsrr Axelius Rosenqwisc med sin dreng och en studiosus Laurentius Arhu- 
sinus anklagades af Academiae wachtdreng Johan Mathson, som hade nattetijd fun
net Arhusinum med dragen wärja wid Prof. M. Laur. Fornelii gård, då han med 
flere af wachten kom dijt upp af dhet roop som dher hördes. Sedan effter Prof. M. L. 
Fornelii befallning, som af detta bullret och ropande mycken oroo och förtreet hade, 
fördt Arhusinum och Rosenqwistens dreng med sig, wiljandes dem insättia, men 
emedan Rosenqwisten, som intet förr fans med dhe andre på gatan, kom och wän- 
ligen badh wachten dhe wille effterlåta hans dreng först gå hem, och taga lius åth 
sig, effterlet wachten dhet, med afftal, att drengen skulle godwilligt sedan gå in 
carcerem, hwilket intet effterkommet wardt.

Rosenqwisten, som af wachten giordes frij för alt buller och oliud, effterletz att 
affträda. Sedan examinerade Consistorium noga dhe andre begge, och fans effter 
någon inquisition dhet wachten intet kunde binda Arhusinum till ropande eller 
oliud, uthan allenast werjan hade han hafft bahr och klinkat med henne i gatan 
någre gånger. Men drengen, som war skickat af sin herre Rosenqwisten att följa 
Arhusinum hem i sitt logement, bekände Arhusinus så wäl som wachten hafwa ropat, 
fördenskull Arhusinus och skildt sig ifrån hans följe, dhet och wachten betygade, 
att dhe både icke wore i ett följe när wachten dem träffade.

Resolutio. Arhusinus förwärkat wärjan effter constitut. 23 cap. §. 26. H. Rosen
qwistens dreng för oliud carcereras i 2 dygn.

8. Gabriel Mellinus angafz af wachtmästaren för skiutande i sitt logemente en 
heel natt Mellinus sade sig allenast hafwa skutet någre skott med ett par pistoler, 
som han sålde, till att pröfwa dem, men detta syntes en fåfeng ursecht. Resolutio. 
Mellinus effter constitutiones förwerkat pistolerne och carcereras i 2 dygn. Ifrån 
carcere löser han sig med 4 d:r kmt. och pistolerne betalas med 7 d:r 16 öre km t

9. Twenne Bothnienses Henricus Tornström och Martinus Porzelius hade hoos 
Erich Olofson Flur setat och drucket een natt, och i samma stugu mz desse att niuta
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Compagnie af Holmensibus, med hwilka Bothnienses hade kommet omsider till träta 
och slagzmål, fått af dem hugg, och lupet strax om natten till att angifwa 2 af Hol
mensibus, nembl. Gustaf Hassel och Daniel Wigg hoos Magnif. Rect. dher dhe, i 
synnerheet den ena, nembl Tornström mycket otijdig och importun har funnetz, 
hans Magnif:ns dhet och förr i Consistorio angifwet, vid. acta. Sedermera effter 
angifwen sak hoos Rectorem, hafwa Bothnienses taget af Holmensibus förlijkning. 
Desse 4 blefwe nu framkallade.

Tornström klagar, att Hassel hade honom slaget med ett ölglas i ansichte, och 
med een kanna på armen, hwilket blef synat och fans så wara.

Porzelius anklagar Daniel Wigg, att han hade skutet Porzelium i spijsen och 
skadt honom på kindbenet, mehnte wara laederat med något hwast. Detta blef och 
synat, och fans ett långt ärr på kindbenet, doch kunde man intet förwisso weta med 
hwad han sårat war.

'Resolutio. Hassel böte för blodsår och blånad 12 mk smt. för hwartdera, effter 
9 cap. Sår. m. wil. St.L, för otijdigt sittiande i dryckzlag effter placatet 12 mk 
smt. Wiggen böte effter 3 cap. Sårm. m. w il L.L 20 mk smt. för sårmål, och 12 
mk smt. för lytet, item för otijdigt compagnie 12 mk smt. effter placatet. Item 
Porzelius och Törnström [sie] för otijdigt drickande 12 mk smt. hwardera. Törn
ström [sie] gifwe igen förlijkningen. Sidst frågade Rector om twenne andre studio
sis Georgio West och Magno Carolino, som hade wäret med i samma compagnie, 
doch icke i slagzmålen. Om dem resolverades, att dhe effter placatet böta för otijdigt 
drickande in på natten 12 mk smt.

10. Wachtmästaren begärte på wachtdrengiarnes wägnar, att dhe måtte få uth 
dhet augment, som på dheras lön giordt är, bestående i 15 d:r km t på personen och 
än innestår både för förrige och innewarande åhr. Resolutio. Detta bewiljades, af 
anseende till dhet trägne arbete dhe hafwa med wachthållning, doch såsom extra
ordinarie löhn.

11. Proponerade h. Räntemästaren om dahlkarlarne, som hade wid Urssbo i Film 
sochn upbrändt 2 höstackar för Academien, och eljest för andre, som hade dher något 
höö liggiandes, dher elden upkom, frågandes om dalkarlarne, som nu wille taga af- 
skedh, och för sitt arbete krafde effter afftal betalningen, skulle dhen oafkortat be
komma, emedan dhe hade giordt Academien denne skadan med elden, och eljest 
icke alt richtigt uthfördt rögningen.

Resolutio. Emedan med den ena stacken war fullkomblig wåda, som synes der af, 
att dheras egne matsäckiar blefwo och i elden med, slippa dhe dhen betala. Dhen 
andre höstacken, hwilken dehls af wårdzlösheet pröfwas wara upbränd, betala dhe 
halfparten med 12 d:r kmt, som innehålles på dheras aflöningh, item betalningen för 
ett tunland innehålles och, till dhess dhe rögningen fullgöra.

12. Om bonden Nils [Eriksson] i Norstad slötz, att han skal betala för röta så 
mycket stufwan är werd, som han har nederrött.

13. Inkom notarius på Ciämpnärs Cammaren, hälsandes Consistorium på seadz 
magistratens wägnar, med begäran, att på Academiens wägnar någre adjungeras 
måtte till wattsynen, wiss tijd dher till determineras, och att dhe som här till sättias 
kunde, måtte få i commission tillijka med stadsens uthskickade, att noga effterfråga, 
hwad löst partij finnes ibland i gårdame. Resolutio. Detta bewiljades, tijden att 
wälja, lembnades stadzmagistraten.

Sedan proponerades för Notario, att referera på Consistorii wägnar till borg-
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mästare och rådh. i. Klagade Doct. Lithman öfwer något otijdigt skiutande uhr Doct. 
Emporagrii gård in i sin nya byggning, som ligger full med spink och torre spånar, 
och af sådant owarsampt kunde oförmodeligen tändas wådheld upp, begärte stadsens 
magistrat wille wederbörande dher om warna. 2. Klagade h. Prof. Schefferus halfwa 
taket på ett huus i sin gård, som witter emot sal Jacob Math sons gård, wara af dhem 
som dher boo skämt och förderfwat, begärte att stadzmagistraten wille dhe skyldige 
tillhålla dhet att förbättra, att han wid wattsynen icke måtte dherföre tilltalas. 3. 
Begärte Consistorium att stadzmagistraten wille exequera Kgl. stadgan om wijn- odi 
ölsälning på förbuden tijd, hwar emot Erich Olson Flur nyligen finnes hafwa pec- 
cerat Vid. pag. 8. [ =  punkt 9  härovan] .

Den 10 Novembris

i kyrkian, praesent. M. Rectore, Doct. Stigzelio, Doct. Rudbeckio, M. Brunnero. 
Acta notante M. Micrandro.

1. Proponerade Rector, att bonden Erich Olof son i Wäsby och Broo s:n på sine 
och sin grannes Thomeses [Olofssons] wägnar, begärte sielf få betala sin uthlagz 
spannemål effter dhet wärde, som på spannemålen  kunde framdeles sättias. Detta 
remitterades till Räntemästarens disposition, som bäst wiste om dhet kunde uthan 
Academiens skada skee eller icke. Resolutio. Dher bönderne kunna skaffa sig nöyach- 
tig caution af dem som deras lägenheet weta, skal dem tillåtas sin uthlagz spannemål 
sielfwe föryttra och i penningar wända, hwar dhe hälst gitta. Betalningen skole dhe 
sedan Academien tillställa halfparten i disting och dhet andra i wåhr, effter Con
sistorii werdering.

Den 13 Novembris

höltz Consistorium minus, praesentibus: M. Rectore, Doct. Stigzelio, Dn. Scheffero, 
M. Fontelio, Dn. Arrhenio, Act. not. M. Micr.

1. Uplästes Dn. Haquinis Molini pastoris i Lööt och Östergöthland bref till Con
sistorium, dher uthi han ödmiukel betackar M. Rectori och hela Consistorio för den 
höge omwårdnad och omkostnad dhe hafwa anwändt på hans siuka son, så i hans 
olägenheet här i staden, som eljest hans öfwersändande hem till föräldrarne genom 
Academiae betiente.

2. Uplästes R. Cantzlers bref för Martino Lundel om 2 åhrs försköning af dhe 4 
åhren han blef relegerad, och fans nödigt detta repeteras skulle in Consistorio 
majori.

3. Daniel Ransovius och Benedictus Jonae anklagades av stadswachtmästaren, att 
han effter ett starkt ropande emot Bondekyrkian, hade desse bägge dher funnet, bä
randes eld med sig i en uthslächt fackel, och emedan ingen annan der fans, har 
han desse begge derföre mget, hafwandes om dem så mycket större misstanka, eme
dan dhe ingendera sitt nampn bekänna wille.

Till beskyllningen för ropande nekade dhe, men beträddes dher med af twenne 
wachtdrengiar, som hade hördt dem ropa. Resolutio. För sin contumacia att dhe intet 
wille bekänna sine nampn, carcereras ett dygn, och böte för oliud på gatan både 
tillhopa 12 mk smt.

4. Inkom Henricus Skytz, klagandes öfwer Gustaf Hassel, som i Skytzens eget 
logemente hade honom 2 dagar tillförenne med skällsord och undsäyelse injurierat, 
och giorde Skytzen dher öfwer följande relation: Hans högw:tt Doct Stigzelius hade
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ihopkallat Holmenses, hwilkas inspector hans högw:tt är, giordt till dem en och 
annan nödig påminnelse och förmaning, och skedde dhet i Skytzens logemente. Se* 
dan effter högw. Doctorens affträde, hafwa landzmännerne consulterat ibland annat 
om en novitii absolverande, som för 8 månader sedan ungefer war deponerad, och 
ändtligen slutet, att han till absolution då komma, skulle; har emot lade sig Hassel, 
emot hwilken då Skytsen för novitio något pugnerade, säyandes sig intet achta hwad 
Hassel här emot talte, och att dhet ändtligen skulle blifwa wid dhet slut som na
tionis inspector så med novitiorum absolution, som andre landskapet angående ären- 
der giordt hade, dher med dhe andre landzmännerne och wore tillfridz; har Hassel 
swarat, Skytzen wille derföre drifwa på novitii absolution, emedan han allena hans 
servitier brukat, sig intet wilja blifwa i landskapet, om och honom icke stode fritt, 
att bruka novitiorum tienst. Ändtligen effter något ordwäxlande skäldt Skytzen för 
hunsfott, och taget med sådane miner till wärja, som han wille henne uthdraga. 
Detta sade Skytzen alla sine landzmän, som närwarande då funnetz hafwa, sedt och 
hördt, af hwilka han och någre begärade framhafwa till wittnes.

Hassel effterletz först emot detta Skytzens käromål swara, och berättade han un
der den träta och contention, som emellan honom och hans wederpart om novitii 
absolution upkomwen war, hafwa kallat Skytzen hunsfott, doch först af honom 
blifwet kallat näswijs, men nekade sig haf:a taget till wärjan.

Fans rådeliget inkalla testes. Och inkom 1. Georgius West, hwilken föregaf sig 
intet achtat deras träta, emedan han war occuperat i någre acters annoterande uthi 
landskapetz bok; hade wäl hördt någon protestation af Hassel emot novitii absolu
tion, men nekade hafwa hördt skällsorden. 2. Wulfwen bekände, att då Skytzen och 
Hassel stodo afsides och urgerade sin emellan, hördes, att Skytzen kallade Hassel 
näswijs, och han den andra hunssfott igen, men wägrade sig hafwa sedt Hassel taga 
till wärjan. 3. Monsrr Sylvius refererade att Hassel hade sagdt: intet will jag wara 
i landskapet, om jag intet får bruka novitiis; nekade sig eljest hafwa hördt skälls
orden, eller sedt Hassel taga på wärjan. 4. Jacobus Vult wittnade under den con
tention emellan Skytzen och Hassel, angående novitii absolution, fölle någre hårde 
ord, först af Skytz, som kallade Hassel näswijs, han igen den andre hunsfott, sti
gandes dher med på sijda, lijkasom han wille taga på wärjan. Här med dhe aff- 
trädde.

Consistorium slöt primo in communi, att man måtte genom ett publicum pro
gramma sökia att förekomma och dämpa dhet olijdelige missbruk, som af stude
rande ungdomen en stoor dehl föröfwas med novitiorum servitier i compagnier, med 
skrifwande och annat sådant, som dem till skada och hinder otillbörligen pålägges, 
och skulle detta refereras till Consistorii majoris samtyckio och ratificadon. Secundo, 
uthi particular saken emellan Skytz odi Hassel delibererades om dhe uthkastade or
den näswijs och hunsfott wore lijka grofwe? Syntes ey så wara, ty hunsfott gäller 
så mycket som hundsiwioson i dhet 31. cap. RådstB., och är ett oqwädensord, men 
näswijs har man i lagen intet expresse om, skattades wara ett vidum och icke con- 
vitium, doch sådant som ingen gärna will lijda. Endtligen föll denne Resolutio. Om 
novidorum missbruk skulle skee en alfwarsam admonition, att dher med uphöres. 
Skytzen förmanes modesdus att handtera sine landzmän. Hassel böter för oqwädens 
ord effter dhet 31 cap. RådstB. 6 mk smt. Sidst skulle dhe i Consistorio förenas, 
och göra å bägge sidor obligadon, att afstå med sådane importuniteter och owä- 
sende. Detta skedde.
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5. Proponerade Decanus facult. philosoph. M. L  Fornelius Gabrielis Holstenii 
begäran, att få hålla egen disputation. Resolutio. Dhet bewiljades.

6. Porzelius anklagar Gustavum Hassel, att i dhet slagzmålet hoos Fluren, om 
hwilket finnes in actis den 6 Novembr. $ 9. hade Hassel gifwet honom en öhrfijl, 
och rifwet honom något i ansichte, dhet barberaren Marcus skulle wittna, som honom 
synt hade. Marcus inkallades, och bekände sig dagen effter slagzmålen hafwa sedt 
2 ripor på Porselii näsa och en under ögat.

Hassel sade sig wara inkallad af Flurens hustro, att skilja Wiggen och Porselium 
åth, och blef först af Porselio tagen i håret, då han wille taga frid emellan honom 
och Wiggen, dheraf han förorsakades sig förswara; beropandes sig på Westens witt- 
nessbörd. Westen inkallades och tillspordes om han hade sedt Porselium taga Hassel 
i håret, som Hassel berättade? Wästen nekade sig minnas, huru dheras slagzmål be- 
gyntes.

Resolutio. Consistorium fäller Hassel till 6 mk sm t., effter 12 cap. Sårm. wiL 
StL Effter Hassel hade intet wittne till sin käromål eller instans emot Porselium, 
kan Consistorium dher uthi intet determinera.

7. Academiae wachtmästaren angaf M. Holmelinum, dhen han hade om nattetijd 
funnet på gatan med dragen wärja, hafwandes i sällskap en annan studiosum Laur. 
Hakzelium, hwilken kom undan, när Holmelinus blef af wachten förd till corte* 
guardiet. Holmelinus har då gifwet sig ett annat nampn, hwar med han och förr 
har wäret beträdd, wille icke heller för wachtmästaren bekänna sin stallbroders namn, 
Holmelinus kunde denne beskyllning icke gå ifrån sig.

Resolutio. För nampnetz ombytande carcereras i 2 dygn, för grasserande böte 
12 mk smt. effter placatet, och slippe intet uhr carcere, förr än han uthwijser hwar 
hans socius i grasserande tillhåller.

8. Angaf wachtmästaren mons:r Nils Posse, och M. Johan Håål [o: Hård] med 
Possens dreng för grasserande, och hade wachten taget af dem 3 wärjor, sedan dhe 
skildt sig ifrån wachten, men kommet en stund effter till corteguardiet, ropat och 
bullrat, och har Possen skiäldt wachten för tiufwar och skiälmar, och eljest med 
revenge [0: revandie] hårdeligen undsagt. Detta tillstodo nobiles, doch protesterade 
Possen emot skälsorden, säyandes wachten hafwa swarat honom med lijka ord igen. 
Detta kunde intet bewijsas. Resolutio. Effter constitutiones hafwa grassatores för- 
werkat werjorne, för grassation böta nobiles effter placatet 12 mk smt. hwar
dera, och redimera carcerem med 2 rd:r bägge tillhopa. Mons:r Posse för 2 skiällsord 
böte effter 31 cap. Rådst.B. StL 6 mk smt. hwardera. Drengen böter för grassation 
effter placatet 12 mk smt. och carcereras 2 dygn. Rector Magn. och Consistorium 
förmante nobiles alfwarligen, att dhe achta sig för sådan otijdigheet och yppigheet, 
i synnerh&r att dhe sin undsäyelse emot wachten icke biuda till fullgöra.

9. Johannes Grönwall och Johannes Rosenlund anklagades af wachtmästaren för 
grassation emellan 9 och 10 een natt wid nye torget. Grönwall med dragen wärja, 
hwilken togz af honom, men Rosenlund uthan wärja. Desse hade och med sig 2 
novitios, Gerdzlovium och Triberg, att göra servitier, hwilka wid wachtens anträf
fande drogo sig undan.

Resolutio. Wärjan effter constitutiones förwerkat Grönwall och Rosenlund böta 
hwardera effter placatet för grasserande 12 mk sm t och carcereras 1 dygn. Novitii 
straffas med carcere i 2 dygn.

Prof. h. Schefferus och Prof. h. Arrhenius Calmariensium inspector giorde på-
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minnelse om dhet olijdelige missbruk, som af en och annan ibland studiosos föröfwas 
med novitiorum servitier, skattandes nödigt, att man i Consistorio majoti widare 
delibererade om dess afskaffande genom ett publicum programma. Detta appro- 
berades af dhe andre consistorialibus.

Den 14 Novembris
kallade Rector M. Professores i kyrkian till samtal, praesentibus: M. Rectore, Doct. 

Stigzelio, Doct. P. Rudbeck, M. Brunnero, Doct. Hoffwenio, Dn. Verelio, M. J. Forne- 
lio, M. Skunk, M. Celsio, M. Aurivillio. Notante M. Micrandro.

1. Uplästes Kgl. KrigzCollegii bref de dato den 9 passato, angående bonden Erich 
Erichson i Ijstad, och fans onödigt dher till swara, emedan bonden giörs i bem:te 
KrigzCollegii bref frij för sitt beswär, och är uthstruken uhr rullarne.

2. Proponerade Rector M. att sal. M:r Boos enkia begärer nu den sp*»»*m<31 i en 
post bekomma, som Academien henne i Malma och Läby förundt hafwer, bestående 
i 6 t:r åhrlig. Resolutio. Effter hon tillförenne icke har welat taga spannemålen hwart 
åhr för sig, uthan henne wanwyrdat, gifwandes dher igenom Academien orsak att 
destinera spannemålen till andre usus, kan hon nu icke alt i en post bekomma, uthan 
henne lofwas effter handen undsättning i Läby, dher Academien nu låter spanne
malen afftröska. Här om skal skrifwas henne swar, och afgick brefwet den 16 
hujus.

3. Slötz att Cronones befallningzman Anders Pederson Rox, som fordrar af Aca- 
demiens torpare emot privilegierne mantalspenningar, att han skal admoneras med 
sin oskälige fordran afstå, eljest måste h. landzhöfdingen dher om tillskrifwas.

Den 17 Novembris
höltz Consistorium majus, praesent. M. Rectore, Doct. Lithman, Doct. Rudbeck, M. 
Brunnero, M. Benzelio, Dn. Scheffero, M. Åkerman, Doct. Hoffwenio, M. L. Forne- 
lio, M. Skunk, Dn. Arrhenio, M. Celsio, M. Aurivillio. Not. M. Micrand.

1. Insinuerade Rector M. catalogum praelectionum.
2. Desiderades 2 ransakningar, een i Upland och een i Wäsmanland som intet är 

inkompne.
3. Bonden Erich Mathsson i Råby och S. Ilians sochn begärer tillgifft.
Prof. Skunk berättar, att han har illa handterat hemmanet, har och förr i Simptuna 

skiämt ett Academiens hemman. Resolutio. Honom nekas tillgifft.
4. Talte Rector M. om hans högGrefl. ExcelL R. Cantzlers bref för Martino 

Lundel, att slippa med 2 åhr för den 4 åhrs relegation, som war upläst i minori Con
sistorio. Resolutio. Bewiljades.

5. M. Fontelius uhrsächtar sig icke kunna upkomma i Consistorium.
6. Uplästes borgmästarens Kadows bref om tiggiare inspectoren öfwer pollet- 

terne, att Academien wille med staden öfwerens komma om personen, och föreslogz 
dher till af borgmästaren, Per Ram, sedan att honom någon wiss lön måtte tillsäyas. 
Resolutio. Academien är med förslaget om personen tillfridz; anbelangande hans 
belöning, will Academien göra sitt tillsatt, när staden först sig förklarar till någon 
wiss pension.

7. Proponerade Rector Magnif., att Angermanni begära en inspectorem öfwer sin 
nation af h. Professorerne, falla sielfwe på Prof. M. Benzelium, hwilken först sökte 
sig ursächta, emedan han förr hafwer Bothnienses. Doch effter desse bägge pro-
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vincierne äre under en dioecesi, lofwade han sig wilja inspectionen öfwer Anger
mannos på sig taga.

8. SaL M:r Boos bönder, som under Academien kände äre, klaga en dehl af sine 
uthlagor, såsom kong2hästar, åhrl. hästar, dagzwerken, wedh- och byggningzhielpen 
wara för högt taxerade, begära få betala såsom andre Academiens bönder. Här om 
frågades h. Räntemästaren och befallm:n Börje Rom[m]el, och effter någon discurs 
resolverades, att dhe få betala effter jordboken och Cronones werdering, som andre 
Academiae bönder här öfwer specificerade räntor.

9. Samuel [Johansson] klfockare] begärer sin innestående löhn för klockställ- 
ningen. Professores klagade, att han ställer orichtigt klockan, i synnerhe/ när kyrke- 
dagar äre. 'Resolutio. Han skulle warnas om ställningen. Resten af sin fordran be
kommer han, när dhet tillräcker för dem, som stå på extraordinarie staten, emedan 
han hwarken af Konungen eller Cancellario, uthan allenast af Consistorio upsatter är.

10. Räntemästaren h. Verelius begärte på kyrkeherdens wägnar i Skefftuna, att 
han till kyrkiobyggning dher sammastädes måtte få hugga en eek på Academiae egor. 
Resolutio. Bewiljades.

11. Prof. h. Olaus Rudbeck begärer på en förnäm mans wägnar af academiske 
staten få läna af cassa studiosorum emot dubbel pant, 200 rd:r på en månad eller 2. 
Detta höllo somblige Professores betänkeliget, för oförmodeliget dödzfall och andre 
olägenheter, wid hwilka medel fordras i förråd. Prof. Rudbeck sponderade i sådant 
fall wilja medel ersättia, om denne post icke förr inkommer.

12. Proponerade Rector Magnif. att inspectores aerarii borde nu tillsättias. Ordo 
kom till fac. juridicam, och i den till Prof. h. Schefferum, hwilken sökte med flijt 
uhrsächta sig i synnerh*/ för resor skull. Prof. h. Åkerman lofwade sig wilja resorne 
uthföra, allenast Prof. Schefferus för ordningen skull in facultate, wille sielf dhe 
andre onera in Consistorio sustinera. Detta tog Prof. Schefferus på sig; den andre 
inspector, nembL in fac. philosophica blef Prof. h. Arrhenius.

13. Uplästes Peder Bengtsons enkias supplication: dheruthi hon begärer af Con
sistorio 1. en revers på sin sal mans räkningar, angående Academiens upbörd, att 
dher med alt richtigt giordt är. 2. Blifwa förhulpen till den resten, som effter slutne 
och gillade räkningar finnes hoos bönderne inne. 3. Att saL Per Bengdtsons söner 
måtte niuta något beneficium wid KongL Academien. Resolutio. På dhet första 
postulato: hwad denne Räntemästarens tijd widkommer, kunde wäl en revers på 
bem:te räkningars gifwas, men icke för sal M:r Boos tijd, förän något närmare 
uthslag på dhe handlingarne blifwer. Till dhet andra swarades intet Dhet tridie om 
sönerne syntes skäliget, och skulle dhe framdeles ihogkommas.

Proponerade dess uthan Doct Rudbeck, att Per Bengdtz enkia jemwäl effter sitt 
andre gifftermåls inträde, begärer för sine barn skull, dem hon här i Upsala håller 
till studier, måtte få bruka och besittia hemmanet i Eedby. Resolutio. Dher hon för- 
swarligen dhet handterar och förestår, skal dhz henne tillåtas.

14. Prof. H. Brunnerus och h. Benzelius giorde påminnelse om Academiens tak, 
som behöfwer förbättring. Resolutio. Prof. h. OL Rudbeck, sade murmästaren hafwa 
reda taget arbete för sig med den gamble Academien.

15. Uplästes Hans Behms bref till h. Räntemästaren, der uthi begärer weta om 
någon liq#idations räkning är igenfunnen i sal M:r Boos handlingar emellan Aca
demien och sig, och ingen funnes, att en special räkning på resten måtte öfwer- 
sändas. Dhet lofwade h. Prof. OL Rudbeck med första wärkställa.
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16. Upläste Prof. h. Olaus Rudbeck ett upsatt eller memorial på dhet Academien 
hafwer såsom wisse medel uthestående, dher ibland domkyrkian finnes Academien 
skyldig 140 rd:r som emot skrifftelig obligation för någon tijd länt är. Item Curio 
af Academiens medel länt 100 rd:r och slötz att sådane poster med forderligaste 
skole infordras.

17. Proponerade h. Olaus Rudbeck om mantalspe*?0*tfg4rne, som stå inne hoos 
somblige af academiske staten. Odi effter någon discurs huru mantalspe»»*»g*rne 
richtigast kunna betalas, slötz att Professores gifwa sine adsignationer till Ränte- 
mästaren, och låta sig quittera af den assignation tager.

18. Påminte Rector Magnificus tijden nu fordra, att delibereras och slutas skulle 
om futuro Rectore Magnif. Ordningen kom till facultatem theologicam, och i den 
till Doct. Lithman, hwilken lofwade sig wilja dhz embetet denne gången på sig taga.

19. Proponerade Prof. Olaus Rudbeck, om musiken, att dhet wore nödigt uthsee 
några medel, till att accommodera dhe musicanter, som dugeligast och bäst äre, 
med någon liten tienst wid Academien, staden eller skolan, dher igenom att kunna 
behålla dem stadigare qwar wid musiken Resolutio. Detta syntes godt, och skulle 
man tillfälle sökia dhet att practicera.

20. Blef handlat om stipendiaterne, och insattes desse följande till Communitetet.

In fac. theolog.
Olaus Beckius, Ups. musicus. 
Clemens Rudinus Angerm.
Henricus Bened. Medenius Cuprim. 
Jonas Gramonius Holmens, musicus.

In fac. juridica: 
Samuel P. Elfwing.

In fac. medica: 
Johannes Nordenius.

In fac. philosoph.
Georgius Wäst Holmens. Emundus Vettrenius Ostrog.
Haraldus Vallerius Ostrog. Petrus Gerdzlovius.

Carolus Lang Holmens. Emedan Langen är bortrest, tillätes Gabrieli Achrelio gå i 
hans Ställe, till dess Langen igenkommer.

Fac medica begärte att Petrus Roshemius måtte blif:a ihugkommen med ett sti
pendio simplici, dhet som i anseende, så till hans berömblige profect i studier och 
skickelige lefwerne, som eljest hans lägenheet för tijden uthom landz, syntes skäliget.

21. Andreas E. Morander RosL begär er hielp i sin fattigdom. Resolutio. Honom 
bewiljes 10 d:r smt. af fisco studiosorum.

22. Påminte Prof. h. OL Rudbeck om saL Gestrinii gård, att dher arfwingarna icke 
inlösa gården och åkren, måtte Academien dher på sökia immission, och dher om med 
slottzfogden talas.

23. Proponerade Prof. h. Olaus Rudbeck sig hafwa med sine egne medel inlöst 
Johannis Stenii panträtdgheet på 3 tunland åker; dhet Academien widh jordens 
tilltrådande måtte göra h. Rudbeckio godt. Resolutio. Detta samtychtes.

24. Proponerade h. Ol. Rudbeck om en sqwallqwarn, som kunde uthan stor kostnadt 
wid dhe andre qwarnarne byggias, frågade om Consistorium wille samtyckia dess 
uppråttande af Academiens medel; eljest wille han med egen bekostnadt den upsättia. 
Resolutio. Om denne qwarn kunde blif:a stadig, syntes tienligast hon blefwe och ett 
public huus.
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25. Till S. Erickz kiällas upränsande och förbectring med muhr och pumpar, be- 
wiljade Professores hwar sine 2 d:r km t

26. Uplästes R. Cantzlers bref för Dn. Erico Biuring tili stip. Resolutio. Att han 
skal examineras, och sedan ihogkommas.

27. Uplästes och R. Cantzlers bref och confirmation på adjunctura philosophica 
och twenne stipendiis simplicibus till lön pro vicariatu Secretarii för M. Micrandro. 
Resolutio. Efftersåsom på adjunctura så wäl philosoph. som theologica R. Cantzlers 
andre och förre bref finnas, hålles nödigt, att man afwäntar h. Hadorphii upkompst, 
om han mundtelig weet att förklara R. Cantzlers mening, eller och, att man då söker 
något uthförligare R. Cantzlers betänkiande här om. Om stipendiis, som han skal 
hafwa, upskiutes in till Thomae tijd, då dhz handlas om dhe andre stipendiaterne.

28. Resolverades och, att Prof. Schefferus, Pr. Rudbeck, Prof. Fornelius senior och 
Pr. Verelius skola besichtiga humblegårdarne om lögerdag för middagen.

29. Laur. Barchius får lof att disputera exercitii gratia.

Den 4 Decembris

höltz Consistorium minus, praes. M. Rectore, Dn. Scheffero, Dn. Buschagrio, M. 
Aurivillio.

1. Michel finnes enkia inkom, anklagandes Jonam Rugman för ölgield den tijd 
han giäste hoos henne, till 30 d:r sompt för öhl, sompt brennewijn och tobak. Mons:r 
Rugman nekar alldeles till samma giäld, råger sig kunna bewijsa henne wara sig 
skyldig, och icke han henne; hon bekommet 180 d:r, och der med öfwer betalt. 
Hon bekende dem bekommet, men doch fela 30 d:r än. Enkian inlade 'Domini 
Gravandri och twenne studiosorum, Andreae Tiernmans och Joh. Hesslingz attester 
om sin richtigheet emot dem, då dhe hoos henne giäste, men har inga wittne till att 
öfwertyga Rugman till skulden, uthan sitt eget upsatt. Rugman inlade Isaci Ny- 
bergz attest de dato 7 Maij 1669, att bem:te enkia då hafwer inkommet dher dhe 
sute hoos Anders Andersson Thun och krafft honom samma ölgiäld, då han hafwer 
swarat, så mycket jag hafwer dig ärnat, hafwer du reda; men bekenner intet öl- 
giälden. Här på gafz parterne affträde.

Consistorium påminte sig, att placatet 1640 inhiberar begge magistraterne hielpa 
någon till sådane ölgieldz betalning; hwarföre slötz effter placatet 1640, att allden- 
stund Academiens och stadsens magistrat icke skyldig är, att förhielpa någon till sin 
betalning för sådan gield, som af slijk öfwerflödigheet giorde äre, ty kan icke Con
sistorium honom der till obligera, uthan enkian sökie hoos Rugman denna gield, det 
bästa hon gitter.

2. Hustro Anna Kempe, Lars Ferners hustro, söker och af Jonas Rugman 27 d:r 
km t, framteendes hans quittens. Denna skuld tillstår han, lofwar effter obligationens 
lydelse af sitt stipendio så mycket wilja henne betala. Resolutio. Effter det är ölgiäld 
kan icke Consistorium assistera henne till betalningen, men effter han bekenner 
skulden och lofwar betala, må hon sökia honom det bäste hon kan.

3. Johan Gedda hafwer skrifftelig lofwat på Consistorii skrifwelse wilja fullkomna 
dhe charter, som Staffan Boman ofullkomlige hafwer lembnat

4. Rector insinuerade en skrifft de dato 20 Novembt. 1669 ifrån befallm:n Samuel 
Stehn, begärandes execution på den discretionen han hafwa skal effter Consistorii 
dom. M:r Jonas Fornelius inkom, swarade här till: den discretion jag hafwer honom
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ärnat, hafwer jag reda determinerat, will han icke wara der med benögd, må han see 
sig om.

5. En studiosus Olaus Petri Rodelius af fattige föräldrar, och doch godt embne; 
söker någon hielp. Resolutio. Hielpes med 5 d:r smt. af cassa studiosorum, så frampt 
inspector nationis kenner honom det werdig.

6. Twenne studiosi Georgius Wäst och Magnus Carolinus, som äre fälte någon tijd 
sedan in Consistorio för oliud effter placatet, wägra uthgifwa samma böten, effter 
dhe icke hafwa wäret med uthi slagzmålet, fast dhe woro i lagh med dhe andre flere 
öfwer natten. Resolutio. Dem tillgifwes sin mulcta, allenast dhe wachta sig för så
dant mera.

7. M. Liungz dreng Mathz [Thomasson] inkom, anklagat af sin hussbonde, såsom 
misstäncht för den tiufnad på honom skedde nylig, effter hoos honom äre penningar 
sedermera fundne: ty i tijssdagz, gick han bort och spelte kort först med Hedrsei 
dreng och Erich Anderssons son, sedan hafwa dhe flere kommet tillsammans och 
spelat mäst hela natten, wäret alle sammans 6 stycken, nembL Hedraei dreng Johan, 
Laur. Caroli, Laur. Joh., Ericus Nyselius, denne min dreng, och den siette Erich An
derssons son i Fierdingen. Denne min dreng hafwer hafft 1 rd:r och spelt bort, dito 
2 sexmk stycken, 3 12 öres stycken; och då mig blef dagen effter sagdt att han så 
månge penningar hade, och jag stälte honom detta före, bekende han hafwa funnet 
den rd:rn brede wid skrinet der det lågh i grenden sönderslaget, och den uptaget 
och giömdt. Nu emedan han beträdes med detta, såsom och wore både lögn och 
twetalu uthi det honom om detta tillspordt är, derföre kan jag icke annat see, än 
han är min tiuf, eller weet hwilken den är.

Drengen sade sig wäret sänd om morgonen bort af husbonden, och när han hem- 
gick, fick han see skrijnet lågh sönder i grenden, det han berättade hem, och då han 
sporde det war stulet hoos sin husbonde, lopp han och pigorne nidh till skrinet, och 
då fan han rd:rn och giömde den, pigorne funno och någre penningar, men dem 
gofwo dhe till far.

Han frågades, hwarföre han icke gaf sin husbonde rd:rn igen, då han fan den? 
Responsio. Mitt owett war så stort, Gudh nåde mig.

Quastio. Sage pigorne när du tog rd:rn. Responsio. Ney.
Denne förehöltz widlyfftelig huru alla misstankar falla på honom, att han stulit 

hafwer; förmantes bekenna, hwilka han hafwer med sig hafft, men han nekade 
instendeliga, att hafwa stulet bemrte skrijn, eller weta hwem det giordt hafwer.

Resolutio. Effter han icke will bekenna, och starka praesumptioner äro på ho
nom af den ena rd:r, derföre sätties han i nederste prubban till dess han bekennen 
Will han ändå icke, sätties på slottet i tornet.

8. Bryggiare Karin klagar på twenne unga studenter Laur. Clarandrum och Joh. 
Holmodinum, först att dhe hafwa en gång hängt ett par lärfftzbyxor på hennes port, 
och trädt igenom portringen, hwilka byxor hörde min granne deras werd till. 2. 
När min sonehustro skulle uthgå och kiöpa lius, då kom Laurentius på gatan, skiälde 
henne för hora och skiökia; sammaledes min dotter. 3. Thorssdagzqwellen i skym
ningen war denne Clarander wid min port, och när jag hörde hwilken skiälde, gick 
jag uth, och då sprang denne sin koos heem, och då hade han slaget en stor bytta 
full med träck på min port, och en skinlapp satt på porten; då lopp jag uth, hwarest 
en stod med gult hår, swart tröya, grå byxor, han lopp ifrån porten in i bagarens 
gård; då lopp jag in, tog min kiortel, och gick i deras herberge, begärandes hans
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werd wilie följa mig upp till hans qwarter, att spörja dem hwij dhe mig sådant 
giorde. När jag kom dijt upp, nappade han till wedträd, kallade mig din fotza, din 
kona, sade sig skola slå mig uth för trappan; när jag gick der ifrån, tagandes Jon 
Perssons hustro, som synte porten, kastade denne upp fönstret, ropandes, du moor, du 
tienar att bränna krut af.

Laur. Clarander swarade, först, om byxorne weet jag ingen ting, nekar der till.
2. För 14 dagar snart kommo 3 studenter om en natt, upp till oss, en heet Jonas 
Gramonius, och twenne andra som jag intet kände, då sade Holmodinus, hwar skola 
wij få dricka åth dem? Jag swarade, intet får man nu något dricka; då bad han mig 
försökia. Jag gick uth, klappandes på porten. I medier tijd kommo 3 eller 4 studenter
1 gränden och ropade, att Jon Perssons dotter dansar mz penaler. Då stod jag stilla 
wid porten, fruchtandes, att om jag skulle röra mig, skulle dhe slå mig. Strax effter 
kommo twenne qwinfolk, dem jag frågade hwar dhe skulle gå. Då swarade dhe, 
drag sin koos din skielm och hunssfott, hwad kommer det dig wid? Då swarade jag: 
så plägar horor och skiökior gå så seent och koksa effter karlar; mera sade jag intet 
åth dem.

Petter bagare inkom, wittnade att byxorne wore hans, suto i en badstufwu glugg 
uth åth gatan, och der uthdragen; bekenner och att Clarander hafwer tillbudet hans 
son en ny klädning, för det han skulle bekenna på en dieknepoyke, som det hafwer 
giordt.

Resolutio. Emedan till detta fordras å bägge sijdor wittnen, ty måste dhe skaffa 
sig dem till näste Consistorium. I medier tijd arresteras begge studiosi re & 
corpore.

9. Per Olsson inkom emot Petri Cursoris hustro, för tillwitt tiufwerij, ut prius in 
actis. Per Olsson inlade en attest af Jacobo Biörk. Sedan förmantes dhe förlijkas å 
begge sijdor; hwilket skedde, och dhe rächte hwar annan handen, så att detta måhl 
aldrig skal mera omtalas, wid 40 mk:rs wijte, den parten som det mera omrörer.

10. Martinus Lithenius begärer immission på dhe 180 d:r som glasmästareenkian 
är honom skyldig att betala på sin sons wägnar, som honom illa hugget och slaget 
hafwer. Nu hafwer hon några böker af en O-Gotho 10 åhr sedan bekommet, Adam 
[Andreae] benemd, som är död, begärandes få dem för 30 d:r skuld selja och der af 
betala.

Resolutio. Bökren werderas och säljes, effter skulden så gammal är. Sedan får 
man see hwar af det öfrige kan fyllas.

11. Lars Eriksson i Läby klagar ännu, som förr, att han i anseende till den stora 
bortmätning af hemmanet, intet kan uthgöra den förre wanlige skatt. Om hans flijt 
och idkesamheet wardt nu som förr attesterat, och skäligen befunnet, att han niuter 
förmedling på hemmanet, sedan egorne äre förminskade. Resolutio. Bewiljes att dhe
2 förre gifne tunnor spanneraåls förmedling på 3 åhr 1668, 69 och 70, extenderas 
ännu på 3 följande åhr till, nembl. 1671, 72 och 73.

12. Mathz Bertilsson i Orslunda, begärer på sin och dhe andra 8 Academise hem
man i samma Frösslunda sochn, att blifwa hulpne till båtzmanshåld, effter andra deras 
grannar i samma sochn äre der uthi. Resolutio. Dem bewiljes recommendation till 
R. Ammiralen och Ammiralitetet.

13. Anders Andersson i Lottergärde, som hafwer nutet 3 åhrs frijheet för brand, 
och mehr än 3 åhr sedan expirerade, säger sig än wara skyldig på ett åhrs uthlagor, 
förän dhet brann, och innan han fick samma frijheet. Berättas wäl hafwa hemmanet
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upbygt och omlagat. Resolutio. Bewiljes 2 t:r spannemM af samme gamble rest, så 
frampt dhet sant är, att han så nogh då skyldig war, och än är på sine uthlagor innan 
det brann.

14. En bonde ifrån Broo, Anders Ersson, i österlakebäck [i Nora socken], an
söker att få besittia dhet hemmanet Erik Olsson hafwer åbodt, hwars brorsdotter och 
fosterdotter denne hafwer bekommet, och begärer niuta sin hustrus faderbroders 
arbete till godo. Räntemästaren swarade sig hafwa städslat det bort, till en annan, der 
född är. Consistorium bad honom öfwertala den andre, att få boo der tillijka med på 
hemmanet, så skal det honom wäl unnas.

15. Erich Bengtssons i Jorslunda torpet i Alunda sochn, som hafwer bygt på 
Academiae egor, och begärer blifwa skattlagd under Academien, effter swåger hans 
boende i Bolbyen, will hafwa sin koos. Resolutio. Skattlägges på 12 dagzwerker till 
Ursseboo eng, begynnandes 1670.

16. Fyra bönder i Danmora sochn klaga öfwer den uphögning i fiol dem ålagd är 
uthi höö, nembl. Per Andersson i Grytiom 3 lass, Per Persson i Westerbool 3 lass, 
Olof Ersson i Åsarby 2 lass, Erich Olson i Månsboo 2 lass. Resolutio. Kan intet för
ändras förre slut, uthan dhe behålla sin skatt, eller göra dagzwerke der före, om så 
förr slutet är.

17. M. Jonas Fornelius begärer få läna dhe decanatzpewwmgrfr, som fallne äre i 
hans tijd, och bewiljades att igentagas af hans lön.

18. Begärer M. Aurivillius tillträda praebende hemmanet Bärby, som hans pro
fession tillhörer, effter Prof. Arrhenius har dhet resignerat. Resolutio. Bewiljes.

Den 7 Decembr.
hemma hoos Rectorem.
Inkom Curios piga Margreta emot Anders Larsson tryckiaregesellen för det han 

hafwer kallat henne hora och tiuf. Denne bekende allena sagdt en hora och tiuf, som 
slår på mig watn.

Resolutio. Ligge i prubban öfwer natten.

Den 8 Decembris,
kallade Rector praesentes Professores till tals i kyrkian.
1. Påminnandes om den beskyllning Dn. Olaus Beckius hafwer tillagdt sin förre 

discipel Matthias Mathsson, för tiufwerij, om hwilket förr in actis handlat är den 
21 Junij och 13 Sept. och senast slötz, att gossen icke kunde fällas effter dhe skiäl 
då framdroges, icke heller befrijas, innan Dn. Beckius finge tijd att skaffa sig flere 
documenta. Nu är bem:te gosses fader inkommen, beswärar sig att saken så långt uth- 
drages innan ändskap blifwer, begärandes ett ändtliget uthslag. Här på hafwer Rector 
kallat bem:te Beckium i afftons, och tillspordt honom om flere skäl, sampt huru 
han will bewijsa sin begynte klagemål? Då swarar han sig inga flera documenter 
hafwa eller bekomma, sampt icke kunna poyken widare bewijsa samma tiufnadt. 
Här på förlijktes poykens fader Mathz Larson i Kolstad i Knuteby sochn med bem:te 
Beckio, i så måtto, att Beckius honom lofwade en rd:r in specie för sine beswär och 
resor med bemrte saak. Detta refererar nu Rector till Professorum betenkiande.

Professores tillstodo dem förenas, ehuruwäl bonden kunde hafwa reconvention på 
Dn. Beckium, om han förstode sin sak; doch emedan han efftergifwer sin prastention 
sielf, lembnar Consistorium honom der widh.
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Den io  Decembris
höltz Consistorium minus, prassent M. Rectore, Doct. Lithman, Dn. Verelio, D a  OL 

Arrhenio, D a  Buschagrio.
1. Andreas Morander supplicerar om någon hielp, effter han är fattig, har förr R. 

Cantzlers bref, blifwer snart hädan accomwoderat. Resolutio. Hielpes med io  d:r 
smt af cassa studiosorum, recommenderas till h. Rudbeck, att få interims wijs och 
extraordinarie gå på Comwunitetet

2. Företogz en twist emellan Johan Persson tullskrifware, och Johan Soot med 
hans hustro [Anna] för gifna oqwädins ord wid tullhuset, som deras inlagde ransak- 
ning de dato 4 Decembr. på accijscamwaren innehåller. Parterne inkomwo. Accijs- 
camwars acta uplästes, och Johan Soot kendes wid alt det in actis finnes, så när 
som desidererar han sin hustrus bekennelse, hwilken icke fick afläggias på accijs- 
camwaren.

Hustrun bekende, att då hennes man hade wäret uppe wid tullstufwan att för
fråga sig om tullen för sådant creatur, och wäret skiäld för en skielm af tullskrifwa- 
ren, gick hon att förfråga orsak der till, men blifwet af honom äfwen samwaledes 
tracterat med onde ord.

Accijscamwars ransakningen uplästes, hwaruthi någre wittnen nembdes, som icke 
tillstädes woro.

Rector frågade tullskrifwaren, om han påstår dhe böter, som i KongL placatet 1658 
står? Då swarade han, jag begärer intet böter, uthan få behålla min ähra.

Consistorium skärskodade saken, befinnandes 4 skällsord af Soten och hans 
hustro, der till 40 d:rs straff i placatet Derföre remitteras den till miste Con
sistorium majus, så frampt dhe icke kunna i medier tijd förenas; och då måste alla 
wittnen å bägge sijdor inhafwas, och edeliga höras. Detta åthnögdes dhe begge.

3. Andreas Engman inkom, anklagat af rättaren Erich Andersson i Ubby för det 
Engman hafwer honom öfwerfallet på Kongzengen med hugg och slag, för 2 d:r 
penningar han till Engmans moder skyldig war. När denne mötte mig (sade rättaren) 
begynte han strax fråga mig, om jag intet wille betala penningamei Jag sade, när jag 
blifwer betalt mine penningar, som eder fader mig skyldig är.

Han begynte strax kalla mig owettiga bonde; jag kallade honom penal igen; men 
han grep till sin werja och begynte gifwa på mig. Jag hade intet i händren, måste 
fördenskull undan för honom öfwer dijket, han effter, och så föste han mig med hugg 
och slag af och till en lång stund. Jag haf:r aldrig så wäret handterat och skydt för 
någon förr, men måste denne gång, effter jag intet hade i hendren. Det halp intet, 
huru jag bar mig åth. Jag sade jag wille följan till staden, och der swara honom, 
men dhet halp intet, han sade, du måste swara här, och så falas effter mig.

Andreas Engman swarade, det är sant jag mötte honom, och tilltalte honom om det 
han min saL fader skyldig war; men han swarade mig mycket otijdigt, och obilligt 
Derför bekenner jag hafft en liten spatzerwerja och drog den uth, men intet giorde 
honom der med, fast jag låttes haska effter honom. Så gamwal han är, så mycket 
omildt berettar han, säger nogh osant i sin klagemåL När jag reste ifrån honom, kom 
han effter mig in åth staden, kallade mig hunsfott, och gaf leda ord.

Erik Andersson nekade. Engman sade ja.
Wittnen effterspordes, men woro inga. Här med uthwijstes parterne. Consistorium 

befan denne wara en grof action af Engman, om wittnen funnes; men effter Engman
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till störste delen nekar, kan detta icke annat än dömas såsom för en annan bredh 
skildnat.

Resolutio. Andreas Engman och Erich Andersson böta för oqwädins ord effter det 
31 cap. 6 mk smt. hwardera. 2. För swerdzdrag böter And. Engman 6 mk smt. 
odi förwerkat swerdet. 3. Den hugg Erik Andersson klagar sig fått sammanslås och 
werderas allena för 3 laga hugg, a 6 mk hwardera. Kan Engman bewijsa bonden att 
hafwa draget knifwen åth sig, står den saken honom öpen.

4. Företogz saken emellan h. Karin bryggiares och studenteme.
M:r Petter bagare inkom, berättade att byxorne woro hans, men huru dhe kommo 

uhr hans badstugu glugg der dhe såto, weet han intet.
En hustro boendes strax öfwer gatan der dhe giästa, inkom, hafwandes en piga 

med sig. Hustrun wittnade, att studenteme woro hoos henne in till kl. 5, då dhe togo 
en dryckestunna hoos mig, ty jag hade brygt åth dem, och denne pigan såg dem in 
igenom bagarens port indraga tunnaa Sedan wittnar bagarens son Johannes, att dhe 
intet wore uth om porten den qwellen mehr.

Här felas än wittnen uthi denne sak å h. Karins wägnar.
Johan Holmodinus bekende, att Clarander kallade henne fotza, kofsa, och togh i 

trädet med henne, förandes henne uth genom dörea
Resolutio. Denne Laur. Clarander böter först för dhe 2 skeldzord på sonehustrun 

och dottren, som han på dem kastat hafwer, 6 mk hwardera, effter det 31 cap. 
RådstB. 2. För det oqwädins ord på h. Carin kastat i deras nattstufwa, 6 mk, och 
6 mk för det han skufwade henne uth.

Den öfrige klagemål h. Carin på honom hafwer, som Clarander nekar till, skal 
han befrija sig före i nästkommande Consistorio med eed sielf siunde. I arrest till 
näste Consistorium.

3. Michel finnes hustro inkom å nyo emot Rugman, anklagandes honom, att han 
hafwer kallat henne spåkering, som Isaci Nybergz attest uthwijser. Resolutio. Rug
man böter 6 mk smt. effter det 31 cap. Rådst.B.

6. Een soldat Anders Grelsson i Orkesta uthskrifwen till soldat, är skyldig ännu 
till 216 d:r på gammal rest; är eljest arbetsam karl, men i onde åhr kommen på rest, 
kan aldrig betala. Resolutio. Tillgifwes alla penningame han skyldig är, effter intet 
fins att betala med, och behåller sine creatur.

7. En bonde Anders Markusson ifrån Nyby Långthora sochn, som är ifrån hem
manet, och ännu skyldig 46 d:r 12 öre penningar, dito 7 f:r spannemå1, bortrymd, 
fans intet att betala med, uthan Acad. tog hwad der fans. Resolutio. Effter intet fins 
att betala med, afföres den i Acad. räkningar och dhet på åhr 1669.

Pastor klagar der sammastädes, att då Academien lät i fiola för honom uthtryska, 
är och kyrkiotijonden 1 t:a 7 f:r för 2 åhr inkommen med till Academien, som nu 
bewiljes att igengifwas. Sammaledes den resterande capellans och klockaremåla en 
spand sädh för 1668 skal och uthgifwas af Academiens medel, som alt spannesnålen 
taget hafwer.

8. Tarby böndrens begäran afslogz.
9. Jacobus Brynnius, som lijdet hafwer skadestånd på siön, söker någon hielp af 

cassa studiosorum. Resolutio. Bewiljes 5 d:r smt.
10. Uplästes bägge brefwen för bönderne i Frössunda och Orkesta sochnar till 

Ammiralitetet och R. Ammiralen, att befordras kunna under båtzmans håld.
Dito den attest för Petro Buschagrio.

1 9 - 7 1 1 1 3 5  Sallander
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Den 12 Decembris
effter högmässan wore Proff. sammankallade, praes. M. Rectore, Doct. Stigzelio, 

Doct. Rudb., Dn. OL Rudb., Doct. Hoffwenio, Dn. Verelio, M. Skunk, Dn. Arrhenio, 
M. Celsio.

1. Uplästes swar till R. Cantzler om godzbytandet med gr. Anders Torstensson, 
hwilket Academien afbeder etc.

2. Werderades spannemålen, som säljas skulle i Wesmanneland och Upland. Wes- 
manne-spannemålen som föres till Kopparberget begäres 12 d:r kmt. före; den som 
i Stockholm säljes, begäres io. Qwarn spannemålen i Ulfwa etc werderas för 9 d:r. 
Räntemestr. försöker om han får 10.

NB. Effter denne werdering blef ingen spannemål såld.
Vid acta 1670 d. 10 Januarij.

Explicit rectoratus M. Ljungz.

D. 16 Dec. 1669 
fascibus academicis 
vir pL reverendus 

Doct. Carolus Lithman,
S. S. theol. Doct & Prof. 

potitus est

Anno 1669 den 18 Decembris
höltz Consist. majus, praes. Magnifico Rectore Doct Carolo Lithman, Doct P. 

Rudbeck, M. Brunnero, M. Benzelio, Dn. Åkerman, Doct. Hoffwenio, M. L  Forne- 
lio, M. Liung, Dn. Verelio, M. Skunk, Dn. Arrhenio, M. Celsio, M. Aurivillio.

1. Assessores minoris Consistorii. TheoL: Doct. P. Rudbeckius. Jurid.: D a  OL 
Åkermaa Philos.: M. Liung och M. Celsius, som nu excuserade sig, effter han intet 
tillstiger någon ordinarie löhn för Philippi Jacobi. Slötz fördenskull, att M. Aurivillius 
denne gång blifwer, och M. Celsius härnäst

2. Decani facultatum. Ordningen inter theologos kom till Doct Lithman, men 
effter han är Rector, påtager sig Doct. P. Rudbeck denne gång, och Doct Lithman 
här näst. Juris consuit: D a  Åkermaa Medicos: Doct Hoffwenius. Philosophos: D a  
Schefferus.

3. Inspector typographise cum Bibliothecario blifwer Prof. Skunk.
4. M. Jonas Phragmenius supplicerar, att niuta frijheet på detta åhrs uthlagor af 

Edeby, effter dhe begge äre så långt in på åhret giffte wordne, och han föga löhn 
första åhret i embetet fått, stiuf barnen måste och blifwa här qwarr wid studierne. 
Resolutio. Consistorium kan intet deruthi resolvera, uthan remitterar det ärendet till 
hans högGrefL ExcelL R. Cantzlers determination, hwar öfwer dem bref kan gifwas.

3. Begärer han en revers, att hans syster är klar ifrån alt tilltal för denne Ränte- 
mästarens räkningar. Resolutio. Dhet är förr bewiljat, har hon icke än den samma 
bekommet, skal hon än den bekomma.

6. Angaf Rector om facultatis philosophicae nylige anmälan, att dhe M. Micrandrum
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hafwa tili sin Adjunctum confirmerat i höstas, effter R. Cantzlers bref, och det tili 
den adjuncturam M. Körling förr hade, begärandes Consistorii ratification. Resolutio. 
Consistorium kende detta godt, honom der tili, effter R. Cantzlers confirmation 
ratificerandes.

Om begge stipendiis blef talt, af hwilken facultet han den haf:a måste. Resolutio. 
Facultatum inspectores öfwersee, att faculteterne hafwa lijka många officianter, och 
komme, öfwereens sig emellan.

7. Emedan R. Cantzler hafwer resolverat att en termin för stipendiariis skulle 
uthslutas, frågar Rentemästaren, anten midsommars terminen eller denne skal uthe- 
lyckas. Registret för midsommaren är långe ferdigt giordt. Resolutio. Betales för 
midsommars terminen, effter det registret då giordes och denne terminen uthe- 
slutes, doch att stipendiariis här med icke något afskäres, uthan differeras.

8. Samuel Skult supplicerar, att bekomma stipendium duplex matheseos effter R. 
Cantzlers bref. Resolutio. När det expirerar för antecessore, är ingen emot, att han 
det niuta måtte.

9. Abram Persson låter insinuera ett register på 46 t:r spannemål biandkorn, som 
någre bönder begära lefwerera ibland sitt afrad, sedan dhe på afradet det mästa reen 
sädh hafwa uthfördt, undantagandes wåhrsädet. Resolutio. Denna lista confirmeras. 
Böndren få effter den lefwerera blandsäd och hafra i åhr, afräknandes tunna moot 
tunna.

10. Blef talt om Peder Håkonsson i Yttergren, hwilken är skyldig 49 d:r 2 1/ 2 öre, 
12*/2 t:a spannemåV Räntemäst:n inlade en skrifft ifrån Abram Persson om deras 
rest, såsom och huru låås hafwer wäret satt för ladan i åhr, och der uthtröskat 3 t:r 
rågh och 3 t:r korn. Men bondehustrun hafwer i fiol och åhr brutet låsen ifrån strax 
dhe dijt sattes, och en dehl uthtruskat, bortdöljandes i grannans lada hwad dhe truskit 
hafwa, refererandes sådant till Consistorium. Resolutio. Bonden måste inkallas och 
sådant förehållas; fins dhet sant, måste han straffas.

11. Dn. Arrhenius anklagar Prof. Åkermans dreng Jacob för någon ohöflig för- 
öfwat action i sitt herberge den qwellen rectoratet stod, nembL att han hafwer oterat 
sig, och med händerne gripet der i, sampt klemat alt öfwer huusdören, hwilket 
Prof:n begärer måtte inquireras om, hwarföre han det giordt hafwer, och om han af 
någon är beder till sådant, effter han offta hafwer wäret der i gården, sedan Prof:n 
kom dijt, och hafft allehanda discurser med Prof:ns poyke [Johan Månsson].

Drengen inkom, nekade der wäret den qwelL
Wachtdrengen Per Mathsson inkom, berättar sig hafwa hördt denne skrika uthom 

Rectoris port, fölgdt honom effter, och sedt han ingick med Prof:ns gosse i går
den, såg och så hans uthkompst, då han kende honom, och han stannade wid M. 
Benzelii hörn, ropandes åth Johan, och beklagade, att han illa hade skamfärat sig; 
bekende och, att då Jacob kom nid till Rectorem igen, luchtade han så illa af oren- 
ligheet, att ingen kunde stå hoos honom. Denne aflade eed på sinn bekennelse.

Sammaledes en studiosus Alexander Strangh, som och wittnade, att han såg hans 
inkompst i gården. 2. Att han stod och strök sina händer i snön, sedan han hade 
wäret inne och så illa tygat sig. 3. Sedan han uthkom af gården, ropat effter Prof:ns 
Johan, klagandes att han hafwer illa tygat sig.

Consistorium delibererade om saken, nogsampt finnandes denne Jacob hafwa det 
giordt, slutandes omsider effter vota, att Jacob skall sitda i 8 dagar i prubban, och 
1 tima hwar dag på trähästen, så lagandes, att han icke fryser förderfwat.
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12. Tullskrifwaren Johan Persson emot Johan Soot inkom, om dhe förr omtalte 
klagomål, begärandes dilation till effter helgen, hwilket bewiljades.

13. H. Catharina Rodersköldz bref uplästes om någon hielp af Consistorio, miöl, 
malt, humble och penningar till helgen, klagandes sin stora armot och nöd, påmin
nandes 3 åhr sedan wara henne bewiljat 6 t:r åhrlig, dem hon icke wille emottaga. 
Nu begärer hon för alle åhren tillbaka, löpandes till 18 t:r. Consistorium inquirerade 
om detta slut, då berättat wardt, att Kgl. Cammaren hade henne 6 t:r åhrlig bewiljat 
för 3 åhr sedan, men hon tychte det då för ringa, icke wiljandes det emottaga. Reso
lutio. Hon hielpes till widare kundskap om samme slut med 10 t:r spannemJl, nembL 
5 t:r miöl och 3 t:r malt af hennes bönder i Läby, som föra spannemJlen till henne, 
och om intet miöl eller malt finnes, föres i dhet ställe 3 t:r rågh och 3 t:r korn.

Den 22 Decembris
kallade Rector Professores till talss i kyrkian effter bönen, pnesentibus M. Rectore, 

Doct. Stigzelio, Doct. Rudbeck, M. Brunnero, D a  OL Rudbeck, Doct. Hoffwea, h. 
Verelio, M. J. Fomelio, D a  Arrhenio, M. Aurivillio.

1. Räntemästaren berättade, att spannemåls köpmännen i Stockholm och Koppar
berget icke wilja gifwa så mycket för tunnan, som Consistorium senast werderade 
den 12 Decembr. uthan wid Kopparberget biuda allenast 9 d:r; sammaledes i Stock
holm för helt stridh sädh 9 d:r.

Resolutio. Consistorium ä tte r 2 rd:r in specie prijs på tunnan spannemJl, som till 
Kopparberget föres, och 3 d:r smt. eller 9 kmt., den som i Stockholm sälj es. Tychtes 
och för nöden wara, att någon af inspectoribus resa upp till Kopparberget och för
nimma hwad kiöp der är, sampt tala sielfwe med kiöpmännen. I synnerheet nembdes 
Prof. Arrhenius der till, effter h. Åkerman är borta, som i Prof. Schefferi stelle har 
lofwat resa, om något sådant företagas skulle. Prof. Arrhenius ursächtade sig kunna 
någon resa företaga, förmenandes det icke wara inspectorum serarii embete, der till 
med ingen hafwa i huset hemma, om han resa skulle, effter poyken har giordt skalk 
af sig och bortlupet, och pigan illa sjuk.

2. Taltes om dhe 10 t:r spannemM M:r Boos enkia bewiljat wardt senast in Con
sistorio, att dhe skulle henne med forderligaste tillställas.

3. Taltes om Anders Grelsson i Orkesta, som är Academien nogh skyldig till 216 
d:r kmt., af hwilken denne tijd är taget hwad han haf:r. Denne rest remitterades in 
Consistorio den 10 Decembr. med förord, att bonden får sittia qwar. N u menar 
Räntemästaren, att han aldrig kan komma sig före, och hemmanet uprätta, effter 
han till så många andra skyldig är, doch arbetsam karl. Resolutio. Tillgifften appro- 
beras, om intet fins att betala med. Sedan är bäst, att en annan dijt skaffas, om denne 
är sig alldeles förkommen, och bepröfwas icke kunna hemmanet förestå.

1670.

Anno 1670 den 3 Januarij 
kallade Rector Professores till tals i kyrkian. Då åter proponerat wardt om spanne

måls köpmännen wid Kopparberget och i Stockholm, som icke wilja gifwa effter 
sidste slut för spannemJl, det Consistorium begärar. Resolutio. Wid Kopparberget 
säljes för 10 d:r t:n och 9 i Stockholm.
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2. Mantals commissarien fordrar på Professorum längd här i Upsala. Resolutio. 
Den skal förferdigas, som snarast skee kan.

3. Det beswär om häradzfogden, att han tager mantakpenningar af dem på Aca
demiae godz boo eller tiena, och annorstädz förswar hafwa, skal sökias hoos K gl 
Cammaren remedieras.

Den 10 Januarij
höltz Consistorium majus extraordinarium, praesent. M. Rectore, Doct. Stigzelio, 

Dn. Scheffero, D a  Verelio, D a  Arrhenio, M. Celsio.
1. Rector proponerade om spannemåls werdet, som för detta giordt är, den 12 

och 22 Decembr., sampt 3 Januarij, att köpmännen icke wilja behålla spannemålen 
derföre, som man af deras skrifwelse till Räntemestaren kan see; hwarföre frågas 
hwad prijs der på nu sättias skal wid Kopparberget, hwarest dhe ey mehr än 9 d:r 
biuda. Resolutio. Consistorium söker att få 10 d:r hwar odi icke 9*/2 eller 9. I 
Stockholm 9 d:r tunnan, som dhe wilja gifwa.

Kyrkeherbergz spannemålen i Husby Onsala, Närtuna och Skefftuna, Husby Lång- 
hundrat, som är nog slö och swag, werderas 8 d:r t:n rågh och kora Den spannemål, 
som Martinus Gregorii och Sa[de]lmeyerskan fingo i höstas, sättes på 8 d:r t:n, 
bestigandes af Abram Persson 240 t:r, Jacob Andersson 521/ 2 t:a af Börje.

2. Blef talt, att ändtelig för nöden wore, det någon af inspectoribus aerarii dijt upp 
reste, hörde hwad kiöp andra der göra, och sielfwe tala med kiöpmännen; wilja då 
icke dhe wanlige köpmän lijkligen tillbiuda, sökia då andre wissa och gode män, 
ty så lenge dhe gamble see wij weta ingen annan uthwäg med spannemålen än till 
dem, sättia dhe prijset på säden rätt som dhe wilja. Men förnimma dhe, att wij sielfwe 
resa dijt upp, och sökia andre kiöpmän, när dhe obilligen tillbiuda, så betenkia 
dhe sig.

Prof. Arrhenius swarade, att han weet sig wara der till nembder senast i kyrkian, 
såsom inspector serarii, men icke finna dhet till inspectorum embete höra, icke heller 
det ringeste sådant i constitutionibus förmälas. Beklagar och sin olycka, denne tijd 
i huset, att poyken har giordt skalk af sig, och pigan ligger rent för döden, så att 
ingen mehr i huset är, än hustrun allena, som icke är mycket frisk.

Sidst ehuruwäl Consistorium hade önskat, att någon inspector wille åstad resa, 
men dhe sig således uhrsächta, blef resolverat: Fogden Börje [Rommel] skal resa 
till Kopparberget och spannemålen föryttra för 10 d:r t:n, och hoos andre kiöpmän 
granneligen förhöra, om dhe wanlige kiöpmän icke wille det gifwa, doch aldraminst 
taga 9 1/ 2 d:r. Derom han lijkwäl först skulle tillskrifwa Rectori Magn. och Con
sistorio, förr än han något slut der om skulle göra. Derpå blef Börje inkallad, och 
honom befalt dagen effter skynda sig dijt upp.

3. Berättar Räntemästaren, om en af Academien appellerat sak, under Hofrätten 
emot en ryttare, som hafwer i Forsby Köpingz sochn wunnet från Academien en del 
af dess åker emot uhrminnes häfd, som nu i Hofrätten skal ageras; begärandes att 
han måtte få antaga en för betalning, som inlagorne i Hofrätten insinuerar, dem 
Rentemestaren sielf skrifwer. Resolutio. Bewiljes.

4. Lars Olofsson Unonius berättar, att Academien hafwer på 3 eller 4 åhr mindre 
wijnsäd bestådt på Särstad och Haneboo, än gammalt och foont är, hwilket af ho
nom kräfwes, och inlägger fogdens Erik Haras attest, huru mycket åhrlig bestås, 
nembl. Särstad 3 t:r 7 f:r 1 k:a, Haneboo sochn 4 t:r 3 f:r, hwilket dhe nu icke till
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fyllo nutet hafwa. Consistorium bewiljar dem, så mycket dhe af gammalt tijd hafwa 
hafft, och dem med rätta bör; hwilket skal ransakas i KongL RäkneCammaren, och 
dem bestås. Detta recommenderas h. Rudbeck med det andre, om adelens förswars- 
karlars mantalspe»»i#g4r, som på Academiens godz boo, anten Cronan eller Aca- 
demien må dem taga.

5. Om sal. Leijonsköldz enkiefrus skuld för Tuna syns kostnaden, skal hoos landz- 
höfdingen sökias immission i någon hennes gård, om hon icke eljest betalar.

6. Uppå Abram Perssons förfrågan, resolverades att Ockelstad och War dala, som 
äre öde, såås i åhr med blandsäd af Academien.

7. Ockelstad kan icke uthan frijheet uptagas. Abram Persson sade sig hafwa en 
god bonde, som will antagat, allenast han får frijheet. Resolutio. Bewiljes 1 1jz  åhrs 
frijheet till den åboen, som å nyo hemmanet uptager.

8. Om Wardala blef talt, som öde är och alldeles förderfwat; dess tillägor finnas 
på charten ringa. Resolutio. Förmedlas på 6 åhr 1 t:a 6 f:r item 7 d. kmt. begynnandes 
det åhr åboen förste gång bör uthlagorne uthgöra.

9. 30 sommarlass höö fins i Ockelstad till salu, werderas a 6 d. lasset, eller föres 
till stallet i betalning. 2 lass bewiljes till hemmanetz uprättelse.

10. Jacob Andersson begärer 4 lass höö af Ursseboo höet till Communitetz oxarne. 
Resolutio. Bewiljes.

11. Axehielm begärer citation på Zachariam Dryandrum, som hafwer läst för 
Sölfwersparrens söner, och försatt en dehl böcker till Nils Simonssons [Wolimhaus] 
enkia uhr Sölfwersparrens bibliothek, hwarföre h. Axehielm will honom lagsökia. 
Resolutio. Bewiljes citation till 14 dagar effter disting på en Consistorii dag, nembl. 
den 9 Febr.

Den 18 Januarij 
woro Professores till conferens kallade i kyrkian.
1. Proponerade Rector, huruledes för nöden är, att Consistorium är betenkt om 

saL hofrådetz Behmers, som nu nylig död är, skuld, så wäl på hans egen privat, som 
hans faders och broders, för hwilka han caverat hafwer.

Resolutio. Effter han hafwer godz i Norunda häradt, der han sitt säterij haf:r, 
item i Stockholm äger ett stenhuus, ty är för nöden, att Consistorium genom skrifwelse 
till begge rätterna, nodficerar om skulden, sampt låter protocollera den samma på 
godsen och stenhuset.

Den 19 Januarij
höltz Consistorium majus, present. M. Rectore, Doct Stigzelio, Doct. Rudbeckio, 

M. Benzelio, Dn. OL Rudbeck, Doct. Hoffwenio, M. Liung, M. Skunk, Dn. Arrhenio.
1. Insinuerade h. Olaus Rudbeckius ett R. Cantzlers cessions bref på Skeggestad 

i Alssike sochn till fyllnad på det byte någre åhr skedde, ehuruwäl sade Prof. Rud
beck wij hade förmodat detta allena ett häfde-byte på någre åhr wara skulle.

Sedan föredrog h. Prof. Rudbeck, huruledes 3 åhrs skatt än felas på bem:te Skegge
stad, hwilket hans högGrefL Excell R. Cantzler borde betala, men Consistorium 
näpplig kan uthfordra för hans högGrefL Excell godheet emot Academien, hwar
före bäst wore Professores effter proportion sig påtoge bem:te rest att afräkna på 
sin lön, effter den icke högt bestiger på hwardera, och kan icke längre i räk- 
ningarne ballanceras. Resolutio. Bewiljes.
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Resten af bokhållaren uthräknat, bestiger för 1666 57 d:r 30 öre 11 2/5 th[enare]r 
smt., för 1667 50 d:r 27 öre 14/15 thr och för 1668 39 d:r 3 öre 17 7/15 thr.

2. Angaf Rector om en klagomål borg:m Kadow hafwer emot en ung adelssman 
Nils Posse benembd, som hafwer i helgen öfwerfallet hans dreng och nu sedermera 
honom slaget; är fördenskull sielf upkommen att afläggia sin klagomål

Borgmästaren inkom beswärandes sig högelig öfwer denne Nils Posse först uthi 
en sak, som icke min person så mycket angår, som en turbadon af pace publica, 
det han doch för sitt embets skull icke kan förtiga, att Nils Posse med en eller annan 
hafwer i helgen brutet julefredh, hwilken sak fiscalen skal rätt nu andraga. Men 
denne min particular sak är så: Fempte dag juhl hafwer Welam Dunkers dreng 
[Per Olsson] kommet till följe med mine drengiar, när dhe redo till wattns, hwarest 
i wägen denne Nils Posse stod och då dhe föro tillbaka, kom denne Nils Posse mitt 
för sitt herberge med sina cammerater, öfwerföll först Welam Dunkers dreng på 
hästen, menandes han war min dreng. Min häst fick och ett slag öfwer länden då 
han kom om dem rijdandes, hwarest dhe försåteligen stodo. Nu tänkte jag intet widare 
der med göra, uthan låta alt så falla, men effter jagh finner dhe hafwa någon arg- 
heet emot mig, i det dhe förledne lögerdagz illa och ynkelig hafwa öfwerfallet min 
dreng på gamble torget, der han hölt med min släde och fördt min hustru till sin 
moder. Drengen har gått in i en bodh, dijt dhe hafwa kommet, frågat honom om han 
war min dreng, sedan denne Possen draget wärjan stucket honom inne i boden. 
Hwarföre fan jag mig ingen annan uthwäg, utan jag måste för det wördige Con
sistorio mig beklaga, och bidia att de wille förhöra dem hwad de haf:a emot mig och 
mitt folk, och sedan skaffa mig frid. I det öfrige will jag intet så högt påstå min 
rätt, uthan heller bidia för dem, allenast jag får blif:a i frid. Consistorium drog 
medlijdande med borgmästaren i detta mål, försäkrandes honom, att honom skal 
wederfaras rätt, och de tillhållas sin ogärning. Sedan affträdde han. Nobiles till- 
spordes hwad de haf:a för träta sig företaget med borgm:ns folk. De sade sig ingen 
träta med honom och hans folk haf:a mehr än den ena dreng som haf:r rijdet på 
dem.

Drengerne inkallades. Per Olson Dunkers dreng bekende, att då han i enfaldighe/ 
skulle rijda till wattns med sin husbondes hästar, stodo desse wid Jon Persons hörn, 
och de hindrade honom, kallandes honom skälm, och wille taga i hästen med honom, 
att han med platz kunde dem undkomma. Sammaledes giorde de när wij kommo 
igen, slogo effter oss, slogo hästarne och giorde fullt wåld på oss, kallade oss alt det 
som fult war. Så sade borgm: ns dreng. Nie. Posse tillspordes om detta, och om han 
sedan haf:r stuckit drengen? Han bekende att han haf:r giordt det, och kommet i 
misshugg för en annan. Saken är så: min cammerat Adolph Hård kom om afftonen 
upp, säyandes en dreng haf:r rijdet på honom, bidiandes mig till hielp. Jag gick så 
neder på gatan, att tilltala honom, när han igenkomma skulle, hwij han så giorde. Men 
då de igenkommo, rede de på oss, brukade all skamlig mun, som till war, och de 
öfwerföllo oss förrän wij dem, kallandes oss hunsfottar. Drengerne nekade säyandes 
att desse adelsmän stodo i försåt för dem. Consistorium tilltalte nobiles rätt alfwar- 
sampt, huru illa dem anstår, att de, som skole andre i dygder förelysa, skola sig finnas 
låta ibland dem som slå sig på odygder, och göra öf:rwåld på folk, serdeles i en sådan 
förnäm högtijd som detta är, och sedermera gå bort i tobackzbodar som spörj es, och 
der sådant wåld på folk göra. Sedan tillsporde Consist:m Nils Posse om han det 
giort hade, som berättat blif:r. Nils Posse bekende, att han tog drengen i håret, och
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stack honom igenom boodören. Sade så wäret tillkommet, att då han med sine cam- 
merater kom till Karinas bodh, seendes drengiarne der inne, tå frågade han om de 
woro wästgötar? De sade ney, men borgmästarens dreng. Jag frågade om det war 
han, som kallade oss skälmar 5:dag jul? Han sade ja. Då lofwade jag honom skäl, 
tog honom i håret, sedan stack honom in i boden. Drengen bekende, att då han 
red hem ifrån wattnet, kommo desse effter dem, och wille hindra dem, sampt boro 
hugg på Dunkers dreng. Då sade han, skal jag intet slippa från idra hunsfottar? Men 
de tillböde all den fiendskap de kunde, så att wij med platz kunde framslippa. Stadz- 
fiscalen inkom, anklagade desse för julefridz brott, begärandes att det måtte i con- 
sidera/wn komma. Effter någon discurs, affträdde parterne, och Consist:m behiertade 
i förstonne mycket den licende som tager öf:rhanden wid Academien, serdeles nu 
att desse haf:r sig företaget, att stå i försåt för folk, och så löpa på drengiarne i ens 
annans bod. Finner fördenskull nödigt, att desse måste hårdeligen tilltalas, och dll 
bättring förmanas. Sedan consulterades om domen, och ställtes, som följer.

Resolutio. H. Nils Posse och de med honom i följe woro, skola böta för julefredz 
brott 40 mk smt. 2. Nils Posse för twenne sår i hufwudet och anletet, 12 mk 
hwardera, effter 9 c. Sår. will, och betala barbirelönen. 3. H. Nils Posse för stinget i 
armen på sal. Rolofz [Kahles] dreng 20 mk s:t. effter 7 c. Sår. will. 4. H. Nils 
Posse för hårdrag 6 mk smt effter 12 cap. Sår. will. 5. Och 12 mk i sårtol till 
drengen för armesåret, sampt betala barberarelönen. Haf:r drengerne något injurierat 
dem, må de sökia in foro competenti. Effter detta inkallades, och domen uplästes. 
Der effter förehöltz nobilibus med all flijt och alfwar sin owettigheet, och huru 
illa de sig förehålla, hwilket deras adeliga stånd fast illa står effter de fast mera om 
dygd och ähra sig beflita borde, hwilket de måste här effter låta sig wara sagt till 
ett rättesnöre så frampt dhe icke uthi någon ondh notam infalla wille. Detta förehöltz 
dem widlyfftelig.

3. Börje [Rommel] fougden hafwer hijtskrifwet ifrån Kopparberget och tillkänna 
gifwet, att köpmännen icke wilja 10 d:r gifwa för een tunna sädh, frågar Con
sistorium der om? Resolutio. Börje skal tillskrifwas, att dem lofwas för 9 d:r 24 
öre t:n om icke annorlunda skee kan, eller 9 d:r och halfparten nu i distingen 
lefwereras.

4. Prsesenterades ett KongL bref för en Magdeburgz kyrkias reparation, der till en 
deras uthskickade söker hielp. Resolutio. Professores wilja i kyrkian contribuera der 
till med den andre församblingen.

5. Taltes om Jacob [Hanssons] glasmästares son, hwilken begärer blifwa för- 
wissat uthi sin faders ställe till glasmästareembetet. Rector framwijste prof af det 
bly han giordt hafwer, tämlig tiuckt H. Schefferi recommendation för honom up
lästes. Resolutio. Om han hafwer lärdt konsten, och kan göra Academiae arbete, 
bewiljes han att blifwa i fadrens ställe.

6. Inkom Johan Persson tullskrifwaren emot Johan Soot, om den twist dem emellan 
opwuxen är en tijd för juhL

Johan Persson framhade en ryttare, som hade hördt på Sotens hustrus [Annas] 
rum, då hon honom öfwerföll. Denne bekände kommet resandes samma gång der 
fram, hördt henne kallat honom skälm, tiuf, galgeristare, hutandes honom in i tull- 
stufwan, kulan sin.

Soten exciperade emot dennes wittne, såsom wildogt för frändskap skulL Johan Soot 
inhade en hustro, som sade, att då Sotens hustro kom till tullstufwan, och frågade
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hwarföre han kallade hennes man hunsfotc och skälm, swarade han, så skal han wara 
till näste Consistorii dagh; mere hörde jag icke.

Johan Persson hölt detta wittnet icke gildt, effter hustrun war ett med Sotens 
folck. Consistorium inquirerade om dhe andre wittne, men woro icke inhafde, 
effter förre ansäyande.

Resolutio. Emedan dhe förre påkallade wittnen, Erich Simonson och Erik Olson 
i Rickomberga feltes, dy tillsades Johan Persson widare att dem inhafwa till näste 
Consistorium majus uthan widare drögzmål.

7. Rector insinuerade om Prof. Arrhenii poike [Johan Månsson], som har mycket 
illa sig förhållet uthi sin tienst, som husbonden angifwer, taget hoos Lårmans enkia 
allehanda saker till borgans uthi sin husbondes nampn, hwilket nu Professoren nylig 
förnummet hafwer. Prof. Arrhenius berättade, huru denne poike hafwer taget sig 
före på en tijd att taga till borgens allehanda små saker uthi mitt nampn hoos bem:te 
Lårmans enkia, så att det bestiger till 107:7. Sammaledes hoos Johan Lårman något, 
hwilket nu nylig yppat är; och effter han ärnar poiken alldeles ifrån sig dimittera, 
wille Prof:n först denne och flere hans skalkestycken till Consistorii cognition de- 
ferera, att der lagligen ransakas måtte huru han är till sådan wanart kommen, hwem 
som hafwer wäret med honom i rådh, och hwad mera till detta tiena kan. I synner- 
heet effter Lårmans enkia bekenner sig hafwa fått på denne hans räkning 75 
som och hennes bok uthwijsar, att han bekenna måtte hwar han dem taget hafwer.

Poiken inkom, tillstod dhe saker uthtaget hoos sal. Lårmans enkia sin husbonde 
owetterliget, som på räkningen stå förmälte. Bekände sig häruthinnan illa giordt, 
men nekade instendeligen att hafwa betalt på bem:te räkning dhe 75 d:r som saL 
Lårmans enkia opförer sig till betalning. Prof. Arrhenius sade sig noga effterfrågat 
hoos enkian, om hon sig till kort förskrifwet hafwer dhe betalte 75 d., men hon 
swarar sig med eed kunna erhålla dhe penningar bekommet af gossen; han åter ne
kade alldeles att hafwa dem lefwererat. Consistorium förehölt honom icke neka till 
det af hennes bok klart fins, effter det är honom i så måtto till goda, att summan 
blir mindre för fadren [Måns Olsson] att betala. Gossen nekade alldeles som förr 
dhe 75 dr:s betalning. Sedan berättade Prof:n sig nylig förspordt att och poiken 
hade något i Stockholm hoos en köpman uthtaget, men kan icke alt weta huru det 
sammanhänger, innan af köpmannen kan alt förfaras; beklagar högt huru illa denne 
poyke hafwer honom noterat giordt hoos folck, som förspörjes att han så otienlige 
saker ibland upborgat hafwer i sitt nampn. Gossens fader contesterade högt sin 
bedröfwelse öfwer detta sonens elaka förehållande, bedyrandes sig aldrig hafwa wist 
af sådant inr.an denne tijdh Prof:n hafwer det förspordt, menandes honom af någon 
elak menniskia förförd, bidiandes fördenskull om ett sådant uthslag, att poiken icke 
skämbd blifwer, effter han tänker lära honom sitt skräddareembete.

Sedan parterne hafwa således een stund talt, affträdde dhe.
Rector begärte sedan, att Consistorium wille om poena deliberera för detta som 

uppenbart är med poiken, och effter han icke hafwer att böta med, är lräst någon 
corporis poena påtänkes, med rijsande och fängelse. Effter någon discurs, resolverades 
att poiken skal sittia 8 dagar i prubban, och slås med rijs af fadren för sitt facto, 
och det uthi Cursoris och wachtmästarens närwaro. Om dhe 75 d:r hwar poiken dem 
taget hafwer, som han till enkian betalt hafwer, sampt hwad annat Prof:n kan hafwa 
moot poiken, står än öpet att lagsökia honom före.

Sedan inkallades parterne och domen uplästes.
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Prof. Arrhenius sade sig ingen dom ännu wäntat, innan han hela sin kärumål hade 
andraget, hållandes för hastigt wara sententierat.

Rector berättade honom wara i domen reserverat, hwad flere klagemål han kan 
emot poiken hafwa, men Consistorium nu funnet nödigt om den sak sententiera, 
som anbracht är.

Gossens fader gick i caution för poiken till effter marknaden, då sententia skal 
exequeras, effter kiölden nu är stoor.

8. Erik Ersson i Eke klagar att hofrådet Behmer ett stycke eng hafwer borttaget 
ifrån honom. Resolutio. Skal ransakas af fougden der om, och sedan sökias laga 
uthslagh.

Den 9 Februarij
höltz Consist. majus, present. M. Rectore, M. Benzelio, M. Åkerman, Dn. OL 

Rudbeck, Doct. Hoffwenio, M. Liung, Dn. Verelio, Dn. CL Arrhenio.
1. Inkom««) twenne uthskickade ifrån grytegiutaren [Mårten Mattsson], begärandes 

att ransakas måtte, effter studenten [Johan] Beckman som död är, hwilken baneman 
är till hans död. Serdeles angifwes [Henricus] Tornström hafwa honom 2 eller 3 
dagar förr slaget. Resolutio. Desse skulle förr insinuerat sin klagemål innan rätten 
satte sig. Upskiutz fördenskull till nästkommande onsdagh.

2. Ericus Nicolai notarius templi begärer någon hielp i sin fattigdom af cassa stu
diosorum, effter han intet har att hielpa sig med uhr den skuld han är i kommen 
genom 3 åhrs mantalspenningar. Resolutio. Hielpes med 5 d:r smt. af cassa studio
sorum.

3. Uplästes Rijkz Ammiralens bref de dato 22 Januar, om dhe bönder i Frössunda 
och Orkesta sochner, som Academien hafwer recommenderat till båtzmans håld, 
hwilken hans högGrefL Excell. lofwar i friskt minne hafwa wilja.

4. Inkallades Jonas Rugman för lägersmålet i fiol med en saL Bringii piga Brita 
Perssdotter. Desse bägge bekände brottet. Konan begärer förlijkning. Rugman sade 
sig hafwa henne förlijkt, der på wittne kunna framhafwa. Konan nekade på annat 
sätt med honom lofwat förlijkning, än om han wille låta i fiol begrafwa barnet och 
skaffa henne i kyrkia.

Resolutio. Rugman böter för löskeläge 40 mk smt. effter StL GifftmB. 3 cap., 
sammaledes konan böte 40 mk. Och hwar Rugman icke kan bewijsa att dhe bägge 
förr förlijkte äre, skal han betala samma böten för henne i ställe för förlijkning. Och 
så snart hon hafwer aflagt böten, eller Rugman för henne, gifz henne zedel att 
komma i kyrkia.

Relegationis poena är förr igenom R. Cantzlers bref remitterat.
Till desse bötens afläggiande arresteras Rugmans stipendium näste termin.
5. Abram Johanson accijs dreng inkom, klagar att Petrus Rubenius hafwer skiäldt 

honom för en mäsketäffa förledne 11 Januar, hoos borgaren Olof Ingemarsson. Petrus 
Rubenius nekade kallat dem mäsketäffor, inlade en attest af någre underskrefwen, 
som hafwa wäret tillstädes, då ordet sägz wara fäldt; hwilka alle neka det hördt.

Anders Ersson tullskrifwaren wittnade, att han war hos Olof Ingemarsson i jule- 
gästebud, och när wij hade sutet en stund, stegh Petrus Rubenius upp, och gick nider 
till ett maatbord, då kom till tals om Olof Ingemarsson, att han hade en hoop 
accijs zedlar. Då sade han, dhe woro sine, och togo en stoor hoop i dem. Då swa-
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rade Anders Erssons hustro, jag får intet hafwa en eller 2 dagar mine zedlar, förr 
än dhe tagas ifrån mig, huru kommer till dhe sittia så länge hoos Olof Ingemarsson? 
Då sade jag med skämpt, det göra dhe, att dhe troo eder bryggia flera gånger på 
samma zedlar. Då swarade Rubenius, dhe woro här i dag och togo en heel hoop 
zedlar dhe mäsketäfforne.

Daniel Erikson inkom, berättade sammaledes, att då dhe woro hoos Olof Inge
marsson i julegästebod, och Rubenius med till måltijd, och han upstodh, gåendes 
till ett annat bord att rökia tobak, inföll taal om accijszedlarne, som samme dag 
woro hoos Olof Ingemarsons tagne. Då sade Rubenius, dhe woro här idag och togo 
en hoop zedlar dhe mäsketäfforne.

Petrus Rubenius bekände, att han war der samma dag inkommen af landet ifrån 
skattmästarens präst, hade någon tummel i hufwudet, men säger att han will göra 
eed, att han intet weet dhe orden af sin mun fäldt, beklagandes högt sådan käromål 
emot sig.

Sedan cognoscerades Rubenii wittnen. Matthias Schoman sade sig gästa der i 
huset som gästebodet stod, war der neder med, hörde ingen den ringeste twist om 
något, icke heller dhe orden mäsketäffor hörde, men icke kan han neka att orden 
äre fälte.

Olof Ingemarsson inkom, sade att han hade någre gode männer till gäst och en 
stund sedan dhe hade sutet, kom till tals om accijs tienarne, som hade wäret der om 
morgonen och taget en hoop zedlar. Då war Rubenius hoos mig om morgonen 
förr, och då dhe finge zedlarne, sade han, en farlig hoop med bref få i här i går
den. Då i samqwemmet här om blef talt, sade een, benämbd h. Märje, huru kommer 
till dhe taga så seent zedlarne här? Hoos mig taga dhe dem strax. Då sade Rubenius: 
jo dhe woro här idag och togo en hoop zedlar här. Men skälsordet, sade Olof Inge- 
marson, hörde jag intet.

Frågades om han icke kan swärja, att Rubenius icke sadet? Responsio. Ney, det går 
jag tillbaka med.

Jonas Petrceus inkom, sade sig intet hördt Rubenium dhe orden säya, doch war 
han en gång uthe, och då han skulle ingå, mötte tullskrifwarne honom i dören waran- 
des onde, och då Olof Ingemarson frågade, om dhe icke wille längre blifwa qwar, 
sade Daniel icke ett ord dricker jag här i qwäll meer, så gingo dhe bägge wrede 
bort, men intet hörde jag orden.

Anders Ersson Hagendaal bekände sammaledes, att han war i det gästebudet, 
men hörde intet hwarken om zedlarne eller annat sådant talas, tröste göra min eed, 
att jag intet hördet, men intet kan jag göra min eed att han icke sadet.

Effter detta uthwijstes parterne och Consistorium discurrerade om saken, befin- 
nandes fast starka skiäl wara, att Rubenius hade sagdt dhe orden, men till mera 
wissheet, är bäst låta accijskararne göra eed, ty man kan icke gå ifrån KgL M:ttz 
stadga i det fall.

Anders Erikson och Daniel Erson inkommo, aflade wittneseeden effter 21 cap. 
Tingm.B. LL att Petrus Rubenius det oqwädins ord talt hafwer. Sedan uthwijstes 
dhe och domen fäldtes.

Resolutio. Af dhe skiäl in actis finnas, måste Dn. Petrus Rubenius böta effter 
Rådst.B. 31 cap. 6 mk smt. för oqwädins ord, så och effter K. Carl Gustaffs placat, 
dat. Gotheborg 12 Maij 1668 40 d:r smt. för bem:te oqwädins ord, som eedeligen 
bewittnat är, att han på desse accijstienare uthkastat hafwer.
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Sidst, effter böten äre store, fan Rector och Consistorium billigt, att tillgifwa ho
nom sine delar, om han bedes före; hwilket sedermera skedde, och afföras skal i 
libro mulctarum.

6. Clara Erichz dotter, som hafwer tiänt hoos saL Doct. Edenii enkia 1669, in
kom, bekänner hafwa låtet sig belägra af matmodrens drengh Mathz Olson, född 
i Börje sochn, bedes för sitt brott, begärer blifwa uprättat och komma i kyrkia. Con
sistorium discurrerade om saken, särdeles om een wissheet kunna wara, att han samma 
dreng wore barnefader. Blef berättat, att ett rychte är, det Rolander eller Kolthof 
wore barnefadren.

Sidst slötz effter vom: att man först efftersöker karlen hon bekänner på, innan 
dom fälles kan skee någon annan är barnefader, derföre är bäst weta om drengen be
känner skulden.

7. Androg Rector wachtfolksens begäran, att slippa rmnxzhpenningame, effter 
stadsens wachtfolk dem slippa. Resolutio. Consistorium sade sig det icke kunna göra, 
men bewiljades en half span rågh hwardera uhr qwarnen denne gång öfwer sin 
lön, i anseende till deras trägne upwachtning distingz tijd etc

8. Angaf Magnif. Rector om Prof. M. Liungz dräng Mathz Thomsson, som för 
juhl war fängzlat och missränkt för det tiufwerij uppå bem:te Professor samma tijd 
öfwades, i anseende, att då med honom fans, det han richzdaler bortdubblade, och 
hwad mera in actis den tijd finnes, men slapp då uth, af orsak han icke wille be
känna sig det ringesta stulet. Nu hafwer Prof. Liung fått flere skiäl med honom, 
hwarföre han är åter i dag satt i fängelse, till dess han å nyo blifwer förhörd.

M:r Liung berättade, huruledes denne blef förste gång missränkt och tillagdt 
tiufnaden för juhl, af orsak han hade strax effter det stals, wäret nedre i Rotens gård 
en affton, och dher bortdobblat 1 rd:r 2 sexmk:r st:n och 12 öres stycken, hwilket 
då mig blef sagdt, lät jag honom fängsla, och då för rätta srälte, men han wille 
ingen tiufnad bekänna uthan dhe rd:r och 6 mk:r st:n han då bortdobblade, sade 
sig funnet brede wid skattullet hwarest det låg upbrutet i gränden, då han och pi- 
gorne om morgonen dijt sökte, att det uptaga och hembära; mera wille han då icke 
bekänna, uthan önskade i fängelset ondt öfwer mig och mine barn, för det jag honom 
så oskyldig fängzla lät. Derföre släpte jag honom då uth, troendes att han oskyldig 
wore. Nu sedermera är poiken beträdd med flere penningar. Först hafwer han wäret 
bort åth Eneköping i helgen till sin slächt, och då i hemresan på örsundz krogh med 
Teljegårdz Pelle drucket spansht wijn och hafft penningar nogh, ehuruwäl Teljegårdz 
Pelle haf:r hafft penningarne, och denne Mathz sagdt sig skola stå halfwe kostnaden 
med. Ibland annat hafwer Teljegårdz Pelle begärt på krogen få sönderslå stolar der, 
så wille han strax dem med reda penningar betala. 2do. N u sedan han hemkom, 
hafwer han som offtast fordrat sitt afskedh af mig, sagdt sig icke kunna här längre 
blif:a för det han för juhl war missränckt och fängzlat för den tiufnad. En gång 
hafwer han kommet ihop med min äldste gosse och begärt köpa af honom en 
snappsäck, hwilken ehuru min son icke wille i förstonne uplåta, har han doch af 
hans trägne ansökiande måst der till bewilja. Och när denne Mathz skulle ibland 
andre penningar uptaga ett koppartwåörsstycke uhr sin byxsäck, fick han i detsamma 
en rd:r upp med. När jag nu frågar hwar han den fått hafwer? säger han af en 
gammal hustro Swartares Karin den bekommet Nar jag åter der om tillspörjer henne, 
nekar hon der till Hwarföre har jag å nyo begärt han skulle fängzlas och förehållas, 
hwar han den rd:r har fått, och hwad penningar Teljegårdz Pelle med honom haf:r
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hafft att dobbla med Den gamble hustrun Swartare Karin är och här uppe, att 
wittna moot honom det han aldrig af henne någon rd:r fick.

Poiken Mathz inkallades, och först widlyfftelig förehöltz af M. Rectore att be
känna sanningen, effter alla omständigheeter wijsa in på honom, att han är skyl
dig; föredrog åthskillige skiäl av Gudz ord, huru wår Herre är bootferdige syndare 
nådig, och med honom icke effter högste rätten blifwer förfaret, om han uthan 
långt uppehåld bekänner. Men will han icke, så skal han doch sittia i fängelse till 
dess han bekänner, och blifwer altså straffet dess större, som han längre uppehåller 
Consistorium med samma bekännelsen, effter han icke slipper innan han bekänner 
sanningen. M:r Liung förehölt honom sammaledes bekänna sanningen, så är både 
Gudh och menniskior honom nådig, och jag skal bidia för tig, om tu rätt bekänner.

Mathz swarade: jag bekänner, Gudh nåde mig att jag haf:r stulet husbonden.
M:r Liung swarade, nu är Gudh med tig när du bekänner sanningen, hwem hade 

du med tig? Mathz swarade, ingen.
M:r Liung: huru kunde du allena bryta upp fönsterlukan och gå in, allena uthtaga 

skattullet, du måtte ju hafft någon som mg det emot?
Mathz swarade, jag hade ett järn, der med upbröt jag lukan. Sedan klef jag in, 

togh skattullet, satte det upp på bordet wid fönstret, sedan klef jag uth igen och 
togh det till mig, gick så bort, och upbröt skrijnet med ett järn.

Mathz förehöltz, att han ju ändtelig måste hafft någon sig till hielp.
Han nekade inständelig, men bekänner då Teljegårdz Pelle hemkom, sade han 

detta för honom, som fick med sig af samma penningar.
Mathz frågades huru månge penningar i skrinet war?
Responsio. 72 rd:r in specie, 2 6mk:r st:n 1 3öres och 1 börsstycke.
M:r Liung mehnte summan wäret till 90 rd:r in alles.
Frågades yttermera hwar han haf:r giordt af penningarne?
Han sade sig störste delen förfaret, men en dehl behållet hafwa, som liggia under 

krubban i stallet. Der på gafz honom wachten med sig, att bem:te penningar fram
taga, och när dhe igenkommo, war allena i en pung 14 rd:r och någre gamble mynt.

Mathz förehöltz bekänna hwar dhe andre woro; men kunde ingen bekännelse der 
om göra. Derföre insattes han å nyo till näste Consistorium, att i medier tijd sig 
bättre betänkia.

9. Berättade Prof. Rudbeck, huruledes saL Gestrinii erfwingar äre någre gånger 
tillhåldne, att hijtkomma och liquidera med Academien. Der på hafwa dhe till 
befallningzmannen Samuel Stehn nylig swarat ett widlyfftigt bref, som uplästes. 
Resolutio. Consistorium citerar arfwingarne å nyo till liquidation i saken till den 
11 Martij, effter bem:te gäldh är här giord. Citation uplästes den 12 Febr.

10. Bewiljades till commissarien i Reductionen 8 rd:r och secret:n 6 rd:r som hafwa 
omak hafft för Academiens beswär der sammestädes.

11. Taltes om Menlösens charter öfwer Academiae godz, hwilka nogh orichtige 
äre fundne i seneste Professorum omresa, och slötz, att dhe alla examineras skulle, 
och måste på enkians answar komma.

12. Uplästes Prof. Claudii ArrhenU inlaga de dato 9 Febr. om sin poikes [Johan 
Månssons] otillbörlige förhållande i sin tiensc Der effter consulterades om saken 
nu skal slijtas, och tijden fans der till för kort. Slötz fördenskull, att skräddaren 
[Måns Olsson] offereras skrifftelig swara, och det kort. Poyken sätties i fängelse till 
dess saken är slijten.
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13. Låter Anders Erikson i Eneby begära, att få niuta den förmedling, som för 
honom ophäfwen är. Resolutio. Bewiljes för 1669 1/ 2 t:a spanneraål och 6 d:r pen
ningar på samma uphäfne förmedling, längre intet.

14. Erik Israelsson i Wåla ifrån hemanet, är skyldig till 38 d:r der på äre 2 t:r 
hafre lefwererade för så högt Consistorium behagar dem wärdera; sedan hafwer han 
intet mehr än 1 koo, 2 fåhr, 1 sugga med 2 grijsar och 6 st:n barn att föda; frågas 
huru med honom skal förhållas, effter han så fattig är och månge små barn hafwer. 
Resolutio. Remitteres hans skuld, och förlofwas niuta sina söder till föda.

15. Bonden i Kunsta begärer niuta sitt hemman, som till en annan bortstadt är. 
Resolutio. Skal ransakas, om han med skiäl är afsagd, då kan detta icke förandras.

16. Om hustruns klagomål i Yttergrän emot befallningzmannen, och hans emot 
henne, skal ransakas.

17. Een soldathustro, h. Anna Olss dotter, uthfattig, sittiandes hoos Carl Olsson i 
Klef, är upskrifwen för 3 åhrs mantalspe««i»gdr, haf:r intet att betala med, begärer 
remission.

18. H. Sophia som hafwer kiöpt husen af ryttaren i Lenna [0: Lena], begärer få 
dem qwar hafwa på samma ställe dhe stå. Resolutio. Nekas.

Den 11 Februarij
effter predikan. Lät Rector för närwarande Professoribus upläsa hans HögGrefL 

Excell. R. Cantzlers bref de dato 5 Febr. för Gerhardo Burman att bekomma Regium 
stipendium wid förste vacance. Resolutio. Så snart något ledigt blifwer, skal han 
ibland dhe förste effter sina qualiteter accommoderas.

Den 12 Februarij
höltz Consist. minus, praesent M. Rectore, M. Liung, Dn. Verelio, Dn. Arrhenio.
1. Upkallades Prof. M. Liungz poike Mathz uhr fängelse, och förehöltz be

känna hwem som hafwer med honom i rådh wäret om det tiufwerij hoos sin husbonde, 
såsom och hwar han hafwer giordt af alla penningarne han stulet hafwer?

(1). Bekände han, att Teljegårdz Pelle hafwer styrkt honom till den tiufnadt. I fiol 
winter och sommars sade han åth mig, skal tig tryta penningar så länge tin husbonde 
haf:r penningar? När min fader och moder höllo bodh, tröt mig aldrig penningar, 
ty jag togh nycklarne om qwällarne och gick i boden, och togh uth 5 eller 6 sex- 
mk:r st:n i sänder. När jag då staal (sade Mathz) war denne Pelle borta, och mir 
han hem kom, och hörde det war stulet, sade han åth mig, du haf:r det giordt, och 
badh mig resa bort med sig, effter jag nu hade fått penningar. Jag nekade i förstonne 
till detta, men han begärte omsider jag skulle läna honom 2 rd:r. Sedan han fick 
dem, sade han, huru hafwer du fått dessa, om dhe icke äre stulne? Ingen annan 
haf:r stulet hoos Liungen än du, begärandes jag wille gifwa honom med mig, eljest 
wille han röya mig. Jag swarade, huru will du röya mig, som först hafwer styrkt 
mig der till? Han swarade, nogh må du weta du skal gifwa mig med tig. Då gaf jag 
honom 6 rd:r till dhe förre 2, att han fick in alles 8 rd:r. Sedan hafwe wij spelt till
hopa, och Teljegårdz Pelle want af mig 3 rd:r in specie, 2 sexmk:r st:n och 2 eller 
3 hwita runstycken.

Sedan förehöltz denne, att han och Teljegårdz Pelle hafwa hafft nogh penningar 
tillsamman i örsingzbroo krogh, och drucket der wijn. Responsio. Jag hade der inga 
penningar, men dem wij der updrucko, wore dhe 2 rd:r han först af mig fick.
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(2) . Frågades yttermere, hwar han hafwer dobblat? Resp. Jag hafwer spelt med 
en diekne Lars Carlsson benembd, som gäster hoos Rothen, förste gång want han 
2 sexmkir st:n och 1 rd:r af mig. Rd:rn fick fader igen, då jag för juhl om detta före- 
hades, och war i fängelse.

Sedan jag slapp uth, spelte wij åter der nedre, och först köpte jag ett par klädes
byxor af honom för 2 rd:r hwilka byxor han sedan want igen. Sedan bytte han åth 
mig 2 rd:r och jag bad honom icke säya att han hade fått dem af mig. Desse 2 rd:r 
spelte han sammaledes af migh.

Mathz frågades, om Lars Carlsson wiste han hade stulet penningarne? Responsio. 
Intet sade jag det för honom, icke heller frågade han mig der om.

Här till påmintes, att denne Lars Carlsson war till förhör någon tijd för juhl, då 
Mathz förste gång war framme, och af honom togz den rd:r han då hade spelt ifrån 
Mathz; derföre borde han andre gång när poiken flere rd:r framwijste, icke dobblat 
med honom, uthan sådant gifwet tillkänna; kan altså icke befrijas, att ju wist det han 
icke rätt så månge penningar hade fått, när han förr war i tiufnad med den ena rd:r 
beträdd.

(3) . Han frågades hwilka mehr dubblade med honom förste gång? Resp. Knifsmedz 
Lasse war med, hade allena ett runstycke dijt, men intet dädan. En poike Johan 
Fuddo i sal. Hedrasi gård war och med, hade ingen dijt, ingen dädan.

(4) . Sedan frågades denne hwar dhe andre penningarne äre? Resp. Teljegårdz 
Pelle, som nu bortrymd är, bytte först 3 rd:r åth mig, 1 rd:r hoos Johan Lårman, 2do 
1 bytte han hoos Erich Jöransson; den tridie hoos en ung kiöpman under Olof Per
sons gård. Desse alle bytte Pelle åth mig på en dagh, då tiufwen hängdes, och dem 
drucke wij upp här och der.

Sedan bytte han åth mig 4 rd:r innan han bortreste, behölt allena 3 mk der af. 
Frågass hwar han har giordt af dem? Resp. Dhe sunko bort såsom watn om stenar.

(3). Bekände sielf hafwa bytt någre rd:r: 1 hoos Fluren. 2:ne hoos en liten poike 
med grå kläder, ståendes i een bodh under Olof Perssons byggning, förmenar wara 
saL Krogers. 1 bytte jag hoos nu warande compagnie karlen på gamble torget. 2 
bytte jag hoos en gateboo hustro, som har fehl på ögat, står icke långt ifrån der lilla 
gossen är. 1 bytte jag hoos samma unga köpman juhlaffton, som Teljegårdz Pelle 
förr åth mig bytte.

(6) . I marknaden hafwer jag bytt 2 rd:r i handskomakare bodar; en war uth med 
Erich Hanssons port på gamble torget; den andre i smale gränden wid gamble råd- 
stugun. 3 bytte jag hoos een hustro som stod i Erich Hansons hörn wid stora gataa 
i  bytte jag i ett stånd wid apothekare enkians gård. 1 bytte jag i ett stånd på nye 
torget. 2 i een Helsingbodh twert öf:r h. Rudbeckii gård.

(7) . Frågades hwar han giorde af desse penningar? Han sade, när jag råkade någre 
gode wänner, gaf jag dem dricka.

(8) . Förehöltz yttermera säya sanningen, hwar penningarne äro, effter han icke kan 
hafwa dem updrucket alla, uthan till äfwentyrs köpt något för dem, eller bortlänt 
till någon, eller än qwarhafwa?

M:r Liung påminte, att denne hafwer köpt af sine söner någre saker, om hwilka då 
sönerne hafwa sig rådfrågat hoos fadren, haf:r han bedt dem sälja åth honom, att 
försökia om han penningar hade?

Mathz swarade: 6 mk gaf jag för en fiol, dim 6 mk för en liten trumma åth 
fars Ericus.
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Af Jonas köpte jag en tröya för 6 d:r twå byxsäckiar för i  mk st. facit 6 1 /2 d:r, 
dito af Jonas 2 par halfwe klädesarmar, 1 par grå, 1 par röde, bägge för 6 mk, dito 
för 1 par hwita kiersins strumpor 3 d:r, dito 1 mössa af Jonas för 5 1/ 4 d:r.

Mathz Johansson Ruth haf:r fått 9 d:r af mig för denne råcken jag haf:r, för 
mine handskar gaf jag 7 mk hoos den gossen jag wäxlade dhe 2 rd:r. Een al:n 
slesing köpte jag hoos samma gosse för halffempte mk till halsduk. 8 d:r hafwer 
jag länt till Anna Olofz dotter, slottztimbermansens dotter, som är Teljegårdz Pelles 
fästemö. 3 d:r länte jag till Badd Hendrich.

(9) . Tillspordes hwilke flere han hafwer umgåtz med? Resp. Inge flere.
(10) . Inkallades h. Karin Swartars, frågades hwilke som woro tillhopa med denne

1 fiol sommar och spelte med honom? Hon sade, jag plägar stundom hafwa litet rå 
och bränwijn sälja; en gång kom denne med Teljegårdz Pelle, knifsmedz Lasse, 
Carlåås Johan, trägårdz Pelle och woro der en stund.

(11) . Berättades att någre hafwa besökt honom wid fängelset i går och dagh, fråga
des hwilka dhe woro? Resp. Olof Simonsons Erik war i går wid fängelsehålet, 
Callåsen och Johan Fudd woro idag och talte med mig.

Poiken frågades hwad dhe talte med honom? Han sade intet annat, än dhe frå
gade mig, huru med mig tillstår.

Denne Mathz förmantes säya hwar han haf:r giordt af dhe andre penningar? 
Han nekade inständigt minnas flere, bekände hela summan wäret 72 rd:r in specie,
2 5mk:r st:n 1 3Öresst. och 1 börsstycke.

Förmantes än yttermere; men bekände intet. Sattes fördenskull ned i fängelset till 
dess han bekänner dhe öfrige.

2. Inkom Prof. Arrhenii poike Johan Månsson.
(1) . Blef poiken förmant, att bekänna hwar han dhe 75 d:r 8 öre hafwer taget, som 

han till Lårmanskan lefwererat haf:r? Poiken nekar instendigt ännu dem till henne 
lefwererat.

Fadren [Måns Olsson] inlade copia af Lårmanskans book på alle tagne pertzeler, 
och dhe 75 d:r 8 öres lefwerering, sampt twenne attester, en af A. Werner och en 
af Nils Erlandsson, som hafwa beskickade wäret till enkian om denne sak, och hon 
swarat, aldrig hafwer poiken lefwererat någre penningar, uthan mitt folk hafwer wäret 
med och taget emot samma 75 d:r 8 öre jempte gossea

Detta swar tyckte Consistorium wara något mörkt, och behöfwa bättre förklaring. 
I synnerheet måste desse 2 puncter henne föresdillas:

1:0. Om hon weet wist, att poiken haf:r buret dijt penningame till sig?
2:0. Hwilken af hennes folk hafwer wäret med då penningftme anammades, att dhe 

kunna förehafwas till wittne.
Detta pålades fadren Måns Olsson bättre förklaring öfwer skaffa.
Sedan frågade Prof. Arrhenius poiken, om han någon annan post penningar haf:r 

Lårmanskan beskickat än dhe för huushyran? Poiken swarade, att husbonden aldrig 
lefwererade honom någre penningar till Lårmanskan mehr än dhe 70 d:r för hus- 
hyran

(2) . Begärde Professoren, att, effter poikens moder haf:r Profrn förtalt och sagdt 
att han hafwer fördärfwat poiken, fadren nu må denne beskyllning, och om dhe 
något mera hafwa, uthföra wid rätta, att Consistorium må der om döma, effter 
Prof:n finner sig oskyldig till sådan beskyllning. Måns Olsson swarade, att hustrun 
icke sade Prof:n haf:r honom fördärfwat, men poiken blifwet wanartig, sedan han
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kom i Profrns tienst. För alt öfriget, haf:r han icke annat, än alt godt om Prof:n att 
tala.

Sedan påstod Prof:n, att poiken måtte bekänna hwar han dhe 75 d:r bekommet 
haf:r, tilläggiandes poiken fullt och fast att taget den bortkomne sölfkannan hoos 
sitt swärfolck, till dess han bekänner hwar han dhe penningar bekommet haf:r. Poi
ken nekade inständigt, med högt bedyrande, att han dem aldrig lefwererat hafwer.

Sedan förehöltz han bekänna hwem som haf:r kommet honom att taga sådant 
hoos Lårmanskan. Han bekände, att Reenfeldtz dreng Johan kom honom först der 
till, först att taga 1 stoop spanskt wijn, sedan någre swiskon. Sammaledes bekände 
han om Uttermarkarnes tienare Isak, att han hafwer wäret med, och nöt det han 
taget haf:r.

När husbonden sände mig att köpa wijn, behölt jag penningarna och borgade 
wijnet Prof. Åkermans tienare, och Prof. Skunkz gosse Mårten woro och offta med. 
H. Fabian Wredz drenger woro och offta med mig, Petter och Erich.

Consistorium badh gossen upsättia till hwar post i räkningen, hwem som haf:r 
bedt honom dem uthtaga, och med honom förtärt, det fadren lofwade honom tillhålla.

3. Angaf Rector om landzhöfdingen i Wasterås, som fordrar effter KgL M:ttz 
ordre en ståck af alle frälse, chrono och skatte i Wästerås lähn till någon byggnat 
der sammestädes, begärandes Academiens måtte sammaledes der till hiälpa. Reso
lutio. Om alla andre frälse bönder effter KongL bref detta uthgöra, måste Academiens 
bönder och der till contribuera.

Den 15 Febr.
höltz Consist minus, praesent. M. Rectore, Dn. Åkerman, M. Liung, M. Aurivillio.
1. Bägge rättarne i Åstad och Skillstad bewiljes hwar sin tunna spannemSl för 

1669, i anseende till deras beswär wid stora landzwägen, och skadestånd af den uth- 
blåste spannemåL

2. Hedrasi enkia fordrar halfft annat åhrs löhn effter sin man.
Prof. Rudbeck swarade, hon är mycket mera skyldig än mannens löhn war, der 

öfwer hon skal få sin mans räkning.
3. Frågade Rector, om Academias wachtdrängiar kunna slippa mantalspenningarne, 

såsom knechtar, effter stadsens wachtfolk förskonas. Resolutio. Gifwes på memorial 
till h. Rudbeck att förfråga om wåra wachtdrängiar kunna det samma niuta.

4. Glasmästare enkian skrifwes för lamm  på Academias mantalslängd, såsom hon är.
5. Nicolai Fabricii enkia uthfattig, skrifwes för huusarm.
6. Om snickare för Academien, fins nödigt en antaga. Prof. Rudbeck söker effter 

en hoos skrån i Stockholm.
7. Den framledne Beckmans erfwingar begära att saken om hans död måtte ex

amineras emot Henricum Törnström [o: Tornström] och Olaum Bedtium, effter 
han hafwer wäret i slagzmål med dem, och så hastigt dödh worden. Till wittnes om 
saken beropa dhe sig Johannem Burman, Johan Brun, Ericum Boman, Petrum Ubb- 
ström, Erik Erssons hustro [Margareta], Anders Ersons hustro [Margareta Persdotter]. 
Desse inkomnzo, af lade eed och wittnade.

Jonas Fluur wittnade: Denne Burman och jag wore i gästebudzgården hoos Erik 
Erson, och dagen effter kom Tornström och Beckius in; sedan togz in 1 k:a öhl för 
dem. Beckius, Burman och jag spelte tillsammans, då togo dhe till att dricka om
kring, och omsider giorde ett lagh. Sedan kom träta emellan saL Beckman och

20-711135 Sallander
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Tornström, som jag menar deraf, att Tornström gick på golfwet och hölt händerne 
i sijdan, hwilket Beckman förtröt, säyandes giör du grytöron åth mig? Eljest och 
drack Tornström Beckman till sedan han hade lagdt sig på en länk. Beckman stegh 
så upp och swarade någre ord, lade sig åter igen på länken, och togh en kappa 
under hufwudet. Så kom sedan Tornström och togh kappan undan hufwudet på 
honom. Der med sprang Bäckman upp blifwandes stickin; kallar så honom hunsfott, 
lappare och prackare. Tornström swarade intet der till, uthan gick på golfwet och 
tegh. Går så Tornström först uth om dören, och sedan uth genom porten, som jag 
tror, wille han gå hem. Kommer så saL Bäckman effter honom alt fort, och med 
samma skällsord, som jag sade i jåns. Effter Tornström hörde sådant munbruk på 
sig, begynte han gå på gatan och hade händren i sijdan, swarandes Bäckman intet 
Så begynte sal Beckman ränna 4 eller 5 gånger till och stöta Tornström i bröstet, 
eller hwar han ärnade, hafwandes en nyckel i handen. Men Tornström gaf sig un
dan, der igenom Bäckman kom kull i gatan. Omsider kom Bäckman löpandes, då 
togo dhe hwarandra i håret, kommandes omkull i gatan, hårtofsandes uthan stöter 
och öhrfijlar, Beckman lågh ofwan på. Då gick jag att taga nyckelen af honom, den 
jag förr sågh inne i stugun. Sedan dhe så hade hållet tillhopa en stund, kom Beckius 
och togh dem åthskilde. Så gick Bäckman in, Tornström hem till sitt. Sedan han in
kom, gladde han sig öfwer det han hade wunnet, icke klagandes sig om något ondt, 
doch lade sig på läneken såsom förr. Sedan kom Tornström igen och gick något på 
golfwet, sade till Bäckman en gång, upp du grytgiutare son, men Bäckman stegh 
intet upp.

(2) . H. Margrete Erik Eriksons wittnade: Burman, Jonas Flun [o: Flur] och Kick
man woro kallade i gästebudet hoos oss. Dagen effter kom Tornström in och Beckius. 
Då woro dhe en stund glade. Der effter gick Bäckman och lade sig i een äng; då 
drack Tornström honom till med 2 skålar, hwilka Bäckman upstod och beswarade. 
Sedan han hade drucket ifrån sig, går Bäckman och lägger sig på läneken, ta
gandes sin kappa under hufwudet. Då gick Tornström och ryckte kappan undan 
hufwudet på Beckman. Då stiger han upp och dhe begynte träta. Sedan hwad slagz- 
målen widkommer, weet jag intet, effter jag ey war på gatan, men i stufwan kallade 
dhe hwar andra öknampn. Och när dhe så uthginge, sprang jag effter och slogh porten 
igen. Sedan dhe hade wäret ihoop, kom han med dhe andre in, satt och blödde näse- 
blod. Sedan gick han och lade sig i een än g  låtandes som han sof, badh och Bur
man förswara sig om något påkommer. Tornström slogh honom intet sedan, uthan 
mante allena upp honom.

(3) . Margreta Perss dotter: När dhe woro på gatan, gick jag uth, och då lågh 
Bäckman under en stock, satte ryggen emot stocken, och jag gick till, togh honom 
i armen, och då begynte han och den andra löpa effter hwar andra; sedan dhe så 
hade sprunget effter hwar andra, komwo dhe ihop, men icke sågh jag om dhe togo 
hwar andra i håret, eller hwilken lågh under.

(4) . Ericus Boman: Om afftonen, sedan collatzet hade wäret, kom Bäckman till 
mig, då hafwa dhe slagetz. Då sågh han illa uth, swullen på näsan och rifwen i klä- 
derne. Dagen effter wardt han blå under det ena ögat. Då talar han om, att han 
hafwer wäret i perlement mz denne Tornström, äyandes sig wilja sökia refusion 
för sine kläder, doch glädiandes sig att han war Tornströms öfwerman, men förste 
gång dhe kommo samman, hafwer Bäckman kommet under, och då mehnte han, att 
hafwa stött sig emot en stock.
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(5). Petrus Ubbström. När saL Bäckman kom till Boman, och sökte sig säng om 
natten, bekände han att Tornström hafwer slaget honom i sängen der han lågh, 
stötandes honom på näsan och rifwandes sönder hans kläder. Och detta hafwer skedt 
sedan Tornström kom igen, hafwandes med sig en annan till Bekände att han hafwer 
fluget emot en timberhögh och der stött sig. Bekände och, att då Bäckman wardt 
öf:rmächtig, togh Beckius honom af, och då Tornström blef öfwerman, och Bur
man wille stiga till och hielpan, hindrade och Beckius honom.

Prof. Rudbeck bekände, att då han sporde detta, och wardt beden att syna Bäck
man, sände han medicinae studiosos dijt, och då nekade dhe till att wilja honom öpna 
låta, eller inwärtes besee skadan.

Medicinae studiosi Nicolaus Figrelius, Gabriel Hoffwenius och Helgo Lindh woro 
dijt Ände.

Nicolaus Figrelius sade: När wij komwo dijt, kom fadren [Mårten Mattsson] 
och badh oss allena besee uthwärtes huru han seer uth, men icke wille tillåta någon 
section, ehuru jag 2 eller 3 gånger der om honom förmante; men fadren sade ney, 
jag skiuter det alt i Gudz wåld, jag will intet tala mehr der om, ey heller den saken 
passar på, Gudh wäre domare i saken. Jag förmante dem tridie gång, men dhe wille 
intet, skjutandes under Gudz hand. Skadan anlangande, war han litet blå näst nidh 
om halsen på öfwerste bröstbenen, litet war han rifwen twert öf:r bröstet, som här 
till intet komma kunde.

Doct. Stigzelius berättade, huruledes han hemma hoos sig tilltalte denne om sin 
swulnadt på näsan, och då bekände han sig wäret af en dör stött; jag sade af en knytt 
näfwe, men Bäckman sade af en dör, i det han skull gå in, kom en annan och stötte 
upp dören på sig.

Deijan i Wallby hafwer bekändt, att morgonen effter, sedan han war död, kastade 
han upp mycken och oreen blod. Men underligast är, det han haf:r hwarken klagat 
sig om detta hoos föräldrarne, eller hoos mig.

Effter noga ransakning: Resolutio. Denne saken skiutes till Consist. majus. I medier 
tijd arresteras Tornström och Beckius till den tijdh.

8. Doct Stigzelius angaf om h. Barbro, sal. Hedraei hustro, som är sig skyldig nå
gon post penningar, hwilken han nu gärna såge här blefwe publicerat och insättas i 
protocollet sig och sina erfwingar till assecuration. Först uplästes sal. Hedraei egen 
obligation de dato Ups. 1 Decembr. 1658 på 102 länte rd:r så och 1992 d:r kmt. a 
8 pro cento, att betala på 2 terminer halfparten innan ett åhr a dato, den andre half- 
part innan 2 åhr effter samma dato, pantsättiandes sin gård i Fierdingen, så och en 
post sölfwer för samma capital och interesse som alt bem:te bref innehåller, och 
gårdebrefwet i assecuration. Nu klagar Doa. Stigzelius der öfwer, att samma pen
ningar äre sig så länge borta, ehuru han der om offta sökt haf:r, tillbiudandes fälla 
interesset a 5 pro cento, om han kunde sina penningar mächtig blifwa, begärandes så
dant måtte sig till assecuration i protocollet inteknas, att ingen måtte sig uthi panten 
praejudicera.

Dn. Olaus Rudbeck påminte, att och Academien hafwer der något fordra effter 
sal. Hedraeum, som äfwen bör protocolleras, att icke Academien skeer genom nå
gons privat fordran, förkort. Hwarföre blef och det consignerat.

9. Uplästes supplicationen till KgL M:tt om refusion för bortkompne godz ifrån 
Academien. Så och brefwet till assessoren i Cammar revisionen, Snach, och capiteinen 
Gestrinium, att comparera i Gestrinii räkningars ändskap till den 11 Martij.
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10. Företogz åter saken om Prof. Arrhenii poike [Johan Månsson], serdeles att 
ransakas om dhe 73 d:r 8 öre kmt. Lårmanskan hafwer upfördt sig bekommet af poi- 
ken på dhe pertzeler poiken hafwer oloflig hoos henne, sin husbonde owitterlig taget. 
Här till berättade fadren [Måns Olsson], att enkian effter åth tager sine ord igen, 
att hon bekommet hafwer 2 gånger 75 d:r 8 öre, men allena en gång dem få tt Det 
samma sade Prof. Arrhenius att hon hoos sig bekändt hafwer, ehuru instanter hon 
förr om denne lefwerering bekändt hafwer.

Resolutio. Denne sak föres till Consistorii majoris uthslag, effter den förre der up- 
tagen är.

Den 2 Martij
kallade Rector M. Professores till tals i kyrkian, praesent. M  Rectore, M. Bentzelio, 

Dn. Scheffero, M. Åkerman, Doct. Hoffwenio, Dn. Verelio, M. Celsio. Notante M. 
Micrando.

1. Proponerade h. Rector, att borgmästaren h. Samuel Kadow och Adjunctus juris 
för detta D a  Carolus Lundius, som hafwa wäret förmyndare för en saL Prof:ns 
Unonii dotter Catharina Unonia wid nampn, haf:r insinuerat en skrifft till Rect. 
Magnif. och Professores, angående någon disposition med b:te Unonii dotter, be
gärandes der hoos Consistorii betänkiande, huru här effter skulle ställas med för- 
mynderskapet, emädan D a  Lundius för sin afresa och flyttiande till Pernow icke 
kunde längre förmynderskapet hafwa, uthan måste det upsäya. Borgmästaren hade 
och låtet h:r Rectori Magnif. förnimma sig gärna wara der ifrån skilder. Här på up- 
lästes deras inlagde bref.

Först discurrerades om detta ärendet, och syntes billigt, dett D a  Lundius be- 
gärade, effter han skal bortresa; men att borgmästaren wille upsäya sitt förmynder- 
skap, höltz icke skäliget. Man skulle derföre wara bekymbrad om någon godh i hen
nes slächt, såsom M:r Lars [Hontherus] i Alunda, eller någon annan adjungerandes 
borgmästaren i synnerheet på fädernes sijdan, effter dhe andre, som i borgmästrns 
och Lundii bref föreslås, äre allenast i swågerskap på möderne, der som lijkwäl effter 
lagh fäderne bör sörja för fäderne och möderne see för möderne. Syntes och osäkert 
att ställa pupillen in hoos sitt swågerskap i Stockholm, förr än man finge wissare 
underrättelse, om hon sig till goda kunde hoos dem till dagelig hemwist inställas. 
Wore altså tryggast, att tutores som nu äre, till näste Consistorium sökte wiss kund
skap hwad folck hon säkert kunde förtroos, der hon hederligen och christeligen kunde 
uptuchtas, och det med drägelig bekostnad. Ty att hon skulle här effter både kost 
och kläder betala, höltz oskäliget, emedan sådane qwinnespersoner till dhe åhren 
praesumeras något kunna till tienst och gagn i huset göra, och sin förtäring der med 
betala. Höltz så rådeligast med flijt efftersökia något godt folck, som på sådant wil- 
kor henne antoge. Hennes mobilia kunde i medier tijd förwaras der dhe nu till en 
dehl här i kyrkian äre, dhe andre, såsom säng- och gångkläder antingen för en skälig 
penning säljas, eller och der görliget wore, på tienliget rum förwaras dher dhe oskadde 
kunde blifwa.

Wore och betänckeliget, om borgmäst:n Kadow skulle stå fritt, som han wille, att 
upföra hennes förtäring här tills.

2. Proponerade Rector M. att en Westrogothus Gunnarus N. [0: Siggonius] be- 
gärade testimonium, frågandes om någon honom kände? Resolutio. Negabatur.
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Den 3 Martij
i kyrkian, praesentibus M. Rectore, Doct Stigzelio, Doa. Rudbeck, M. Brunnero, 

Doct. Hoffwenio, M. Åkerman. Notande M ia.
Bewiljades Jacobo Cursori till sitt barns begrafning af cassa studiosorum 7 d. smt.

Den 9 Martij
hoos Rect Magnif. hemma i huset, praesent. M  Rectore, M. Liung. Not. M. 

Micrandro.
z. Framhades af Prof. Liung knifsmedz enkians son Lars Johanson, frågades om 

han hade kundskap, att Prof. Liungz dreng hade stulet? Neg. Doch bekände sig hafwa 
spelt med honom Prof. Liungz dreng een natt hoos Rothen i Laurentii Caroli stuga, 
der Laur. Johannis hade med sig allenast ett runstycke kmt. det han tappade, och 
wann intet.

2. Uplästes Teljegårdz Pelles bref till sin moder, der han bekänner sig hafwe 
spelt af Mathz 9 rd. och nekar sig mehr penningar hafwe fått af honom. Mathz in
kallades och bekände att Pelle hade fått till skänkz af honom desse 9 rd:r men dhe 
öfrige, såsom finnes specificerat och antekningen på Cammaren giord uthwijser, 
hade han af honom spelt alt tillhopa till 3 0 1/2 rd.

Den 9 Martij
höltz Consist. minus k l 1. praesent. M. Rectore, Doct. Rudbeck, M. Åkerman, M. 

Liung, Dn. Arrhenio, M  Aurivillio. N o t M  M ia.
Uptogz saken om Prof. Arrhenii poike [Johan Månsson].
Först inkommo Isach Månson, Uttermarkz dreng, Per Jönson och Erich Larsson, 

h. Wredens drängiar, hwilka beskyltes af poiken hafwa lockat honom offta med sig 
på källare och krogar att spendera på sig. Och wardt af poikens fader [Måns Ols
son] inlagd en räkning eller lista på expenser som poiken hade giordt på åthskil- 
lige, och ibland andre dessa. Erich Larsson bekände, att han en gång war inkallad 
af h. Arrhenii och h. Åkermans drängiar hoos jachtmästaren, och der hade dhe låtet 
inhämpta 1/ 2 stop citronwijn. Poiken sade, i Cronans trägård kiöpte jag det åth 
dem för 6 mk och satte en psalmbok uth hoos Olof Ingemarson för 10 öre, och 
då war Isak Månson och Wredens dreng med. Isak sade sig hafwa betalt der på 
6 öre.

Poiken Johan säger desse drängiar hafwa och offta lockat honom med sig både 
i bagarboden och andrestädes, och låtet honom spendera på sig, det han wittnade 
med en skrifft af Anders Michelson och Anders Norlind underskrefwen, hwilka 
effter fadrens Måns Olofsons begäran hade taget d a  om kundskap i een bagar bodh.

Än säger poiken, att Uttermarkz dreng har wäret med honom en gång, då dhe 
förtärde 2 5mk:r st:n, säyandes sig icke kunna upräkna huru offta dhe ha tubbat 
honom der till, och att Erik Larsson hade hotat poiken Johan, om han skulle be
känna något på honom, hwilket han hade 2 wittne på, nembL Johan Båhman en 
gesäll af skräddareembetet, hwilken framhades och sade sig hafwa hördt Erich Larson 
säya, om du stämmer mig så skal du intet rosa marknan. Item Per Persson en 
gesäll som wittnade, att Erich Larsson hade sagdt, den som mig stämmer till rätta, 
den skal jag hämpnas sielf, fast jag skal ingen stund blifwa i staden.

Måns Olofson poikens fader klagade öfwer, att Uttermarkz dreng hade inlöst een
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skedh hoos jägmästaren, som poiken Johan har dijtsatt för 1 stoop wijn, och det up- 
drucket med poiken; men poiken owettandes panten inlöst. Denne skeden har Doct. 
Stigzelii dreng förr länt poiken Johan, att pantsättia för en kofft som poiken tingade 
på till köpz åth Stigzelii dreng. Uttermarkz dreng kunde intet neka sig hafwa in
löst skeden, den han nu har hoos sig.

Parterne uthwijstes och delibererades om saken, och omsider:
Resolverades att poiken skulle gifwa en skrifftelig räkning emot dem som hafwa 

drucket med honom, och omständeligen wijsa rum eller ställe, quantum hwar gång, 
och skaffa wittnesbörd af dem som såldt hafwa, eller andra, som det weta och wittna 
kunna, effter desse adelsmans drängiar icke wilja stå till det poiken Johan har låtet 
påföra dem, uthan förewända ett och annat. Skole och dhe göra sin contraräkning. 
Interim wara in arresto.

Dito
höltz Consistorium majus kl. 2. praesent. M. Rectore, Doct. Rudbeck, M. Brunnero, 

M. Benzelio, Dn. Scheffero, M. Åkerman, Dn. Rudbeck, Doct. Hoffwenio, M. 
Liung, M. J. ForneL, M. Skunk, Dn. Arrhenio, M. Aurivillio. Not. M. Micr.

1. Per Håksons hustro i Yttergrän h. Chirsten, klagade att fougden Abraham Pers
son 1. har sagdt åth hennes man han skulle ifrån hemmanet, har och 2. fordrat af 
henne 3 t:r sädh, som hon hade tillgifft på A:o 1668. Hwad fougden Abram Persson 
anlangar, swarade han den spannemåleo. nembL 3 t:r, som äre henne unte till föda, 
är på den zedelen så obscur stäldt att man intet weet, om det är gifwet, eller länt, 
fördenskull har bokhållaren intet welat acceptera zedlen, förr än han klarare ställes. 
Interim har fougden krafft dem för hemmanet, och förmant dem uthgöra sin skuldh, 
om dhe wille blij wid hemmanet, hwar öf:r h. Chirsten klagade. Consistorium slöt, 
att Secretarius skal förklara sig på zedelen, om det är gifwet eller länt.

2. Än klagade h. Chirsten i Yttergraen, att hon har blifwet uthsluten af fogden 
Abraham Persson 2 skrifningar uhr Academiae bönders rotha, och andre främmande 
intagne för penningar.

Prof. Schefferus hölt detta mycket oskäliget.
Fougden examinerades här om, och swarade: A:o 1666 hade han 2 bönder uthan 

rum, dem hade en adelsmans fogde taget in i sin rotha, emot gif:n obligation, att 
han nembL Academiae fogden, skulle en annan gång när omträngde accommodera 
hans herskapz bönder igen, det som nu skedt är det åhret h. Chirsten klagar öf:r. Doch 
hade hon stältz in i flåckrotan, och derföre gifwet häradzfogden penningar.

3. Mathz Mickelson i Danmarkz byen gifwes effter 1 t:a spannemål och 1 3 /4  d. 
km t

4. Resolverades, att hwar och en som har visiterat Academiae godz, drager sielf 
uth klage puncterne och insinuerar dem i Consistorio på en dagh serdeles der till 
berammat.

H. Prof. Scheffer admonerade, att böndernes klagomål måtte noga afhöras och 
afhielpas läggiandes till, att Academiens ärender om bönderne borde proponeras 
in Consistorio majori, och der ändtelig uthföras.

3. Sedan angafz af Prof. Arrhenio, att Academiens bönder är pålagdt af Acad. up- 
bördzmaen af dem köpa sig böker, och gifwa 6 mk för hwar bok, som icke kan wara 
tridie parten waerd. Fogden sade denne pålagan wara kommen af bokhållaren, hwil- 
ken skal examineras och nogare der om effterfrågas.
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Consistorium holt skseligt, och godt att bönderne för richtigheet skull hafwa böker, 
det förr och är beslutet i Consistorio, men ganska oskaeliget, att dhe så dyrt be
talas.

6. Proponerade Prof. Arrhenius om bönderne i Broo, att dhe intet få betala fog
deskäppan med sädh, uthan måste gifwa hwart åhr 10 mk för fogdeskeppan. Reso
lutio. Dhe gifwa effter mk:rgången på den orten der dhe boo.

7. Bonden i Hammarby Math2 Jönson will öf:rgif:a hemmanet för dhe store uth- 
lagor, begärar tillgifft. Resolutio. För 1669 gifwes honom effter 2 t:r med förmaning, 
att han brukar hemmanet wael, så skal han framdeles ansees med någon lindring.

8. Taltes om soldatenkian [Sophia] i Lena, som will köpa husen af ryttaren, att 
bem:te huus stå helt och hållet på Academiens fundo, hwilket h. Åkerman berät
tade, som det visiterat hafwer, hwarföre blifwer det widh förre resolution, att om 
någon will på samma, fundo klaga, blifwer Academien i possession till dess hon der 
ifrån med föregången syn och laga dom wunnen blifwer.

Eljest får enkian köpa husen, men föra dem dädan effter förre sluth.
9. Om bonden Anders Gregersson i Orkesta resolverades, att han blifwer widh 

hemmanet i åhr, och Academien tager sedan i höst sitt uth så mycket hon gitter. 
Interim skal han förmanas wara flitig, med förhoppning att blifwa ihugkommen 
framdeles.

10. Taltes om den oriditigheet som finnes med mantals skrifningen. Resolutio. 
Academia? befallningzmän skole skrifwa sielfwe på sin troo och ährligheet och in- 
lefwerere i Consistorium mantals längderne underskrefne af gode män, såsom wittne. 
Knechthustrur som inhyses sittia, skrifwas intet, och dhe som förr skrefne äre, re
mitteras det

11. Abraham Persson befallm:n frågade om enkians 2 swentienare i Sunnanå i 
Frössunda, hwilka äre skrefne i mantals längden 1664, men äre doch krigzmän och 
derföre begära sig frij. Resolutio. Dhe befrijas som andre sådane Cronones tienare.

12. Uplästes R. Cantzlers bref för M. Jona Phragmenio, angående 1670 åhrs frijheet 
på hemmanet Eedby. Resolutio. Blifwer frij för alt annat, undantagandes kyrkio- 
tijonden. Sed vide §. 15.

13. Uplästes och hans högGrefl. Excel! R. Cantzlers bref om någre manuscripter 
antiquiteterne angående, som inbrachte äre med Cronones och Academiens medel 
ifrån Island, att dhe hållas i god förwaring.

Prof. Rudbeck swarade, dhe finnas hoos h. Räntemästaren, der på han will gifwa 
en indicem, och inlefwerera det till Collegium Antiquitatum. Consistorium fan godt, 
att dhe inläggias i Bibliothecam Academiae, der om skal med första skrifwas till hans 
högGrefl. Excellentz.

14. Uplästes R. Cantzlers bref om Academiae statens aflöning effter ett project 
insinuerat hans högGrefl. Excell. af Prof. Rudbeck. Consistorium erkänner med tack- 
samheet den nådige tillsäyelse om medels uthseende till att ersättia det som brister 
på extra-staten. Skal och här om skrifwas med första swar och tacksäyelse.

Rector Magnif. begärer lijkwäl först see det projectet, som hans högGrefl. Excell. 
refererar sig på. Prof. Rudbeck swarade det wara i Consistorio en gång opläset.

Prof. Rudbeck sade och, att spannemålen hade med större Academiens nytta kun
nat säljas för juhl.

Inspectores serarii p. t  Prof. Schefferus och Dn. Arrhenius ursächtade sig, att dhe 
först S. Thomae tijd woro tillsatte, och kunde altså för juhl i den korte tijd som då
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öfwer war, till helgen, med Academiens nytta spannemålen icke föryttras; der till dhe 
och sade sig icke obligeras i constitue Acad. emedan sådant hörde Rectori till

Prof. Schefferus sade, jag håller mig wid constitutiones, hwad dhe mig påläggia, 
undrager jag mig intet

Prof. Åkerman sade, sig för helgen hafwa offererat sin operam, att uthtinga span- 
nerruIlen i Stockholm, det som då opskötz, effter hon så litet galdt Dhe förre in
spectores serarii Prof. Benzelius och M. Skunk swarade och exeuserade sig, att spanne- 
mdlen intet war inkommen, ey heller borde säljas för Thomae tijd, då dhe reda hade 
affträdt; med Rectore tunc temporis Magnifico hade dhe lijkwäl talt offta der om, 
men effter spannemåiea intet galdt mehr än 6 d. differerades det med Quaestoris 
godtfinnande.

15. Uplästes R. Guntzlers confirmation de dato 3 Febr. på 1669 och 1670 åhrs frij- 
heet på Edeby för Per Bengtsons enkia. Resolutio. Kyrkiotijonden kan intet tillgifwas, 
effter det intet är praebendehemman, icke heller har Per Bengtson sielf wäret frij der- 
före medan han lefde. Det öfrige som i Mag. Phragmenii supplication till Consisto
rium, begärtes om frijhetens Prolongation, tyckte Consistorium wara tijd nogh att 
tala om än; han skulle wara tillfridz med det som skedt är. Respice $. 12. hujus ses
sionis.

16. Uplästes en apologia inlagd af inspectoribus serarii Prof. Scheffero och Prof. 
Arrhenio, angående deras embetes administration med serarii inspection, hwilken af 
dem begäres blifwa bijfogat originaliter hoos acta.* Den inlagde apologiam togh 
Prof. Olaus Rudbeck att skriffteligen förklara sig på något serdeles sig angående.

Och effter i denne skrifft ibland annat något war förmält om den nye qwarnen, 
som wore dess byggning i otijd företagen för den brist som är på Academiens medel 
och inkompst, swarade Prof. Rudbeck här till strax: Qwarnen har draget allenast förr 
300 t:r men nu genom den nybygde och eljest giorde reparation, drager hon 300, 
protesterande emot inspectorum klagan i den inlagde apologia, sade sig sielf wilja be
tala qwarnen. Consistorium föll der emot, effter Consistorium hade förr samtyckt 
qwarnens byggning med Academiens medeL

Prof. Schefferus hölt allenast tijden, då qwarnen bygdes, oläglig för det studzande 
med officianternes och stipendiaternes afhielpande.

Proff. cseteri swarade, det då den tijden wara skedt, eljest hade staden taget wattnet 
ifrån dem, som hade der på Kgl. M:ttz bref.

Prof. Rudbeck klagade än högt, att det han hade med sin swett och blod, med 
störste flijt och troheet arbetat och drifwet Academien till godo, blef honom nu för
brått i denne inlago.

Prof. Schefferus och Prof. Arrhenius sade sig intet förbrå en eller annan något, ey 
heller straffa det som wael intenderat och wärkstäldt är till Academiens gagn och 
nytta uthan det allenast förstå dhe med sin apologia och protest, att dhe uthi det 
som deras embete effter constitutionerne dem pålägger och förtror att disponera, 
äre förbij gångne, och få litet eller intet af byggningar och andre sådane beställningar 
weta, förän räkningarne på bekostnader skole underskrifwas, då dhe måste samtyckia 
och bekräffta det dhe ingen kundskap afhafwa. Borde fördenskull i sådant föregå en 
communication och samrådande med dem, som wederbör, och icke alt hängia af ens 
eller annans godtfinnande.

Se bilaga sid. 482 ff.
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Prof. Rudbeck provocerade här emot till acta under Rect. Magnificum Liung, dhe 
som wäl wijsa skulle, att han i hela Consistorio här communicerat sin intention om 
qwarnens byggning; då odi slutet war, att hon skulle byggias på Academiae kostnadt, 
eljest han på sin egen welat upsättia henne, och brukat henne till dess hon sig betalt 
hade.

Inspectores aerarii swarade, sig icke dess mindre hafwa bordt wetta när byggningen 
företogz så med qwarnen som annat, och effter sin obligation der till confererat sin 
operam.

17. Företogz saken om sal. Beckman.
Johan Burman framkallades att wittna, aflade eed, och berättade som följer: Wij 

suto 3 st:n Johannes Bekman, Jonas Flur, Johannes Burman tillhopa; sedan kommer 
Henricus Tornström och Olaus Beckius in hoos oss, togo så in 1 k. öhl och drucko 
om en gång eller annan. Af deras ankomst blef Bäckman något illa till fridz, lade sig 
så neder i sängen och wille intet dricka längre. Sedan drack Henricus Tornström 
honom till i sängen. Stod Bäckman så upp och swarade honom. En stund der effter 
lade Beckman sig neder på bänken. Wille så Tornström dricka honom till andre 
gången; men den andre wille intet swara. Drogh han så ett stycke af Bäckmans kappa 
undan hufwudet på honom, och sade will du icke dricka med oss? Bäckman sprang 
så upp af bänken, och sade, får jag icke liggia i fred, will du öfwerfalla mig nu, så* 
som du giorde sidst? kan skee du har ingen kroksabbel med dig, begynnandes på att 
föra skamliga ord på hwar annan, och mante hwar annan uth. Baar så uth på gatan, 
förde och så ohöfwiska ord sin emellan. Sedan bar det uth, och som jag intet annat 
minnes, Tornström före uth. Bäckman ropade, sedan dhe wore uthkomne både, 
bijda du. Sprang så Bäckman effter Tornström på gatan. Tornström gaf sig undan. 
Föll så Bäckman omkull widh en stockända, då han sprang effter den andre. Torn
ström sprang och fick honom i håret der han lågh. Då måtte jag stiga fram och 
skilja åth, fattade Olaus Beckius mig i armen och slängde mig der ifrån, säyandes, 
hwad will du? Der effter stegh Beckius fram och tog Tornström ifrån Bäckman. 
Bäckman reste sig sedan upp. Andre resan komwo dhe och tillhopa, slogh så Bäck
man Tornström under sig, och sade, see jag har macht att slå honom, men jag will 
intet Kom åter Beckius och hade Bäckman upp ifrån Tornström. Sedan gingo wij 
in, Beckman, Jonas Flur, Beckius, Burman, men Tornström gick der ifrån. Då wij 
hade wäret een stund tillhopa, kom Tornström och Hosselius dijt in igen. Fick altså 
Tornström see Bäckman liggia i sängen, frågade så honom till, stig upp du hunsfott, 
ref altså honom i tröyan. Då jag fick höra det samma, sprang jag åth sängen, satte 
mig i ängen, och bad honom wara stilla, och intet förföra sig på honom, sade, hafwer 
honom Tornström uth. Gick altså Tornström tillijka med den andre uth der ifrån. 
Bäckman klagade sig aldrig något ondt af denne slagzmålen, uthan allenast, jag blyes 
för det jag har på näsan, att gå fram för doetaren. Dagen effter frågade jag Bäckman 
hwilken dera hade nyckelen, effter jag hörde endera hade nyckelen? Bäckman sade, 
jag hade nyckelen.

Burman spordes, om Bäckman intet klagade sig om bröstet, eller blödde? Burman 
swarade, att han blödde mycket näsblod om afftonen då slagzmålet stod, det han 
offta eljest plägade göra. Här med affträdde wittnet och parterne uthwijstes.

Sedan discurrerades om denne saken, och syntes nödigt, effter målsäganden nekar 
section, att man begärte hans högGrefL ExcelL Cancellarii mandatum, i sådane casibus 
icke måtte wägras sectio, så frampt målsäganden wilja tala på sin rä tt Och emedan
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dhe förre acta denne saken angående icke äre renskrifne, differerades domen till 
näste Consistorii dagh.

18. Skal skrifwas swar på Sparijns bref, som uplästes i Consistorio, angående Peder 
Persons torp Fiällarne i Helgesta by och Haga sockn, att der ransakas skal in loco 
der torpet ligger med första, då bart blifwer, och då honom i tijd förständigas, att 
han låter sig der wid ransakningen infinna. Brefwet afgick den 11 Mart.

19. Insinuerades af slottzbefallningzmannen wäll:t Samuel Stehn emot Prof. M. 
Jonam Fornelium en skrifft, angående saL Uhrens giorde skuld. Den skrifften togh 
Prof. Fornelius till sig att swara på i näste Consistorio.

20. Om saL Unonii dotter hoos borgmästaren Kadow slötz å nyo, att borgmästaren 
intet får upsäya förmynderskapet, effter ingen wichtig orsak der till är, uthan man 
måste adjungera honom någon dativum tutorem, så frampt ingen legitimus på fä- 
dernes sidan finnes. Och effter M. Lars [Hontherus] i Alunda berättades intet wara 
henne skyll, föreslogz Prof. Celsius att man sökte honom der till winna, hwilken 
nu ey war tillstädes. Hwad eljest resolverat fans om hennes arf och annan disposition 
henne angående tillförende (vid. acta den 2 Mart. §. 1.) höltz nu godt.

21. Bewiljades Dn. Erico Aurivillio få hålla egen disputation in jure De iactu & 
naufragio, sub praesidio Prof. Åkermans.

22. Constituerades Prof. Skunk inspector nationis öf:r Westrogothos i M. Fontelii 
ställe.

23. Påminte Rector Magnif. att dhe förre Rectores måste inläggia räkningar för 
sig.

24. Uplästes mantals längden, då och slötz att Jacob glasmästares enkia slipper, 
effter hon är wanför.

25. Prof. Liung begärte, och förundtes Prof. Ravii tima kL 10 in aud. vet. minori 
att läsa, så länge Prof. Ravius är borta.

26. Uplästes ett memorial af någre puncter, som M:r Körling hafwer insinuerat 
om stipendio duplici in facultate theologica, effter Dn. Magnum Fordei, som effter 
hans högGrefL ExcelL R. Cantzlers bref Dn. Johanni Rudbeckio i fiol gifwet wardt; 
sammaledes om adjunctura theologica som M:r Andreas Grubb bekommt hafwer.

Resolutio. Anlangande dhe puncter om saL Fördelens stipendio, som är Johanni 
Rudbeckio tillslaget, der i M:r Körling menar sig wara förnär skedt, så swaras detta, 
att samma tijd som M:r Körling fick vocation till Pernow, så wardt och Johan Rud- 
beckius hans högGrefL ExcelL Cancellarii confirmation på detta stipendio, för den 
skull, det honom af Consistorio och inspectoribus aerarii fram för andre tillslaget 
wardt Men att M:r Körling wandt hans högGrefL ExcelL R. Cantzlers lof det att 
niuta på en termin, skedde det allenast, som Prof. h. Olaus Rudbeck berättade med 
Johannis Rudbeckii sielfwillige cederande på en termin, M:r Körling der med att 
accommodera. Och följer der af intet, att den andre heelt och hållet sin rätt cederat 
hafwer. Ty hans högGrefL ExcelL ord lydde så, will Rudbeckius sponte effterlåta Kör
ling den termin, står det honom fritt, och är mig intet emot.

Hwad M:r Körling sedan i någre puncter om adjunctura theolog. drifwer, fan 
Consistorium alt härflyta der af, att M:r Körling intet will förstå sin vocation tili 
Pernow, cujus respectu adjunctura theologica woro honom undangången och en 
annan cederat, effter han ey kunde både wara Professor i Pernow, och Adjunctus 
här, det som och klarligen stod till att sluta af hans högGrefL ExcelL R. Cantzlers 
bref, när dhe senare med dhe förre collationerade och rätt förstådde blifwa.
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Den 12 Martij
höltz Consistorium majus, prassent. M. Rectore, M. Benzelio, Dn. Åkerman, Dn.

Ol. Rudb. Doct Hoffwenio, M. Liung, Dn. Verelio, Dn. Arrhenio, M. Celsio, M. 
Aurivillio.

1. Finge böndren i Wäsby och Broo sochn dilation med det dhe ey kunna göra 
udi i detta åhr för haglet skull, hwarpå dem gifwes zedel till fougden. Item lofwas 
dem tillgifft annat åhr för det swåra haglet, hwar om dhe hafwa sin pastoris attest.

2. Resolverades, att Prof. Benzelii adjunctura theologica cederas till h. Gartman 
effter Rijkz Cantzlers bref och förordning.

3. Uplästes projectet på Academiae staten, giordt af h. Olao Rudbeck, efftersom 
fougderne hafwa giordt förslag, att man kan i åhr få uthlagorne af böndren. Item 
effter som kyrkioherbergen detta åhret kunna draga.

4. Slötz, att på Abraham Jacobssons klagan i Qwarstad i Har bo sochn, öfwer någon 
orätt sig tillfogat af furstens camrerare öfwer en gärdzlegårdz nedhuggande, item 
att hans gran»ar hafwa jord från honom, skal ransakas, och wederparten sielf nembl. 
försten citeras.

5. Påminte Rector Magnif. förledne onssdagz då Consistorium majus höltz, wara 
inlagd een apologiam af inspectoribus aerarii p.t. h. Scheffero och Prof. Arrhenio, i 
hwilken M. Rector hade funnet sig något rörder, effter constitutiones om M. Rectoris 
embete allegerades Rectori M. till påminnelse, till hwilket hans Magnrts wille wäl 
widlyffteligare i sinom tijd, der så behöfwas kan, swara. Denne gång begärte alle
nast M. R. att Consistorium wille säya sin mening om följande propositioner eller 
frågor.

(1) . Om Rect Magnif. allena, som inspectores aerarii synas klaga öfwer, eller hela 
Consistorium hade pålagt dem att resa till Kopparberget och försälja Academiens 
spannemdl, der ifrån Prof. Arrhenius sig uhrsächtat hade för sin kokerskas siukdom, 
fördenskull och Academien måste dijt up skicka fougden Börje [Rommel] detta att 
förrätta. Här till swarades, att Consistorium hade det comraitterat Prof. Arrhenio, som 
wore till att see af actis 5 Jan.

(2) . Frågade M. Rector, om han hade pålagdt inspectoribus serarii något som icke 
wore deras embete jemlijkt, uthan hörde Rectori M. till som derföre hade vocation 
ifrån lectionibus publicis, såsom den inlagde apologia lyder, i det Rector M. hade 
begärt att inspectores serarii effter sitt embetes plicht skulle tillsee ne coloni inique 
tractentur, och altså hade intet talt om någre criminal eller civil saker, som intet höra 
till Consistorium, som constitutiones innehålla. Till den ände hade han skickat till 
dem någre af Academiens bönder, att inspectores serarii skulle uptaga deras beswär 
och klagomål, och efftersee i ransakningarne huru med dem föreweter. En eller 
annan af Consistorio sade det som M. Rector här i giordt hade, wore förswarliget, 
sade och der hoos, att inspp. serarii hade giordt ingrep i Consistorii embete, i hwil- 
ketz macht det stode, och icke i inspectorum allena, att admonera M. Rectorem om 
sitt embete. Vid. cap. 3. §. 12, 14. de officio Rectoris.

(3) . Refererade M. Rector, att då han hade låtet genom sitt bud påminna Prof. 
Dn. Schefferum här om, i synnerheet om böndernes klagomål, att de ändtligen up- 
tagas af inspectoribus, cognosceras och afhielpas, med begäran, att der Dn. Schefferus 
för sine andre embetes syslor icke kunde sig till sådant uthlåta, att han då detta com- 
municerade någon annan, hade Prof. Schefferus swarat sig hwarken wilja eller kunna
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undraga sig i det, som constitutiones påläggia inspectoribus serarii, och han i Con
sistorio wid det embetes tillträde hade sig obligerat till Men wille en eller annan 
honom något påläggia der uthöfwer, som i constitutionibus icke finnes det embetet 
wara injungerat, wore han till sådant icke obligerat. Här begärte nu Rector Magnif. 
Consistorii mening weta, om Consistorium har macht, att påläggia inspectoribus serarii 
något, som i constitutionib. expresse icke nämnes, der på praesentes inspectores sig 
beropade i sin apologia?

Ex. $. 3. constitutt. Acadd. de off. inspp. serarii befans, att Consistorium har macht 
der tilL Vid. cap. 11. §. 4.

Prof. Benzelius sade inspectorum mening i sin apologia wara, att de icke borde 
absente Rectore & Consistorio uptaga odi afhielpa böndrens klagomål eller beswär.

Consistoriales reliqui swarade, inspectorum embetes plicht fordra ex $. 3. c  3. 
constitutt. Acadd. att de först uptaga och examinera tillijka med Dn. Quaestore bön
dernas causas, och det de ey kunna expediera, borde sedan af Rectore proponeras i 
Consistorio, och der uthföras.

Quaestor sade: Hwad dhe nämna i sin skrifft om mig, så weet jag mig hafwa 
samma, privilegium, som en bonde i Swerige, att der någon skyller mig för något, 
skal han det bewijsa. Jag får sedan swara för mig.

M. Rector betygade sig detta hafwa påmint prsesentib. inspp. på det han icke måtte 
falla i något som deras embete anginge, hwar öfwer han wiste att någre inspp. 
aerarii hade klagat sig förr. Eljest höllt M. Rector rådeligast, att man sökte componera 
detta owäsendet, och förebyggia, att det icke komme till hans HögGrefL ExcelL 
Rijkz Cantzleren. Sade sig och till den ändan admonerat Prof. Arrhenium, att ingen 
skrifft skulle inläggias, den som och hade bordt honom privatim insinueras först, 
hwilket ey skedde, uthan blef i Consistorio, förrän han en gång af dess innehåll nå
got wiste, lagder in på bordet. Sådant procedere löpa emot auctoritatem Rectoris 
Magnifici. Vid. c. 6. §. 2. de delibb.

Somblige Professores, mehnte att Consistorium borde skriffteL sware till det Con
sistorium angår. Curator och Quaestor till det som dem angår.

Prof. Benzelius dref med flijt på, att alt detta, till att förekomma widare wid- 
lyfftigheet, mundtligen uthan skriffters wäxlande resolverades; sade sig intet wara i 
den skrifften så högt rörder, att han behöfde skriffteligen der till swara.

Prof. Olaus Rudbeck och Prof. Åkerman föllo der emot, besynnerligen effter pro- 
testantes begära declaration på sin skrifft.

Doct. Hoffwenius sade: de skulle komma frequentiores tillstädes, och sökia de
battera hwar punct för sig.

Detta upskötz till annat Consistorium.
6. Om M. Jonas Phragmenii begäran resolverades, att han intet kan begära mehr, 

än han har fått, och Per Bengtson sielf i sin tijd har hafft.
Quaestor admonerade, att skogen uthhugges der i Eedby. Skal synas, om det sant 

är, skal han betala skadan, som på gården sitter, så frampt han finnes der till skyldig.
Prof. Benzelius med någre flere höllt skäliget först honom här om låta ad- 

monera.
7. Uplästes brefwet som afgå skal till hans HögGrefl. Excell. R. Cantzler, angående 

statens aflöning.
8. Prof. Olaus Rudbeck tog till sig med consensu Consistorii alla ransakningar, som 

woro 10 st:n att öfwersee dem, och göra register på alle klagomål, som wijdare ex-
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amineras böre. Och skole 3 ransakningar, som fattas, nembL Doct. Stigzelii, Prof. 
OL Rudbeckii, och Dn. Arrhenii effterfrågas, och med det första fullbordas.

Den 16 Martii
höltz Consist. minus praesent. M. Rectore, M. Åkerman, M. L. Fornelio, M. Liung, 

M. Aurivillio. Not. M. Micr.
1. Nicolaus Ringius klagade sig hafwa länt Martino Hosselio en gullring, den han 

hafwer för honom förfaret, begärade ringen igen.
Hosselius bekänner sig hafwa taget ringen, lofwade skaffa honom igen så snart 

den inkommer, som honom hafwer.
2. Gudmund Pilow klagade och på Hosselium, att han war honom skyldig för 

wijn 60 d:r. Pilow tillfrågades om han pant hafwer? Han nekade der till Blef för- 
manter, att han icke skulle få uthan pant uth till studiosos, besynnerligen så store 
poster. Hosselius tillstod denne skulden. Resolutio. Hosselius skal gifwa honom sin 
handskrifft och obligera sig till betala på wiss dagh.

3. Anders Andersson hofman och Erich Danielson borgare här i staden angifwa 
Martinum Hosselium för någon skull. Anders Andersson hafwer hans obligation på 
123 d:r kmt. för kläder. Erich Danielson hafwer och obligation på 60 d:r 1 öre 
när, för paper, länte penningar och andre små saker. Resolutio. Effter Hosselii för
äldrar boo långt här ifrån, gifwes honom dagh till pingesdag, då skal han bägge desse 
poster betala. Interim skal Hosselius wara in arresto och icke resa uhr staden förr än 
han har betalt.

4. Om hustro Sophia corporals enkian i Lena tyckte Consistorium minus icke 
oskäliget, att hon finge sittia i husen der dhe nu stå, doch reserverandes sig det, att 
Academien icke skeer något praejudicium. Detta refererades till Consist majoris 
ratification.

3. Proponerade Rector Magnif. om h. Daniels [Dijkmans] son i Almunge Nils 
Dijkman, som nylig är död blefwen, rådfrågandes sig, om dhe begära programma 
för honom, om Rect Magn. skulle det gifwa, effter han på 6 åhrs tijd har wäret hä
dan, och eljest fördt här ett förargeligt lefwerne, som alla belände. Resolutio. Ne
kades.

Dito
kL 2. höltz Consist majus, praesent M. Rectore, M. Benzelio, Dn. Åkerman, Dn. 

OL Rudbeck, Doct. Hoffwenio, M. L. Fornelio, M. Liung, Dn. Verelio, M. J. Fornelio, 
Dn. Arrhenio, M. Celsio, M. Aurivillio. Notante M  Micrandro.

1. Carl Eriksson i Bärby klagade att Prof. Benzelii dreng Erich hade slaget honom 
med en yxhammar på munnen och ansichtet, att alla öfwertänderne blefwo lösa, 
hafwandes till wittne Jon Nilsson i Husby och Bondkyrke sochn. Denne Joen Nil
son framkallades, giorde eed, och wittnade sålunda: Prof. Benzelii dreng kom in 
hoos Staffan Andersson, frågade effter en knijf. Hustrun swarade, du skal fåen 
igen. Nu swarade Carl Ersson, hwad skal du fråge effter en junge, noch får du en 
tåcken igen; dhe som plä fråga effter knifwar på krogar, dhe plä sättia dem i pant för 
öhl, bränewijn, tobak och sådant. Sedan gick Anders uth och Carl effter, och då han 
Joen strax kom effter, lågh Carl slagen såsom dödh i porten, hufwudet uthom, och 
fötterne inom porten, men huru slagzmålen gick an, hade Joen intet sedt.

Carl frågades huru slagzmålen kom till? Han berättade som följer: Som jag 
kom på gården mötte mig Erich med yxen i handen, Anders med en kälkstaka, då
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wiste jag intet af, förän Erich slog mig i ansichtet med yxhammaren, på kindbenet 
och öfwer läppen.

Anders den andre Prof. Benzelii dräng berättade, när jag kom och frågade effter 
knifwen, sade Carl, jag kan intet annat räkna eder före än tiggiare, som frågar effter 
knifwar i gålarne. Swarade Staffan Andersons hustro, hwar och en frågar effter sitt. 
Sade Carl, du har satten för öhl och har intet annat betala med. Hustron sade, öl
kannan är betalt, knifwen skal han få igen. Carl sade, jag räknar dig ändå intet an
nat före, än tiggiare. Swarade Anders, få see hwem som först blir tiggiare af oss, 
så gick jag der med uth. Carl följer strax effter. Erich stod på backan, och hölt yxan 
på armen. Rätt som jag effterkom, fick Carl i Erich, sköt honom mot wäggen, frå
gade hwad han wille och hwad han är för en. Erich bad honom gå ifrån sigh, säyandes 
jag har intet beställa med tig. Carl swarade, jag släpper dig intet förän du »ger 
hwad du will Då kom der en hustro gåendes med ett wattämbar, och mädan jag talte 
med henne bak om knuten, fick Carl hugg. Hustrun sade, narras intet med den der, 
han slog mig med en piska i jåns. (Carl nekade sig hafwa hafft någon piska.) När 
jag nu kom fram igen ifrån knuten, hade Erich reda slaget Carl

Erich som skadan giorde: rätt som han kom uth, så flög han på mig, förde mig 
mot wäggen, säyandes, hwad will du? Jag sade, gå från mig jag har intet beställa 
med tig. Han sade jag släpper dig intet förän du »ger hwad du will Jag sköt från 
mig honom en gång, 2 eller 3, han wille intet gå från mig. Då ärnade jag slå honom 
på bröstet, men träffade honom der han nu skadder är. Carl sade han hade slaget 
honom 2 slag. Erik sade ett slagh. Här med uthwijstes parteme.

Consistorium discurrerade om saken.
Prof. Åkerman och bägge Forneln berättade, att den som skadder är, och hans 

broder, är ett ohörliget folk så argt, att ingen får bli till fredz för dem. Dhe hade 
slaget en Academiae bonde armen af, för det han icke körde snart af wägen, då 
Acad. bonde hade 2000 d:r kmt. på slädan. Plä illa handtera en och annan på wä- 
garne uthan något anseende.

Resolutio. Effter wittnen fattades, som balberare och andre, skötz saken upp till 
näste onsdag, der till skal wittnen skaffas, dhe som skadan giordt, wara interim in 
arresto. Vid. §. 6. hujus sessionis.

2. Om enkian i Lena resolverades: att hon får bli der qwar ett åhr till prof, 
gifwer recognition till Academien, och Acad. hafwer macht till att revocerat, när 
hon nödigt finner och behagar. Enkian får och lof att hugga till wedh, men intet 
mehr. Sedan hölt Consistorium rådeliget skiffta skogen med det första, och att Acad. 
satte interim en torpare dijt som hugge, så gärna som dhe spara och andra hugga.

3. Böndren i Åhrby och Karby klaga öfwer misswäxt, hafwa comministri i Rasbo 
attest, begära förmedling. Resolutio. Fogden skal intet ansträngia dem i detta åhr, 
men annat åhr skola dhe betala. Effter ingen ransakning har der än wäret, kan dem 
ingen förmedling eller tillgifft gifwas, förän man finner under ransakningen hwad 
skäl här till kan wara.

4. Quaestor berättade att fogdarne ha inlagt zedlar på den afrad bönderne hafwa 
uthfördt effter den stiger litet, frågas om fogdarne skola taga af dem det dhe spardt 
hafwa till sädeskorn.

Consistorium resolverade att bönderne måtte behålla sädeskornet.
5. Om hemmanet i Eedby i Danmark sochn resolverades, att det skal mätas till 

alla ägor, och uthlagorne proportioneres der effter för åboen.
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6. M:r Casper [Schouber] inkom och wittnade om det slagzmålet som finnes supra 
§. i. att cartilago på Carl i Bärby är laederat, ingen tand uthslagen, 2 slagh äre lijkwäl 
giorde, det ena upp i pannan, det andra på näsaa

Resolutio. Erich drengen fäldtes för ett fullsår i anletet 20 mk smt. 2:do för sår 
i pannan 12 mk smt. effter 9 cap. Sår. m. wil. och betala barberarelönen. Hwad 
drängiarna hafwa emot Carl, det sökia dhe i sitt foto.

Sidst discurrerades om han skulle få sårtohl för sweda och wärk, men effter han 
bewittnes wara en öfwersittiare och öfwerfaller folk på wägar, gifwes honom intet. 
NB. denne dom fältes den 23 Martij.

7. Företogz saken om Bäckman. Tornström frågades, om han hade något emot det, 
som förr wittnat war och finnes in actis? det han bejakade, görandes denne relation:

Jag kom med Beckio dagen effter gästebodet in, sedan togz 1 k. öhl in. W ij 
woro något lustige. Bäckman gick omsider och lade sig på en bänk, ehuruwäl wij 
hade förr drucket en stund tillhopa. Mädan han låg på bänken, drack jag honom 
till med 2 glas; han swarade, togh dem emot, een stund effter, lade sig åter igen på 
bänken. Een liten stund der effter ärnade jag gå der ifrån, och letta effter min kappa, 
blef så warse att en kappa låg under hans hufwud, togh den kappan under hans 
hufwud; af den orsak stegh han upp, togh kappan igen, begynnandes föra skamliga 
ord på mig. Sedan wille han offta öfwerfalla mig med hugg och slag der inne, och 
mehr och mehr blef han anstyrkter af werdinnan i gården, som sade Gudh gifwe 
den lille finnen finge hugg. Effter han wille alltijd öfwerfalla mig, så slapp jag 
doch omsider med stoor möda genom dören. Strax kom han effter mig, och gick 
för mig baklänges, wiljandes hålla mig tillbaka; med stor möda kom jag uth genom 
porten, lijkwäl stod han alltijd för mig. Ärnade jag då stiga från honom wid porten, 
då stötte han mig i gången. Med det samma gaf jag mig undan, och han stupade 
emot stockarne; då togh jag honom i håret när han lågh framstupa, släpte honom 
sedan. Wille löpa min koos. När jag kom ett stycke der ifrån, saknade jag min 
hatt; då ropade jag till min landzman Fluren, att han skulle taga hatten upp, och 
bäran till mig, det han giorde. Med det samma han kom med hatten, kom och sal. 
Bäckman, hafwandes en nyckel i handen, kom genast på mig, slög mig under sig. 
Der läto dhe oss nappas en lång stund, ingen wille skilja oss åth. Burman ropade, 
lät dem man nappas, slå braf på. Dhe andre när dhe sågo mig wara blodig, ty jag 
fick 2 hohl i hufwudet och 1 på läpparne, som stodo sedan all swullne, togo dhe 
honom ifrån mig. Sedan gick jag min wäg hem. Och kom strax der effter med en 
god wän för säkerheet skull igen, att taga min qwarlembnade kappa. Då jag kom 
dijt, war porten igenstängder, Beckius kom och lät opp porten. När jag kom andre 
gången in, togh jag kappan på mig, blef och warse att han lågh i sängen. Då 
kan jag intet neka att jag fäldte några ord, hunsfott, grytgiutare son, stegh till 
honom, togh honom i kläderne, ref sönder hans jacka litet på sidan, sedan gick 
jag bort.

Beckius: Sal. Beckman fölgde mig hem, sedan Tornström war bortgången, effter 
Boman war hemma, som gäster i en kammar, så gingo wij opp till honom. Så 
frågade jag om han wille bli qwar öfwer natten? der till swarade han: ja. Sedan 
sporde jag, hwad han skulle säya när han komme hem till Doctaren, effter han hade 
en blånad under ögat, och huru han den hade fått, effter Tornström hade ingen 
nyckel? Sade han, jag stötte mig när jag föll kull, och jag får wäl något säya för 
Doctaren.
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Frågades Beckius om sal. Beckman hade klagat sig? Han sade ney. Söndagen 
effter kom han till mig sade Beckius, då frågade jag, huru blifwer det med Torn
ström och Eder? Beckman swarade, jag geer det lapperij näcken. Här med affträdde 
parterne.

Discurrerades om saken.
Prof. Åkerman: I Tornströms relation finnes ingen diversitet emot wittnens, 

och om något wore gäller det intet emot juratos testes.
Sedan voterades:
Prof. Aurivillius: Ransakningen wijser intet som gifwer misstankar till något 

dödzslag.
M. L  Fornelius affträdde, wägrandes wilja döma något som angår borgare

folket.
Prof. Celsius: Jag kan intet see något som kan binda wederparten till det han 

åklagas före.
Prof. Arrhenius: jag finner ey heller skäl till att Tornström kan bindas till lifz- 

straff, uthan allenast hårdrag, skällsord, kläderef.
Prof. J. Fornelius: Ibland annat dhe hafwa sagdt, är det intet ringa, att målssägan- 

derne haf:a nekat section; eljest seer jag och intet som binder Tornström till lijfz- 
straff.

Prof. Livmg: Effter lagen pålägger att man skal fällan eller wärjan, är han wist 
frij för hufwudsaken ex actis & probatis; men eljest är betänkeliget, att han har 
andre gången konwwet igen och bullrat.

Prof. Hoffwenius. Seer intet skäl i actis att binda honom till den andres lijf, 
uthan för annan otijdigheet, skällsord, hårdrag etc.

Prof. Ol. Rudbeck, sade det samwa som Doct. Hoffwenius.
Prof. Åkerman: Af actis kan Tornström ingalunda bindas till Beckmans död:

1. effter Tornström af sal. Beckman sielf aldrig beskyldtes. 2. det icke heller af 
wittnen bewijses, uthan heller merendels att Beckman har wäret öfwerman. Det 
är mitt votum, att han böter för hårdragh effter 12 cap. Sår. m. wil. 6 mk effter 
placatet för perlementet andre gången 12 mk för skällsord 31 cap. Rådst.B. §. 2. 
6 mk.

Prof. Benzelius: Så wida man kan see af wittnen, wärjes han för hufwudsaken, 
och plichte för det andre honom pålägges, så wida han der till kan tillwinnas.

Frågades om han skal effter den giorde bekännelsen böta för oliud?
Doct. Hoffwenius: effter han har slagetz på gatan, har han giordt oliud.
Prof. Åkerman och M. Liung sade det samma. Negabant Proff. Benzelius, 

Verelius, J. Fornelius & Arrhenius.
Hela Consistorium tycker illa wara giordt, att föräldrarne hafwa nekat section.
Resolutio. Effter dhe skäl som in actis finnas, kan Consistorium intet fälla 

Tornström till det, att han är baneman och wållande till sal. Beckmans död, uthan 
för hårdrag böte effter 12 cap. Sår. m. wil. StL. 6 mk, för skällsord 31 cap. Rådst.B. 
§ 2. 6 mk. Beckius kallas frij för alt widare tilltal i detta måhl, och det effter dhe 
skäl som och finnas in actis.

För böterne caverade Prof. Benzelius.
8. Taltes och om befallm:ns Samuel Stehns insinuerade skrifft den 9 Mart. §. 19.
Prof. J. Fornelius contesterade sig icke hafwa tänkt på den saken, sedan Consisto

rium hade gifwet sin definitivam sententiam, och änddigen den ifrån sig skutet.
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Betygade sig af ingen passion hafwa taget den saken upp. Sade sig i wänligheet 
skickat en gång en studiosum till Samuel Stehn om detta ärendet, då hade han Stehn 
illa furit uth, effter Prof. Fornelius hade gått till Herrans nattward 2 gånger mädan 
saken än stod, ehuruwäl Samuel Stehn sielf hade wäret till Herrans nattward.

Det Samuel Stehn säger Fornelium hafwa sökt i Stockholm i Hofrätten appel
lando, det nekade Prof. Fornelius, uthan allenast sökt supplicando.

Rector Magnif. begärade weta om Prof. Fornelius hade skriffteligen swarat på 
befallm:ns Samuel Stehns inlagde skrifft den 9 Mart. §. 19. som han då lofwade 
göra till nästa Consistorium?

Prof. Fornelius swarade sig ingen annan skrifft hafwa att wijsa, än den han 
tillförende den 14 Decembr. 1669 gifwet hade till Reet. P. Liung på Samuel Stehns 
postulater, det han begärar execution på mig, hafwer jagh intet af sal. Uhrens 
egendom i min wärjo, kan derföre på mig ingen execution göras. Caution för 
h. Gideon Rålamb sade Prof. Fornelius sig hafwa lefwererat till Doct. Stigzelium.

NB. Här om skulle hans högehrew:t frågas.
Till det Prof. Fornelius sade, att domen skulle wara olaglig, såsom och af hans 

skrifft synes, som upläsen blef, sampt af den supplication till Kgl. Hofrätten, 
effter i Consist. majori allenast 3 vota äre fallne, och der effter domen pronuncierat. 
Der till swarade M. Rector, att så få äre tillstädes kompne, wore praesentes intet 
wållande, hade ey heller der igenom mist sine vota, uthan dhe som borta woro, som 
och der före skulle plichta ex constit. c. 6. de delib. Att Prof. Åkerman som då 
Rector war hafwer effter 3 vota sententiam pronuncierat, må han derföre sielf 
swara.

Doct. Hoffwenius: Dhe som borta woro när den saken cognoscerades och af- 
dömdes, hafwa förlorat sine vota; det sade och Prof. Åkerman.

Blifwer intet widare slut i denne saken för Secretarii hemkompst, effter Samuel 
Stehn beropar sig på honom och acta superiora om dhe 16 rdr.

9. Proponerade Rector M. af ett memorial M. Körlingz anhållan om adjunctura 
och stipendio duplici.

Till Korlingens postulatum swarade, att dhe tyckia en stoor sidwyrdning det 
han så handterar Consistorium, föregifwandes det skäl intet gälla, ty uthaf R. 
Cantzler äre gifne confirmationer på adjunctura theologica så wäl som philosophica 
till andre jämwäl och på stipendio, will han något tala, så tale på R. Cantzlers 
disposition.

M. J. Fornelius sade: han hade bordt hafft en reprimam af Rectore M. för det 
han biuder till att sticka sådana zedlar i händren på M  Rectore. Men Rector M. 
swarade, sig hafwa sielf rådt honom till att pro memoria upsättia sin begäran.

10. Om sal Nils Danielsson [Dijkman] frågade Rector M  igen om något pro
gramma skulle göras för honom? Neg.

11. Prof. Arrhenius som i sommars war hindrad när ransakningarne skedde, tillböd 
sig nu i sommar att taga det omaket på sig.

12. Rector M. proponerade, att h. Jöns [Boderus] capelian har begärt Professo
rernas folk komma till förhör.

Doct. Hoffwenius och h. Verelius sade sitt folk reda hafwa wäret.
13. Erik Jacobsson i lunda och Waxala sochn klagar öfwer fogden Abram Persson, 

att han fordrar högre afrad af honom än han förr har uthgiordt. Resolutio. Fogden 
skal inkallas till swars.

21-711135 Sallander
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Den i8  Martij
i kyrkian, praesentibus M. Rectore, M. Brunnero, M. Benzelio, Dn. Ol. Rudbeck, 

M. Liung, Dn. Verdio. Not. M. Micr[ander].
Proponerade Rector, att Prof. Liungz dreng Mathz [Thomasson], som en tijd har 

för tiufwerij legat i Academiae fängelse, hafwer fängelset förderfwat, så att han nu 
icke säkert på någre nätter har kunnat der uthan serdeles wacht förswaras, hwilket 
effter det mycket beswärliget faller och eljest osäkert är, begärte Prof. Liung, att 
drängen måtte sättias i Cronones fängelse på slottet, der till slottzbefallningzmannen 
hade gifwet lof; här om begärte Rector M. praesentium Consistorialium betänkiande. 
Resolutio. Detta bewiljades, till näste onssdag först, då man skulle see till, att den 
saken i Consistorio kommo till slut, och drengen finge sin dom.

Den 23 Martij
höltz Consist. majus, praesent. M. Rectore, M. Benzelio, M. Åkerman, Dn. Ol. 

Rudbeck, M. L  Fornelio, M. Liung, Dn. Verelio, M. J. Fornelio, Dn. Arrhenio, 
M. Celsio, M. Aurivillio.

1. Angaf Prof. M. Jonas Fornelius om sin sak med befallm:n Samuel Stehn, att 
han denne gång gärna såge på den en ändskap få, effter han ärnar i helgen begå 
Herrans nattward, och försona sigh med Gud. Rector swarade sig icke denne gång 
tänkt den sak framhafwa, effter Samuel Stehn icke hafwer om den saken påmindt; 
äre och nu någre andre saker, som behöfwa decision för helgen.

NB. Följer M. J. Fornelii tahl och acta på ett halfft ark, hwilka blefwo af 
Hans HögGrefl. Excell. h. R. Cantzler ogillade, och befalte af wägen 
rödjas; derföre äre dhe icke införde, uthan liggia förseglade.

2. Uplästes R. Cantzlers bref de dato 12. Febr. 1670. för M. Jacobo Waldio till 
pastoratet i Nääs, så snart M. Benzelius till den andre ordinariam theol. facult. 
professionem och praebenden tillträder.

3. Georgius Vallinus siuk, begärer någon hielp i sin siukdom. Resolutio. Bewiljes 
8 dr smt. så länge man får see hwad det will förslå.

4. En bonde i Nyby och Långthora sochn ansöker någon förmedling på hemmanet, 
eljest will han det öfwergifwa. Resolutio. Han får swar i sommar, då flere bönder 
inkallas effter pingest.

Påminte Dn. Arrhenius, att då någon bonde kommer ifrån hemmanet, och en 
annan dijt igen, skulle fogdarne husesyn hålla, och weta huru med hemmanen tillstår, 
effter alltijd koma dhe nye bönder och begära förmedlingar för hemmanens olägen- 
heet af dhe förre bönder. Consistorium hölt denne påminnelse godh.

3. Påminte Rector om Daniel snickare, att han är antagen under Academien, det 
Rector angifwer att till acta föras.

Widh detta tillfälle beswärade sig en eller annan öf:r Academiae handtwärkare, 
att Professores så litet få dem nyttia, uthan måste mäst bruka stadzens, hwilket 
lijkwäl borde tagas i consideration, effter dhe sittia och niuta privilegia, att Profes
sores finge nyttia deras tienst ibland för penningar såsom andre; hwar och icke, 
låta dem komma under staden, såsom andre.

Prof. Rudbeck swarade, att i Drott. Christina? tijd bestodes handtwerkare, både 
dhe som till publicum hörde, såsom timbermän, smeder, etc och dhe som allena till 
Professorum privat tienst hörde, såsom skomakare och skräddare; men sedan uthe-
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slötes desse handtwerkare i senare Kgl. resolutionen, och allena infördes dhe, som 
till Academiens public tienst höra. Om detta skal ransakas, och en annan tijd omtalas, 
hwilka måste och Professoribus tiena för betalning eller allena publico obligerade.

6. Påminte Doct. Hoffwenius wid detta tillfälle om apothekaren, som offta publice 
och privatim är admonerat att gifwa från sig en taxa på sine medicamenter, men 
kan aldrig effectueras, ehuru man sig åthbär, der om jag honom både privatim 
hafwer tillrådt så wäl som publice; angifwer fördenskull detta å nyo Consistorio, 
såsom icke wiljandes swara till hwad skadestånd här på följer. Skammen går snart 
på torra landet, och månge klaga sig öfwer hans obilligheet. Och när jag sådant om
talar, säger han jag har haat till honom, förföljer honom, och hwad mera obewijsliget 
han uthkastar emot det jag på mitt embetes wägnar omtalar; begärandes sådant 
noteras sig till ursächt.

Consistorium fan nödigt ännu honom förehålla om taxans inlefwererande, der till 
Rector lofwade genom en studiosum medicinae honom admonera wilja.

7. Om Jacob [Hansson] glasmästares son påminte Rector, som är antagen till 
Academiae glasmästare; hwarföre den Jöran som har interimswijs på Academien 
arbetat måste lefwerera nycklarne ifrån sig till rummet.

8. Taltes om dhe 3 t:r rågh hustrun i Yttergrän med sin man är förundt till födo 
den 18 Novembr. 1668, hwilka bokhållaren icke will afföra, såsom icke klarliga 
införde i attesten, anten dhe äre skänkte eller crediterade. Acta uplästes, och be
funnes der klart nogh upförde för gåfwa, derföre resolverades:

Desse 3 t:r äre henne skänkte, och skola der effter afföras i räkningarne.
9. Taltes om dhe 2:ne stipendiis M. Micrandro bör anslås till adjuncturam pro 

notariatu, och resolverades: Tillkomwande måndag sammanträda inspectores sti
pendiariorum med h. Rudbeckio, att see hwad rum löse äre, och honom accommo- 
dera.

10. Taltes om sal. Leijonsköldz enkiefrus [Brittas] skuld till Academien, på expense 
domen för riddaresynen, huru hon offta hafwer förmanat wäret till skuldens af- 
betalning, men det ännu icke effterkommet. Resolutio. Skal skrifwas till h. landz- 
höfdingen, och begäras han sätter henne wiss tijd före till att clarera; hwar hon det 
icke effterkommer, då begäre execution i hennes egendom.

11. Företogz saken om M. Liungz dreng Mathz, som nu måste hafwa sin dom, 
effter saken är bekänd.

Consistorium discurrerade om saken, och effter somblige woro i den mening, 
serdeles Prof. Olaus Rudbeck, att effter Consistorium hafwer på gode promisser för
mått honom till god bekännelse, böra dhe hållas, och domen icke så högt skärpas. 
Andre mehnte, om någon in particulari genom gode ord hafwer honom till be
kännelse förmått, kan det icke i domen mitigeras, effter alle domare mäst bruka 
gode ord, att locka missgärningzmän till bekännelse. Underrätterne böre och sig 
hålla wid klara lagen, och domen alldeles effter straffordningen formeras.

Sidst gick saken till vota, och näste parten inclinerade der till, att han dömes 
effter straffordningen 1653, emedan underrätterne icke hafwa jus arbitrandi uthi dhe 
måhl klar lagh fins, som Kgl. resolutionen på sidste rijkzdag för ridderskapet $. 4. 
expresse biuder. Men kunde man något sådant der brede wid införa, som inter- 
cederade för honom i anseende till hans ungdom, 2. att han der till tubbat är, 3. förste 
gång med tiufnad beträdd etc. det wore en görlig och billig sak.

Resolutio. Alldenstund Mathz Thomsson hafwer stulet till 72 rdr och någre dr kmt.
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hwilken summa är öfwer 60 dr smt. som i Kgl. straffordningen icke tillätes remediera 
med böte, arfwode eller gatulopp; och denne i synnerhe/ ifrån sin husbonde stulet, 
som högre tiufnad räknas i lagen, derföre kan icke Consistorium befrija honom 
ifrån straff till lifwet; doch sådant till widare Kgl. Hofrättens omdöme och för
klaring.

12. Professoren Liung begär er, att Ven. Consistorium behagade befrija honom 
för sin rectoratz räkning och saköres lefwerering till Academien, effter han är råkat 
uthi den olägenheet, att det ringa han upburet hafwer, är tillijka med hans penningar 
i tiufwehänder, och kan aldrig återfåås. Resolutio. Bewiljes så mycket bortstulet war; 
men det som då icke upfordrat war, när penningame stules, kan icke här under 
begripas. M. Liung inlägger en klar räkning på det upfordrat war och i hwad sort.

13. M. Liung angifwer om Prof. Åkermans tienare som dömd är för löskeläge, 
och sedan togh kånan. N u frågas om dhe böten skola upfordras eller ey? Prof. Åker
man hafwer caverat för böten. Resolutio. Denne afföres och efftergifwes, effter 
han hafwer ächtat kånan.

14. Företogz saken om Prof. Arrhenii poike [Johan Månsson], Först uplästes 
acta af den 19 Januarij och den dom Consistorium då giorde.

Sedermere angaf Prof. Arrhenius någre nye beswär emot poiken, att han i Stock
holm hade och någre saker hoos köpmän sin husbonde owitterligen taget, och i 
synnerhe/ tilläde Prof. Arrhenius honom att förklara dhe 73 dr kmt. hwar han 
dem hafwer fått, som han på sin räkning hoos Lårmanskan effter hennes bok hafwer 
betalt, tilläggiandes honom hafwa stulet en sölfkanna ifrån sin swärfader, och der 
till försåldt, till dess han bewijser hwar han penningame fådt hafwer, hwilka 
penningar poiken hafwer inständigt nekat någon tijd betalt, och enkian omsider 
(ehuru strängt hon påstod effter sin bok, att dem bekommet) taget sin ord tillbaka, 
att hon dem aldrig fått hafwer, så att nu intet widare är emellan Prof. Arrhenium 
och poiken, än det han i Stockholm haf:r taget och hwad mera smått Prof. Arrhenius 
hafwer på en räkning till poikens fader ingifwet. Nu frågas om den förre dom 
blifwer ståendes, eller ey? Här inwändes att Prof. Arrhenius haf:r inlagdt en skrifft 
emot poiken och beskyldt honom absolute stulet sölfkannan sine ulla limitatione, och 
frågades om poiken och hans fader på den sedermera hafwa beswarat? Här till sades 
ney, uthan effter skrifften war förlång, lefwererades den strax af Rectore till Ar
rhenium, att göras kortare, och fadren sedan få swara på den, hwilket sedan icke 
skedde. Doct. Hoffwenius mehnte, att fadren borde till den först swarat, effter 
poiken tillägges der uthi tiufnaden; sade och, att skrifften icke hade bordt således 
Prof. Arrhenio igenlefwereras.

Prof. Arrhenius inkallades och tillspordes om skrifften, och om han än tillägger 
poiken att stulet sölfkannan?

Prof:n sade, att han skrifften än hemma hoos sig hafwer; sölfkannan kan han 
icke widare poiken tilläggia, än han i sin skrifft förmälte, till dess poiken förklarar 
hwar han dhe 73 dr hafwer fått, som han till Lårmanskan betalt hafwer. Nu effter 
hon casserar sin bok, och tager sin ord tillbaka om bem:te lefwerering, beskyller 
han honom icke widare der före.

Swarades att Prof. Arrhenius icke med sådan limitation tilläde poiken sölfkannan, 
uthan absolute.

Prof. Arrhenius nekade inständelig, säyandes det wara obewijsliget, gåendes der 
med effter skrifften. När han igenkom, uplästes dhe ord af skrifften, som detta angår,
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sä lydandes: Men jag lägger honom den (sölfkannan) fulleligen till, in till dess han 
bewijser hwar han redeligen hafwer fått dhe 75 dr och 8 öre kmt. som han i nästför
leden Majo hafwer effter Lårmanskans egenhändiga räkning henne betalt etc.

Här på inkallades poikens fader, och tillspordes om han hafwer något att swara 
på Prof:ns Arrhenii skrifft? Responsio. Ney, intet mera, allenast Prof:n icke widare 
tillägger min son den sölfkannan, uthan honom der ifrån befrijar. Eljest lofwade 
Måns Olsson, att wilja betala dhe saker, som Olof Hansson kan bewijsa poiken 
hafwer taget hoos sig, och hwad mera Prof. Arrhenius haf:r att fordra effter sin 
skälige räkning, och dhe sielfwe hafwa öfwerens kommet. På det sättet gifwer Prof. 
Arrhenius poiken lös, att han för alt widare åtahl blifwer frij och af andre otilltalt

Fördenskull resolverade Consistorium, att den förre dom öf:r poiken blifwer 
beståendes, och nu å nyo pronuncieras det carcer tillgifwes, men disciplinen skal 
ändtelig exequeras.

15. Prof. Benzelii dreng Erich inkom, och fick sin dom. Vid. acta 16 Mart.

Den 26 Martii,
kallade ProRector Dn. Olaus Rudbeck Professores tillsammans, praesent. Profess. 

Rudbeck, Dn. Åkerman, Doct. Hoffwenio, M. Liungh, M. J. Fornelio, M  Skunk, 
Dn. Arrhenio, M. Aurivillio.

1. Bewiljades Jacobo Arrhenio hålla egen disputation de amore patriae.
2. Taltes om Gezelii disputation, som igår upslogz, och frågades om han hafwer 

Consistorii lof eller wilja der till? Ingen af Consistorio hade der om kundskap; der- 
före skickades till prsesidem h. Schefferum der om, som swarade sig icke annat weta, 
än Prof. Fontelius hade den i Consistorio angifwet. Praesentes af facultate philo
sophica sade sig icke weta den wara omtalt; derföre resolverades:

Disputationen måste upskiutas, till dess ransakat blifwer, om han hafwer Con
sistorii tillstånd der till. 2:do. Är tijden för kort satt, effter den igår upslogz att om 
tijsdag disputeras, hwilket bör wara 8 dagar fulla,

3. Taltes om en supplication till Kongl. Maj:tt om sal. Behmers Norköpingz 
beslutz godz, att dhe måtte få graveras med sal. mansens skuldz betalning till Acade- 
mien, om icke annars skee kunde.

4. Emedan Prof. Liung sedan i onsdagz säger sig fått bättre document till sin 
tienares tiufnad, att han icke allena hafwer wäret, uthan den Teljegårdz Pelle 
halfparten med honom parterat tiufnaden, derföre hafwer Prof. Liung begärt 
Consistorium wille sammankomma innan domen extraderas, och beder dhe wille see 
af desse senare documenter om domen kunde mitigeras, icke till lifzstraff, uthan till 
arbete. Prof. Liung insinuerade någre puncta på ett papper, begärandes att Consisto
rium, i anseende till dem wille domen mitigera, att drengen icke till lifwet fälles, 
effter Teljegårdz Pelle hafwer wäret med i rådh och fått öfwer 30 rdr af poiken, 
sedan han stulet hafwer. Skrifften lyder så:

Ehuruwäl ingen (mycket mindre målsäganden) bör bidia för tiufwen, lijkwäl 
emedan min poikes Mathz Thomsons broder och syster mig träget ombidia, att jag 
icke wille stå på högsta rätten, ty beqwämar jag mig der till, notificerandes Venerando 
Consistorio dhe omständigheter, som synas tiena till hans straffz lindring.

1. Är han en yngling på sitt 19 åhr, och hafwer wäret af barndomen qwick 
och snäll förän han råkade ibland ondt sälskap.
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2. Är han inrådder att stiäla af en annan skalk, som in actis finnes.
3. Är han förste gången med tiufwerij beträdder.
4. Hafwer han sig godwilligt bekändt, af den orsak, att rätten hafwer lofwat 

lindra hans straff, så frampt han sig godwilligt bekänna wille.
5. Hafwer han intet wäret allena om tiufnaden, efftersom den som råder och 

wijsar, den som handterar, och den som gömer och nöter, äre uthi ett 
tiufwerij begripne. Vid. c. 10. §. 2. om straff i Missgerningom och Hög- 
målom.

6. När flere äre begripne uthi ett tiufwerij, tå böter hwar för sig, efftersom 
han hafwer taget till. Vid. cap. 10. §. 6. ibidem.

7. Hans rådztiufwer Teljegårdz Pelle hafwer fått så godt som halfwa penningar 
med honom, som är see af bijfogade lista, fattat af hans egen bekännelse 
på Kämpnärs Cammaren den 8 Mart. förfluten.

8. Jag hafwer och igen bekommt 16 rdr in specie, och sompt penningar, somt 
pant sompt borgen för 46 dr 12 öre kmt. som af följande lista är att see.

9. Synes rådeliget wara, att sententia condemnatoria innehåller till widare wett- 
skap, om han Teljegårdz Pelle kan af bort skickade karlar gripen blifwa, och 
således denne Mathz, som fången är, till swars komma.

I medier tijd önskade jag han finge i järnet med släggiande eller skottkärran
sin maat förtiena, och finnes

Magnifico Dn. Rectori & Venerando Consistorio 
en beredsam tienare alltijd 

Petrus Liung.

Inlade och ett extract af poikens bekännelse på Kämpnärs Cammare den 8 Martij, 
der uthi widlyfftigare opföres huru han hafwer bortslöst penningatne, och hwilka 
med honom hafwa fått af tiufnaden, sampt hwad Professoren hafwer igenfått, så 
lydandes:

Anno 1670 den 8 Martij på Upsala Kämpnärs Cammar bekände Professorens
M. Peder Liungz tienare Mathz, som följer:

Lars Carlsson har bekommet af mig a lls ............................................................ 5 rdr
När jag sattes förste gången in i prubban fick far igen 1 rdr dhe andre 
4 rdr spelte Lars Carlson af mig på 6 öre när.
Sedan bytte jag bort hoos Fluren, när Pelle reste; sompt fick Ruten . . . 1 rdr
Än bytte jag bort på TobakzCompagniet............................................................ 1 rdr
Än bytte jag bort i saL Krogers bodh .................................................................2 rdr
Än bytte hoos nye köpmannen........................................................................... 1 rdr
Än bytt bort i Jonas Stenmans b o d h ................................................................. 1 rdr
En gång bytte knifsmedz Lasse b o r t ................................................................. 1 rdr

Af samwa rdr kiöptes fiolstränger för 1 dr kmt., dhe öfrige fick 
Ruthens hustro.

Tappat bort i ladugolfwet................................................................................ 1 rdr
I distingzmarknaden bytte jag b o rt......................................................................8 rdr

Af samma penningar spenderade jag på min swåger och syster 1 rdr.
Dess föruthan är bortkommet för mig som jag intet kan minnas . . . .  2 rdr

18 rdr
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Noch som jag har förslöst:
2 6mkr st:n 
1 6öres st.
1 3öres st.

Teljegårdz Pelle fick af mig:
Förste g å n g e n ................................................................................................2 rdr
2 gånger gaf honom ...........................................................................................6 rdr
När Pelle reste bort gaf jag honom i nya ladan..............................................1 rdr
I julehelgen när Pelle war med mig hoos min syster i Härnewij, spelte
han af m ig .......................................................................................................... 3 rdr
När wij reste hem der ifrån till örsundzbro, spenderade Pelle 1 k. spanst-
w ijn .....................................................................................................................1 rdr
Än spelte han af mig hoos Swartare K arin ...................................................5 rdr
Mitt för ladan bekommet af m ig ..................................................................1 rdr
Noch speit af mig samma gång .......................................................................1 rdr
När jag körde bryggelagh togh han af mig på å å n ....................................4 rdr
En gång bytte han bort 3 halfwa r d r ........................................................2^ rdr

deraf bekom jag 1 dr 16 öre kmt.
Bytte hoos rådman Erik Jöransson..................................................................1 rdr
och den drucke och spelte wij bort.
Samma dagh byttes bort hoos Lårman.............................................................1 rdr

Är köpt derföre 1 a l slesing för 5 mk, det öfrige drucke wij opp.
Samma dato bytte wij bort hoos Isak Månsson..............................................1 rdr

köptes 9 al:r röda bindikor, det öfrige drack Pelle upp, sa långt det 
räckte

Än bytte Pelle åth mig Thomesmässodagen..............................................1 rdr
och drucke wij den opp i bränwijn och kringlor.

3oå rdr

Den 18 Martij, när Mathz leddes if:n Kämnärs Cammaren och upp på 
slottet, bekände Mathz för rätten, att han föruthan det han förr bekändt har.
haf:r gifwet Teljegårds Pelle 4 rdr

34̂ 1 rdr
Underteknat hafwer igen bekommet:

Först dhe 14 rdr och sedan 2 r d r .................................................................... 16 rdr
Sedan koppermynt:

Af Henrich B a d d ................................................................................................ 3
Knifsmedz enkian 9 m k .......................................................................................... 2.8
Lars Carlssons fader hafwer gått god f ö r ........................................................21
Olof timbermans dotter satt pant f ö r ................................................................8
En mössa igen bekommet, köpt f ö r ....................................................................5
Item en tröya köpt f ö r ......................................................................................6
Noch 3 i2Öresstycken...........................................................................................1.4

46.12 
Petrus Liung.
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Effter detta deliber erades om saken.
Prof. Rudbeck, som nu i Rectoris ställe war, påminte först, att fången lofwades 

lindrigt straff om han wille bekänna, och effter han på deras lofwen sade uth fulla 
sanningen, borde det honom hållas.

Dhe öfrige Professores swarade strax, att effter poiken hafwer bekendt att han 
allena stulet hafwer, och då ingen med sig hafft, fast han sedan hafwer gifwet sina 
styrkiare med sig der af, ty bör han allena stå för domen, och dhe öfrige, som 
hafwa honom styrkt, och fått med honom, sökias a part. 2:do. Hafwa underrätterne 
ingen macht att arbitrera i lagen, som i seneste resolutionen på rijkzdagen står; 
derföre kunna dhe icke samptyckia till någon förändring i domen, uthan att den 
afgår i sin rätta form; men äre icke emot, om något kan i brefwet till Hofrätten 
läggias honom till godo om sin ungdom, att han nu förste gången har stulet, och af 
en annan der till tubbat.

Den 28 Martij,
effter bönen, woro Professores tillsammans i kyrkian, och talte om den Ge2dii 

disputation, som sine consensu facultatis är tryckt, och för den skull inhiberades 
den 26 Martii, att hållas, till dess facultas philosophica och Consistorium hade der 
om sig emellan talt. Och nu hafwer praeses h. Schefferus skrifwet till Rectorem 
begärandes att Gezelius måtte få lof den samma hålla, effter hoos honom ingen 
skuld är, uthan förre praeses M. Fontelius hade lofwat begära för honom tillstånd 
i Consistorio att disputera, och hade icke annat wist än det reda wore skedt.

Consistorium och facultas consulterade härom; och slötz, efftersom faculteten förr 
hade sig emellan godt funnet, att ehuruwäl M. Fontelius hade lofwat angifwa om 
hans disputation i Consistorio, så kunde det doch icke skee uthan per decanum 
facultatis först, hwilket icke är effterkommet; derföre finns godt, att honom fuller 
tillstås hålla disputationen doch icke för helgen, uthan strax effter. 2:do. Att han 
låter omtryckia titulen, och sätter cum consensu facultatis philosophiae.

2. Slötz, att ingen disputatio må hållas, som icke står uthan på titulen cum consensu 
ejus facultatis, hwilken materien tillhörer.

Den 31 Martij
kallade Rector närwarande Professores i kyrkian till conferens.
1. Uplästes R. Cantzlers bref de dato 29 Martij, angående en Axel Behmers 

insinuerade supplication till Kgl. M:tt emot den arrest Academien hafwer giordt på 
hans sal. faders huus och godz på landet, för en skuld till Academien, hwilken 
arrest han söker blifwa annihilerat, och Academiens fordran uphäfwas. Vide litteras.

Resolutio. Effter Consistorium hafwer klar sal. hofrådetz cautions skrifft för sin 
fader och broder, måste Academien det med mera i ödmiukhe/ insinuera, och wijsa 
sin praetentions rättmätigheet.

2. Uplästes ett M:r Boos enkias bref om 100 rdrs hielp af Academien, som förr 
henne lofwat är. Resolutio. Consistorium har aldrig lofwat dhe penningar, hwad 
henne än kan återstå på sin deputerade spannemå\, blifwer här näst omtalt.

Den 12 Aprilis
kallade Rector Proff. till tals i kyrkian, praes. M. Rectore, M. Brunnero, Dn. 01. 

Rudbeck, Doa. Hoffwenio, Dn. Verelio, M. J. Fornelio, Dn. Arrhenio, M. Aurivillio.
1. Uplästes d a  swar, som afgå skulle till R. Cantzler om sal. hofrådet Behmers
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skuld för sin fader och broder, emot hwilken sonen h. Axel Behmer supplicerat 
hafwer, att qwitt blifwa. 2:do uplästes en bijfogat relation, om sakens rätta för- 
wettande, som bägge afgingo samma dagh.

2. Angaf Rector om mons:r Jacobi Istmoenii begäran, att få insättia i Consistorii 
rättens förwar 385 rdr in specie, emot sal. Qas Stenssons [Bölljas] enkie fru, fru 
Ingrid Anders dotter uppå en begrafningzkostnadt effter mannen, a 1274 drs 
capital, a 10 pro cento, hwilken kostnad emedan mons:r Istmoenius henne disputera 
will, begärer han få insättia i rätten samme penningar, till dess saken blifwer slijten 
in foro competenti. Resolutio. Consistorium tillstår det samma, och kunna sättias 
nider in serario, doch så, att om dhe blif:r der bortstulne, må icke Consistorium der 
till swara, effter Räntemästaren hafwer sielf nycklarne till aerarium, men Consistorium 
kan hafwa nyckelen till kistan.

3. Bakungz längden fordras af accijs betiente, och skal förferdigas. Till försköning 
recommenderades Per Larson timbermans enkia, Olof Jöransons och Rasmus Eriksons 
enkia.

4. Depositor haf:r en amma, som är belägrat i Stockholm, som han begärer här 
få plichta och böta. Resolutio. Hon måste i Stockholm, der saken är giord, stå till 
rätta.

5. Berättade Rector sig hafwa bekommet bref ifrån Doct. Nils Rudbeckio i Stock
holm om den drengen som Doct. Edenii enkias piga skyller på hafwa sig belägrat, 
hwar till han fuller bekänner hafft med henne sammangång; men skyller på en 
studiosum Rolander benämd, som hon först hafwer bekendt på, doch lofwar effter 
helgen wilja hijt komma och stå henne till swars.

6. Berättade Rector om några i Doct. Emporagrii gård som mycket hafwa skutet 
i dymbelwekan, hwarföre han nödigt finner till Samuel Stehn der om beskicka, att 
han låter der effter ransaka och dhe brottzlige straffa.

7. Berättade Prof. Dn. Olaus Rudbeck, att Kgl. M:tt will sielf genom wisse fattige 
här i staden låta gaturne rena hålla, som derföre bekomma någon liten betalning, 
och gödzlen tages till humble- och trägården, hwilket han Professoribus berätta 
wille, att betänkia sig om dhe något wilja contribuera till dem som gatorne rena 
göra.

8. Påminte han och om alla gaturnas stenläggiande af Academiae folk, som än 
ofärdige äre.

9. Begärer M. Körling ett skriffteliget swar på sitt förre postulato, i wåras, det 
som honom bewiljades, tillijka med slötz, att ett bref skulle afgå till R. Cantzler 
med copia af slutet och begäran, att Hans HögGrefl. Excell. wille Körling wid 
Kongl. vocationen till Pernow erhålla och M. Grubb wid adjuncturen effter Hans 
HögGr. Excell. förre bref.

Den 13 Aprilis
kallade Rector Professores som tillstädes woro i kyrkian, till conferens.
1. Upwijstes ett Academiae bönders bref i Nora sochn emot h. LeijonCrona, 

beswärandes sig, att han will byggia på Sälja ägor ifrån bolbyn nider wid elfwen 
ett sätherij på obytta marken, hwarest Academien äger 2delen, och han en triding; 
begärandes att Academien sådant förekommer, effter det länder dem till största 
skada på skogh och äng, sampt hinderliget i deras fagång.

Professores påminte sig der om förr wara klagat, och h. LeijonCrona tillskrifwet,
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hwilket ännu skee måste å nyo; sammaledes till h. Rijkz Cantzler att han måtte 
förmanas emot alt intrång.

2. Anhåller Prof. Aurivillius, att blifwa inrymd sal. Unonii humblegård effter 
Kongl. Mttz resolution. Resolutio. I morgon kl. 4. skola dhe förr deputerade, Dn. 
Schefferus, Dn. Olaus Rudbeck, M. L. Fornelius och Dn. Verelius dijt neder gå 
och besee humblegårderna, sampt wärkställa hwad som bör.

3. Fächtmästaren Grubb anhåller om testimonio vitae suae, och huru han sitt 
embete förestådt hafwer. Resolutio. Om sin fächtare konstz rätta förehållande gifz 
honom wittnesbörd.

Den 14 Aprilis
kallade Rector Professores till tals i kyrkian, praesent. M. Rectore, Dn. Scheffero, 

Dn. Ol. Rudbeck, Doct. Hoffwenio, M. Liung, Dn. Arrhenio, M. Celsio, M. Auri- 
villio.

1. Uplästes brefwet till R. Cantzler om Dn. Körlingz begäran och attesten af actis. 
Vid. 9 Mart.

2. Till R. Cantzler om h. LeijonCronas byggnat på Sälja egor.
3. Brefwet till h. LeijonCrona de re eadem.
4. Attestatum för fächtmästaren Johan Grubb om sitt förrättande.
3. Angaf Rector sig hafwa skickat apothekaren budh om taxen, der till han nekat 

hafwer. Resolutio. Professores medicinae måste wara betänkte, huru dhe då en annan 
kunna få, om han icke will effterkomma det honom bör.

6. Wore deputati Professores nidre i humblegårdarne, nembl. D a  Schefferus, 
Dn. 01. Rudbeck, Doct. Hoffwenius, M. J. Fornelius, M. Celsius, M. Aurivillius, 
att besee huru dhe cultiveras, med hwad mera som följande Rectoris upsatt och 
Professorum slut innehåller.

1. Att granneligen tillses om Professores rätt bruka och häfda deras humble- 
gårdar, och de som icke det giordt hafwa, admoneras.

2. Dhe som än intet hafwa uptaget, eller och något uptaget, och låta obrukat 
liggia, miste, och andra tilldelas.

3. Professoribus som äre successores in facultatibus, tillätes att antecessorum 
humblegårdar tillträda, emot wedergällning för culturen, effter Kongl. Maij:tz 
förordning.

4. Emedan humblegårdzmästaren aldrig några humblerötter ifrån sig lefwererar, 
uthan mäst felas, och humblekuporne fördärfwas; ty förmanas han till troheet. 
M. Jonas Fornelius wiste några otroheetz prof medh honom, som en annan gång 
öfwerwägas måste.

5. Förehålles, att han ingen god skötzel hafwer om gärdzgårderne. Der öf:r 
klagar reverendiss. Archiepiscopus Doct. Stigzelius, och D oa. Lithman h.t. Rector, 
effter han genom ett litet hohl lät göra dem 100 kupor skada hwardera.

6. Dhe Professores som hafwa elaka gärdzgårdar, anteknas, till förmaning om 
flitigt stängiande.

7. Dhe må ingen ny taxa påläggia uthom den förr giord är, uthan måste stå 
till Consistorii betänkiande.

8. Deliberera om wåningarne för humblegårdzmästaren, som förr slutet är der 
nedre oprättas skal.

9. Consultera om Professores må fiskia mitt för sine delar i åhn.
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7. Frågades om Academiae bönder som anklagade warda wid tinget, och icke 
konma, om dhe må af Cronones tienare fasttagas och dijt föras; såsom nu mölnaren 
i Ulfwa, hwilken anklagat är för försmädelse emot Gudh och annat ogudachtigt 
lefwerne, men comparerar intet.

Resolutio. Han må hämptas till tinget af Cronones tienare, effter dhet är en hög 
criminal sak som han angifwes före.

Den 20 Aprilis
höltz Consist. minus, praesent. Prorectore M. Liung, Doct. P. Rudb., Dn. 01. Rudb., 

Dn. Arrh., M. AurivilL Notante M. Micrandro.
1. Slötz att prubban skal repareras med gråsteen ibland, som det synes nödigt. 

Materialer lofwade Prof. Ol. Rudbeck.
2. Proponerade Prorector, att spijsmästarens Jacob Andersons swåger Erich Pålsson 

klagar, det enkian h. Sophia får lof att sittia i husen men han icke, hotar wilja 
beswära sig hoos landzhöfdingen.

Resolutio. Om Erich Pålsson icke will stå wid det slut som giordt är med ryttare 
enkian h. Sophia om husens kööp, så tage dem dädan, men han får intet sittia der 
sielf.

3. Inkom mons:r Duals [o: Duvalls] hustro Ursilla emot h. Disa sal. Ambrosii 
Frediani enkia, klagandes att hon hade blefwet öfwerfallen af h. Disa i deras 
farstugu med skällsord af bem:te h. Disa, så och med 2 örefilar, hårdrag af henne 
och hennes piga, till dess Sundelii hustro kom och skilde dem åth, allenast derföre, 
att hon frågade h. Disas piga effter en tunna som war för sig borttagen, om pigan 
hade sedt hennes tunna, hwilken dagen förr stod i förstugun, men pigan detta så 
uptaget, som skulle Duals hustro lagdt henne till, såsom hade hon tunnan bortstulet, 
derföre lupet in till matmodren, som strax kom uth, och frågade hwarföre hon 
skyldte henne och hennes folk för tiufwerij? Sedan buret hugg på henne, och kallat 
henne allemenske hora.

H. Disa frågades här om? Hon sade Duals hustro länge hafwa trätt med hennes 
piga. Pigan sagdt att Duals hustro hade taget tunnan, då stegh jag i dören, och 
då sade Duals hustro, att tunnan war i hust. Disas gömor; då war jag hastigt till 
sinnes, slog henne en örfijl; då rände hon mig i bröstet, att jag föll emot muren; 
så uthkom Sundelii hustro och skilde oss åth. Skäldzorden består hon sagdt: En 
hora skal finna någon tunna hoos mig; een hora har tunnan i sine gömor. Effter 
dhe bägge beropade sig på sine pigor, inkallades dhe.

Hustro Disas piga Kerstin Swens dotter sade sig hafwa hördt i sitt kiök, att 
Duals hustro hade sagdt åth henne, du har taget bort min tunna, och gifwet din 
matmoder för den du lät bortstiäla. Detta sade pigan åth sin matmoder, begärte 
hon wille säya sanningen; h. Dijsa sade ney, fanen har tiufgodz i sine gömor; den 
andre sade du har henne; då springer wår mor till och slog h. Ursilla en örfijl; den 
andre skiöt min matmoder emot muren, och rådde med henne; då skilde jag dem 
åth. Hon bekände att h. Disa har kallat den andre 2 gånger hora.

Margrete Anders dotter Duals piga wittnade, och sade sig hafwa saknat en 
tunna. Hennes matmoder hafwa frågat allenast h. Disas piga om hon hade taget 
hennes tunna; den andre strax uthropat sin matmoder; hon uthkommande, sagdt, 
skyller du mig och mitt folk för tiuf, sprunget på henne och slaget henne så mun
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och näsa stod i blod; sedan lopp pigan in effter Dual, och sedan han kom, har 
hon än då slaget henne.

Resolutio. Hustro Disa böter för en pust 6 mk smt. effter 12 c. StL. Sår. m. wiL, 
för hårdrag 6 mk effter 12 c. Sår. m. wil. och för skäldzord 6 mk effter 31 cap. 
Rådst.B. §. 2. Warnades icke komma flere gånger igen, förlijka sig inför rätten med 
40 mk smtz wijte den som först bryter.

Duals hustro war icke tillfridz, effter h. Disas piga hade och draget henne i håret, 
begärte hon måtte och straffas. Consistorium swarade, hon hade pigan intet stämpt, 
wille hon hafwa någon poen på henne, borde hon lagligen henne stämma.

4. Hårdarne och Possen twistade om' böterne, i domen den 19 Januar, afsagd om 
julefridzbrott. Possen sade dhe andre borde participera i böterne effter domen. 
Hårdarne wille excipera sig der ifrån, säyandes sig icke strax hafwa wäret med när 
perlementet och bullret begyntes. Consistorium resolverade, att det som är ransakat 
och dömde i majori Consistorio, kan minus Consistorium intet corrigera, dhe hade hafft 
lof till excipera strax. Prof. Fornelius wille ursächta Hårdarne, begärte det måtte stå 
till Consist. majus, effter Hårdarne hafwa någon instans nu, som då intet nämpdes.

Marcus balberaren begärte Possen effter domen den 19 Jan. afsagd skulle honom 
betala, detta warnades Possen uthan dilation betala.

3. Ekebom och Daniel Kempe för neglecta citatione beläggias mz böte, effter 
Kempen hade klagat, och Rector M. låtet dem citera.

6. Nicolaus och Olaus Knogar och Andreas Hielm Roslagii klagade sig wara 
injurierade af någre Wesmannis Johanne Rabino, Nicolao Staf och Samuele Elfwing. 
Inlades af Roslagiis een skrifftelig klaga och inlaga, den togo Vesmanni emot att 
swara skrifftelig der på, när dhe här mist citeras. Interim skole bägge parterne wara 
in arresto.

Marcus barberare wittnade, att Hielmen war högre ögat blått, och en swullnad 
i hufwudet, såsom af ett wedeträd, rifwen på näsan.

Olaus Knoge både ögonen blå, och ett blodsår i hufwudet.
Nie. Knoge både ögonen blå.
Wesman wittnade att Olaus Knoge hade och en blånad på armen.
7. Doct. Rudbeck intercederar för Petro Runvelio en Uplando, att han måtte få 

någon hielp af cassa studiosorum, nembl. 10 dr smt. effter han är bekajat af en 
swår siukdom, har kostat på sig mycket på apotheket, och har sielf inga medel.

8. Inkom Jonas Petrejus Nylandus emot Andream Bolhemium en Smolandum, 
som hade emottaget en ung pilt af Ostro Bothniensibus, Hans Murich wid nampn 
att informeras, på sin lön föruth taget 50 dr kmt. och 3 rdr in specie, men fadren 
sielf sedan för dhe orsaker som finnas i Petreji fullmacht af den 24 Sept. 1669. 
skildt sin son ifrån Bolhemio och stäldt honom i Petreji händer, giordt Petrejum 
fullmächtig att igenfordra ber:de penningar af Bolhemio; det han nu lagligen i 
Consistorio giorde, berättandes huru han war kommen till denne paedagogie. När 
jag kom till Stockholm Mathzmässetijden sidst in Septembri nästförledne, blef jag 
kallad på en skutha, der mig refererades af denne mannen i Gamble Carlby Anders 
Philipson Murich, att hans son Hans war på ett sig misshageliget maneer genom 
en skrifwares Canuti Böös wid nampn recommendation i Stockholm allenast 
kommet der till, han intet sedan läst för honom, reest ifrån honom och lemnat 
honom uthan inspectore eller någre syslors föresättiande, förbudet honom bekänna 
sig för en OstroBothniense, uthan kallat sig en Calmariensem då han deponerades;
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derföre Anders Murich mig denne fullmachten gaf, och i mine händer sin son 
förtrodde, jag och strax wid min ankompst togh honom till mig.

Bolhemius swarar sig hafwa antaget discipelen effter Canuti Böses recommenda- 
tion, hwilken hade skrifftelig fullmacht, som copien der på af den 12 Julij 1669 
wijsar af bem:te Anders Philipson honom gifwen, att föresee hans son med en 
skickélig informatore. Wijste och fadrens eget bref af den 12 Sept. som alldeles 
gillade Bösens disposition. Sedan berättade Bolhemius, att Petrejus hade taget 
discipelen an här i staden förän han reste till Stockholm och fick fadrens fullmacht. 
Bolhemius hade satt en god karl Erland Dryselium i sitt ställe medan han reste 
effter dhe andre sine disciplar, det Dryselius tillstod Bolhemium hafwa bedet sig om 
i Stockholm en dagh effter, sedan Bolhemius reste här ifrån staden, Dryselius fuller 
och, då han hijt kom, tillbudet sig wilja med informationen, och hwad han eljest 
kunde tillhanda gå Bolhemii discipel, men han icke welat, uthan sagdt sig det intet 
behöfwa, och strax effter förstod han honom hafwa flyttiat sitt logemente, och an
taget en annan informatorem.

Petrejus frågades, om han sielf hade hördt, att Bolhemius hade förbudet discipelen 
kalla sig Bothniensem? Han swarade, att gubben hade det sagdt för honom.

Prof. Liung wittnade, att Petrejus hade sagdt för sig det samma, nemligen, att 
Bolhemius hade förbudet discipelen angifwa sig för en Bothniense. Det gubben säger 
i sin fullmacht Petrejo gifwen, sonen wara olaglig deponerat; der emot wittnar Prof. 
Liung tunc temporis Rector Magnif. att han war lagligen deponerat.

Petrejus sade discipelens deposition wara landzmännerne owettandes skedd. Bol
hemius berättade att 2 eller 3 af hans landzmän hade wäret på depositionen. Prof. 
Liung wittnade och att Bolhemius hade sökt med flijt effter hans landzmän.

Bolhemius sade, att Jacobus Lang hade sielf cederat honom discipelen, hållandes 
oskäliget gå en annan ährlig karl någon condition under.

Petrejus sade Bolhemius hade spenderat öhl och tobak på sine landzmän dagen 
effter deposition. Bolhemius tillstod hafwa drucket 1 k. öhl eller någre, men intet 
stort der öfwer.

Begynte sedan klaga öfwer, att Bothnienses hade i hans frånwara brutet een dör 
opp och taget uth gossens saker.

Petrejus begärte protocolleras, att det som säyes, att Bothnienses hade brutet opp 
dören och med gewalt taget uth discipelen, är ingen sanning och kan aldrig 
bewijsas.

Bolhemius frågades, hwarföre han icke effter fadrens senare bref sökte rätt hoos 
Consistorium, och reeste strax till Stockholm då han fick gubbens bref? Resp. 
Han hade wijst sonen det brefwet, och effter gubben hade hårdt skrifwet om 
natione Bothniensi, lät han sig öfwertala af sonen, att han icke skulle wijsa fram det 
brefwet på det landzmännerne icke skulle wredgas på gossen.

Petrejus begärar, att der hans skäl icke äre mogne nogh, det saken måtte up- 
skiutas till dess han finge attester skaffa sig.

Detta syntes sombligom onödigt, och mera syffta der hän att eludera rätten.
Doa. Rudbeck, Prof. Åkerman och M. Aurivillius höllo det wara af nöden emedan 

gubbens bref äro mycket suspect, att saken upskiutes till gubbens hijtkompst till 
Stockholm igea

Delibererades fördenskull om saken, antingen hon skulle suspenderas eller slijtas, 
effter fullmachterne woro emot hwar annan.
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Prof. Åkerman och M. Aurivillius höllo ännu der med att hon opskiutas måtte.
Prof. Arrhenius voterade, att saken icke suspenderas till gubbens ankompst, ty 

när gubben kommer så när, läre landzmännerne förmå honom der till, att han håller 
med dem, 1. ob nationem ipsam, 2. att han söker sine penningar igen, 3. att det 
senare brefwet är idel osanning, nembl. Petrejo till macht. Men ehuruwäl Bösens 
fullmacht icke är vidimerat, håller jag henne lijkwäl sann, effter hon confirmeras 
i gubbens senare bref, derföre han och hade gifwet penningar. Begärade altså proto- 
colleras måtte, att han hade sagdt sitt votum såsom extraordinarius adsessor kallat 
af Prorectore, och tyckt skäliget att saken hade skridet till dom.

Prof. Liung voterade, att der Bolhemius är lagligen till discipelen kommen, kan 
han intet wållande hoos honom till skildnaden see, uthan snarare der effter böra 
ansees.

Resolutio. Emedan någon widare uplysning fordras till sakens fullkomlige kund
skap, upskiutes med decisionen till klarare documenters och wissare skiäls inkom
mande.

Den 24 Aprilis
i kyrkian effter högmässan. (Not. M. Micrandro).
Bewiljades Roberto Kinninmondt, Johanni Rudbeck, Ivaro Hillström, Johanni 

Staieno effter facultatis philosophicae förre sluth, att hålla egne disputationer; 
sammaledes Nicolao Drysenio in jure de furtis.

Den 28 Aprilis
upkallade Prorector M. Liungh i Consistorium inspectores aerarii och Ränte- 

mästaren. (Notante M. Micrandro).
1. Lars Olofsson Unonius angifwer, att han har måst till spannemaleas upförande 

till Kopparberget försälja någon spannemal, efftersom hon har gullet der i Helsinge- 
land, nembl. den swaga säden i Dilssboo, på hwilken profningen och attesterar för- 
ledne winter blef wijst, såldes tÜl 11 t:r a 8 dr t:n, och i dhe andre sochnarne för 
9 dr så mycket som har behöfftz till fohrlön; begärer fördenskulle, att Consistorium 
detta ratificerar. Hwilket skedde.

2. Slötz att skrifwas skal med första till hans Kgl. M:tt och h. h. commissarierne 
som woro i Norlanden förledne winter, och supplicando förekommas, att bönderne 
i Helsingeland icke må tillståås att slippa nu afföra spannemJlen till Kopparberget, 
eller byggia sig bodh, som säges, och nederläggia spannemålen der på gräntzen.

3. Med kanne räkningen på kyrkiotijonden blifwer i åhr 1669, som förr wäret 
hafwer nembl. 48 k:r på tunnan, men i tillkommande åhr 1670 och dhe följande 
åhren, skal tagas effter det nya Kongl. placatet 56 k:r på hwar tunna, och gifwes 
effter det samma uth igen.

4. Wijnsäden ifrån Hanebo skal skrifwas till Secret:n Hadorphium, att han seer 
effter i Kgl. Cammaren i dhe gamble tijondelängderne, om den är upförd till af- 
kortning 11 t:r spannemJl fulla eller 11 t:r och 3 f:r.

3. Beståås secret:n Blixen 1 rdr för h. gouverneurens i Gefle befallningz zedel till 
almogen om spannemMens upförande till Bergzlagen.

6. Berättade Lars Unonius, att Kgl. commissarierne hafwa resolverat der Academien 
icke tager uth spannemJlen till Hindersmässetijd, så skola bönderne intet wara 
plichtige sedan föra henne uth.
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Den i Maij
i kyrkian, present, loco Rectoris D a  Olao Rudbeck, M. Åkerman, Dn. Verelio, 

M. Celsio, M. Aurivillio. Notante M. Micrandro.
i. Uplästes brefwen som afgå skola den 3 Maij om Spannemalens upförande tili 

Kopparberget af böndren i Helsingeland, att till hans Kgl. Maijrtt och twenne tili 
commissarierne h. Gustaf Posse och h. Johan Gyllenstierna.

Den 6 Maij
i kyrkian, praesentibus Prorectore M. Liung, Doct. Rudbeck, M. Brunnero, M. 

Benzelio, Doct. Loccenio, Dn. Ol. Rudbeck, Doct. Hoffwenio, M. Aurivillio.
1. Proponerade ProRector, att stadz magistraten har begärt någre af Professorerne 

måtte i åhr såsom i fiol skedde, bijwista wattusynen med. Professores höllo detta 
nödigt, och lofwade Prof. Brunnerus, sig wilja gå med i der qwarteret ifrån Munk
bron till kyrkian, på södre sidan om åhn. Prof. Arrhenius föreslogz att wara med i 
ett annat qwarter här i Fierdingen, hwar om skulle notificeras honom, effter han 
icke war med i kyrkian.

Doct. Rudbeck sade, att detta ärendet borde af stadz magistraten förrättas, och 
icke påbördas Professorerne, emedan det för dem både hindersampt och eljest 
otienliget är, i synnerhe/ om staden håller det wara Professorum plicht, och will 
åhrligen dem hafwa med sig i denne beställningen. Dhe andre Professores stodo 
wid förre slut, doch att här till icke tagas dhe dagar, på hwilka deras lectioner 
infalla.

2. Frågade ProRector, om icke någre skulle af Professoribus resa till Hans Excell. 
sal. h. Skattmästarens [Seved Bååts] begrafning, effter alle Professores förmehntes wara 
kallade skriffteligen.

Professores tyckte det wara Academiens skyldigheet, ehuruwäl någre woro af 
Professoribus, som inge bref hade fått. Och lofwade Doa. Rudbeck sig wilja wara 
en i det uthskottet, och skulle wijdare sökias hwem som wille göra honom sälskap.

Den 11 Maij
höltz Consist. majus, present. M. Rectore, M. Brunnero, M. Benzelio, M. Åkerman, 

Dn. Rudbeck, Doct. Hoffwenio, M. Liung, Dn. Verelio, M. Skunk, Dn. Arrhenio, 
M. Celsio.

1. M. Rector angaf, Prof. h. Olai Rudbeckii förslag om mantals- och bakungz 
penningarnes erläggiande af Professoribus, att bäst är Rentmäst:n dem betalar på 
deras wägnar, och sedan quitterar dem, som penningatae anammar, såsom i åhr h. 
Rudbeck, hwilken hafwer Kgl. Cammarens assignation på dem; han quitterar nu 
dem alla i åhr, och låter till acta föra; sammaledes inspectoren quitterar bakungz- 
penningatue, och föres till acta; hwilket Reaor tycker bäst wara, och nyttigt.

2. Angaf Prof. Olaus Rudbeck om Erik Olssons tompt wid dammen är fahl, 
opbuden 3 gånger, är alldeles nödig behålla för Academien, effter dammen der in 
stiger, kostar allena 200 dr.

Prof. Rudbeck, h. Rentemästaren, H. Åkerman och Dn. Arrhenius förordnas att 
besee tompten, om hon alldeles nödig är, och tillsee om medel finnas att köpa 
henne.

3. Talte Rector om den wattusyn tillkommande måndag belofwat är skee skola,
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att Professores betänkia, hwilke med flere i staden den samma besichtiga. Dn. Vere- 
lius, M. Skunk lofwade, sammaledes och M. Aurivillius absens deputerades till det 
samma.

4. Proponerade Rector om Sparrens ansökning att bekomma stipendium igen, som 
hafwer det förr hafft, och miste det 2 åhr sedan; men bekom Kgl. M:ttz bref, att 
å nyo det igen winna, hwilket icke här till skedt är; hwarföre nu Prof. Åkerman 
der om påminner, och begärer han måtte med första rum, som nu ledigt är accommo- 
deras, och Kgl. bref skee ett nöye. Resolutio. Han hafwer icke än wijst Kgl. brefwet, 
uthan allena een ovidimerat copia; när han det wijsar, blifwer han ihogkommen 
med förste rum, sedan Micrander accommoderat är.

3. Angaf Rector om Academiae staten, att Räntemästaren en och annan gång 
hafwer förliuda låtet det 12 eller 16000 dr äre reda tagne af 1670 åhrs aflöningz 
medel och betalte för 1669, der af 2 åhr eller 3 här effter will följa, att Professores 
heelt och hållet mista en åhrslön, hwarföre effter han mycket wäl gör der uthi, 
att han warnar oss emot tillstundande skada, ty är för nöden, att någre sättias öfwer 
staten, och tillsee huru med honom tillstår, och huru han botas kunde, på det om 
R. Cantzier komme hijt effter helgen, som sägz, kunde wij weta huru med staten 
tillstår, och remonstrera dess defect. Föreslår fördenskull Rector, att inspectores 
aerarii för 1668 och 1669 med dhe åhrs Rectoribus taga sig det före mz Ränte
mästaren och h. Rudbeckio. Detta uptog Consistorium för mycket god påminnelse, 
och effter någon discurs resolverades, att så skee skulle, begynnandes denne statens 
revision tillkommande tijssdag kl. 8 för middag in till 11, dito effter middag kl. 2 
in till 6. Hwartill förordnas dhe, som Rector föreslog. Rectores för 1668 och 1669 
nembl. Prof. Åkerman, Dn. Olaus Rudbeckius, Prof. Liung; item inspectores på 
bägge åhren, nembl M. Brunnerus som inspector war 1668 och uthi Dn. Gabridis 
Lillieflychtz ställe, Prof. Arrhenius med 1669 åhrs inspectoribus, som är M. Benzelius 
och M. Skunk; hwar widh och Rentemästaren skulle wara, som har Academiae staten 
sig kunnig.

Dn. Arrhenius detta åhr inspector tychte här med sig och sin collegam h. Schef- 
ferum förbijgåås, effter de icke nämde blifwa till denne revision; sade och att han 
icke kan tola, att inspectores skola wara en umbra, som kan skee någon kunde 
behaga, och så förbijgåås wij, den ena gången effter den andre. Rector swarade, 
i skole få wara med i Jesu nampn, ingen skal eder det förmena.

Prof. Rudbeck frågade Dn. Arrhenium uthi hwad han är förbijgången i sin in- 
spection? Således frågade han 4 eller 3 gånger, men fick intet swar derpå. Då 
blef han mycket commoverat, och sade, jag hörer en och annan gång sådant oför- 
skylldt förekastas, att i äre förbijgången, och när jag frågar hwar uthi, wilja i intet 
swara mig. Jag skal qwäda een annan wijsa för eder. Skola i intet swara mig, när 
jag frågar ider? Jag är så gammal i Consistorio nu, att jag må få swar, när jag 
frågar, jag hafwer så wäl welat Academien, tror jag, som någon annan. Jagh hafwer 
wäret 2 gånger till Reductionen på Academiens wägnar, och icke taget en fyrk 
derföre, i wore en gång till Eekholmen, och toge derföre 10 rdr. Är jag satt af 
KgL M:tt till en curator Academiae, så hafwer jag macht, att förmana Rectorem och 
Consistorium uthi det jag finner behöfwas, och må bewärdigas med swar uthi det jag 
frågar. Dn. Arrhenius swarade: jag hörde intet min siäl hwad Prof. Rudbeck frågade 
mig i förstonne för det ropande och sorl; nu spörjer jag hwad det är, nembl han 
frågar hwar uthi jag är förbijgången i inspectionen, så swarar jag, att jag gåås
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förbij i detta måhl nu omtalas, och skal widare förklara mig hwar uthi wij äre 
förbij gångne. Att i så ropa öfwer oss, der med låter jag intet skrämda mig, begärer 
att det måtte noteras han undsäger mig in Consistorio; der emot jag skal förswara 
mig om jag är en ährlig karl; begärer att Secretarius noterar hans undsäyelser.

Prof. Brunnerus sade, det är een leed ting wij så låta skole i Consistorio och ropa 
öfwer hwar andra. Jag seer den som nu icke kan ropa öfwer andra, han får intet tala; 
Gudh weet hwart detta will en gång stadna? Sedan om den sak rätt nu taltes, så 
bekenner jag, det är heelt oskäliget, att inspectores ibland förbijgåås och intet få 
weta hwad som handlas, förr än räkningarne skole öfwersees.

Sedan yrkiade en eller annan på dhe ord Prof. Rudbeck sade, att han hafwer jus 
admonendi Rectorem & Consistorium, och frågade hwadan det kommer, och att 
sådant borde widare effter frågas.

6. Testament böndren widh Cassby inkom wo, beswärade sig, att h. Leonhard 
Ribbing, som nu hafwer fått Casby, will drifwa dem till alla dagzwerken under 
gården, såsom sal. Carl Carlsson [Gyllenhielm] giorde, hwilken gaf desse bönder till 
Academien; han behölt dagzwerken i sin tijdh och betalte dagzwerkzpe»«i»g<*rne, 
men när sal. herren och frun dödde, och h. Sevedh Bååt fick gården, togh han intet 
dagzwerke af oss, uthan lät oss alldeles omolesterade under studenterne.

Resolutio. Consistorium låter här om ransaka, och skrifwer h. Leonhard Ribbing 
der om till.

Consistorii minoris assessores blefwo qwarr.
1. Inkomwo 3:ne Roslagii, Nicolaus och Olaus Knoge, sampt Andr. Hielm, emot 

3:ne andre studiosos, Joh. Rabinum, Nie. Staf och Samuelem Elfwing för slagzmål, 
om hwilket dhe in Consistorio een skrifft insinuerade den 20 Aprilis, och nu är 
swarat på. Hwilka skriffter oplästes och sedan inkallades wittnen. Benedictus Hassle- 
green, Brynolphus Brehman,* Ericus Ling, Hans Hansson; desse aflade eed och 
berättade som följer:

(1) . Benedictus Hasslegreen: han med h. Brynolph komwo en stund effter in i 
samma gård till Vesmannos der dhe såto, och medan de der woro, hörde han dem 
intet tala om något försåt för dhe andre. 2:do, att dhe woro intet flere än desse 3 
personer.

(2) . H. Brynolph sade, han hafwer intet mehr att referera än mons:r Hasslegreen 
berättar, att ingen war uthe i förstonne mehr än Samuel Elfwing.

(3) . Ericus Ling sade, jag bar ett bref till Elfwing ifrån Saleberget, och blef 
så der hoos honom een stund, och när jag fölgde honom en gång uth, då wiste 
wij intet, att någon stod i portlijdret, men funno Hielmen och Olaum Knoge i 
portlijdret; då slog Elfwing wattnet af sigh, och då ropade en af dhe andre; då 
frågade han hwilka dhe woro som ropade, bekänner edert nampn, jag heter Samuel 
Elfwing. Då swarade dhe: hwem lät fråga? Elfwing stegh fram och sade, Gudh 
bewara mig, kunna i icke bekänna eder nampn. Der med boro dhe ihoop, och lågo 
een stund ihoop. Omsider kom Stafwen uth, och skilde dem åth, frågandes hwi dhe 
slogos, som förr hade wäret gode wänner. Knogen swarade: det ansees ingen wänskap 
nu. Sedan springer Olof Knoge Elfwing i håret; sedan kom Stafwen och togh 
Knogen der ifrån. Der effter sprang Knogen effter Rabinum, och wille slå honom,

* Felskrivning för Brisman.

22-711135 Sattander
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hwilken badh att få wara i frid, men bar lijkwäl ihop för dem, och effter han icke 
kunde bestå Knogen, greep han till wedeträd, och slogh honom (Rabinus bekende 
slaget honom i skallen). Sedan skildes dhe åth. Sedan det war alt stilla, kom 
Nicolaus Knoge med en wärja in i köket, der wij såto, uthdrog den i stufwun, då 
bekenner jag att han fick något hugg.

(4). Hans Hansson berättade, att när Andreas Hielm war hemkommen war han 
blå öfwer wänstre armen, rundt omkring, swullen i ögonen, och alla 3 så illa farne, 
att han icke nylig hade sedt en så illa handterat.

Om wachtens anklagande i libellen examinerades, och befans att wachten war 
dijtkommen, sedan slagzmålet war öfwerståndet, och icke medan dhet påstod, hwar- 
före dem orätt tillwijtes hafwa stådt och sedt på sådant slagzmål.

Om försåtet tillwijte och Roslagii orätt sina wederdelomän, som af Hasslegrens 
och h. Brynolphi wittnesbörd kan finnas, ty hade det wäret försåth, så hade någon 
conferens af banemännen föruth wäret skedd in private, förr än dhe uthbrusto till 
slagz.

Sidst effter någon discurs ransakades om skadan på bägge sidor, och resolverades 
som följer:

Resolutio. Nicolaus Staf skal böta för ögneblånat på Andream Hielm 12 mk smt. 
effter det 9 cap. Sår. m. will. StL. Samuel Elfwing och Joh. Rabinus böta för swullnat 
i hufwudet 12 mk effter samma capitel. 2. Sam. Elfwing och Joh. Rabinus för blånat 
i ögonen på Olaum Knoge 12 mk smt. dito för blodsår i hufwudet, så och blånat 
på wänstre armen 12 mk hwardera effter samma capitel. Dito för blånat på Nie. 
Knoge 12 mk smt. och för hårdrag på alla 3, 6 mk för hwardera och betala barb. lönen. 
Andreas Hielm och Olaus Knoge måste böta för hårdrag hwardera 6 mk smt. effter 
det 12 cap. Sår. m. wil. 2:do. Hielmen för pust på Nie. Staf 6 mk smt. effter 12 cap. 
Sår. med wil. Nie. Knoge böte 6 mk smt. för swerdzdrag effter det 12 cap. Sår. m. 
wil. StL och miste wärjan effter constitutiones, sampt för stinget genom ldäderne 
på Rabinum liggia i prubban 4 dygn.

Consistorium admonerade Elfwing effteråth emot all bullersamheet, öölstugur 
och owäsende, som nu af honom förspörjes. Hwar han det icke afstår, Eurer sådant 
komma honom så mycket swårare en annan gång. Elfwing lofwade emendation.

För Elfwing caverar M. Åkerman. Dhe andre lofwade betala böter eller sättia pant. 
Interea in arresto.

2. Jacobus Cursor anklagar Petrum Hijsing för 6 drs hushyra nu reda 3 åhr sedan 
skyldig. Hwilket Consistorium pålade Hijsing till pingest betala.

Den 14 Maij

kallade Rector Professores till tals i kyrkian, praes. M. Rectore, Doct. Rudbeck, 
M. Brunnero, M. Benzelio, M. Åkerman, Dn. Rudbeck, M. Skunk, M. Celsio, M. 
Aurivillio.

1. Lät Rector upläsa Kgl. fullmachten för Prof. Johan Gartman till juris profes
sionem ordinariam, och sattes dies introductionis tillkommande 19 Maij.

2. Talte Rector om dhe Professoribus som tillkommande tijsdagh skola sig företaga 
Academiae statens revision, och förmälte, att hans mening då war, att och detta åhrs 
inspectores skulle tillijka der öf:r sittia, att dhe måtte förstå hwad summa af 1670 
åhrs aflöningar tages till 1669 åhrs defeet, och betänkia sig hwar af defeeten måtte
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suppleras. Detta tychte praesentes godt wara. Blef och begärt och slutet att Secretarius 
mätte wara medh.

Haec omnia ex Magnif. Rectore notavi.

Den 16 Maij
beskickade Rector Per Erikson i Nyby till mig, att föra denne skrifft till acta och 

protocolleras emellan honom och Paulandrum.
Underteknat bekenner och här med witterliget gör, att hafwa uthaf tolfmannen 

w:tt Peder Erikson i Nyby och Gamble Upsala sochn länt ett sölfbälte af tiugu och 
nijo spenger med förklan[?] kedh, och en förgyldt knapp med ett löf uthi, wäger 
tiugu och tre lodh, att i pant sättia för någre penningar till min sal. broders gäldz 
afbetalande. Hwilket bälte jag mig uppä det krafftigaste förobligerar ofwanbemtte 
Peder Erikson att igen restituera nästkommande Michaelis tijd uthan någon geen- 
säyelse. Att detta uthan swik och arga list oryggeligen af mig hållas skal, wittnar 
mitt eget underskrifne nampn och pitzer; der jempte och begärar underteknat wille 
denne skrifft till större säkerheet med mig verificera. Af Upsala den 11 Maij A:o
1670.

Benedictus Paulander
L S .

Hans Berghman 
såsom wittne.

Den 18 Maij
höltz Consistorium majus, praesent. M  Rectore, Doct. Rudbeck, M. Benzelio, Dn. 

Scheffero, M. Akerman, Dn. Ol. Rudbeck, Doct. Hoffwenio, M. Liung, Dn. Verelio, 
M. J. Fornelio, M. Skunk, Dn. Arrhenio.

1. Petrus Rubenius supplicerar om remission på sin mulcta han fältes till i wintras 
för oqwedins ord på accijskarlarne, hwilken mulcta honom lofwades remission på, 
när han der om anhåller. Resolutio. Tillgifies.

2. Uplästes ett Archiepiscopi bref och admonition till Professores som stå i dhe 
2 nedrige stolarne, om deras absentia i kyrkian, att dhe sällan dijt komma, hwar 
emot han admonerar dem fliteligare tillstädes komma. Här till berättades, att i den 
mellan stolen stå för denne tijden icke mehr än 2 Professores, nembl. M. Liungh 
och Dn. Verelius. M. Ravius är borta, M. La ur. Fornelius hafwer sin kyrkia annor
städes. Eljest optogo somblige denne reverendiss. Archiepiscopi admonition wäl; 
somblige hade något der emot, att han allena nämpner dhe 2 senare Professorum 
stolar, som philosophi stå uthi.

3. Uplästes ett Wittebergensium öpne bref, som hafwer upslaget wäret publice i 
Wittenberg den 30 Julij 1669 om Jona Körling, att han hafwer förmått sig från- 
warandes honores magisterii uthi Wittenberg, men icke än betalt, som han lofwat 
hafwer, derföre de ett sådant bref publice insändt hafwa honom till admonition att 
betala sin skuld.

Resolution. Han måste upkallas till Consistorium, förehållas denne skrifft, och 
att han affinner sig i saken, eljest måste Consistorium påtänkia resolution som till 
saken tienlig är.

Doct. Hoffwenius sade sig hafwa brefwet fått per Thermaenium i höstas, det 
framwijst decano fac. philosoph. h. Scheffero, hwilken haf:r det till honom igen
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remitterat. Sedan har det legat i hans gömor här till, effter han intet wiste hwart 
det lefwereras skulle.

4. Uplästes hertig Adolphs bref de dato 3 Maij af Stegeborg om Petro Montino 
Norcopensi, som hafwer en tijd wäret der neder opbördzman, och en godh dehl för
snillat af Cronones medell, men för juhl bortrymdt med en stoor dehl uptagne 
penningar, som föregifz; derföre fursten hafwer lätet citera honom.

Brodern Johannes Montinus inkallades och tillspordes om Petrus Montinus hafwer 
wäret i furstens tienst ifrån Michaelis 1668 till 29 Januarii 1670? Bekende honom 
hafwa bortrest uthan afskeed, effter fursten begynte wara honom onådig, och wilja 
honom fängzla, innan han finge swara för sig wid rätta, kom hijt nu in Martio.

Resolutio. Effter han realiter hafwer taget tienst hoos fursten, och sedan här icke 
emottagen eller inskrefwen, hålles han nu icke mera för ett membrum academicum, 
hwilket skal hans furstl. nåde adverteras, och säyas, att Academien inga sådane skal 
wetandes skydda.

3. M:r Petter Gottfrid upkallades och tillsades om det Collegium medicorum förr 
hafwer sig beswärat öfwer, att han intet will lefwerera een taxa ifrån sig. 2:do. Frågas 
han om han will här längre blifwa och apotheket oppehålla. 3:tio. Innan kort lärer 
en visita//on förordnas.

M:r Petter Gottfrid swarade:
(1). Om taxan: sade han sådant icke wäret begärt af sig in juramento, uthan 

att han ingen skal otillbörlig taxa öfwerställa; har inga rijkedomar ihopalagdt, eller 
med oskäligheet omgådt, doch begynt en taxa förferdiga, lofwar den widare förfer- 
diga, och medicis med Consistorio insinuera. (2). Dhe 7 åhr jag hafwer här wäret, 
märker jag att dhe tijder societeten är tillsammans, är här något att göra, men dhe 
andra tijder intet. Har här nogh afkommet mig, och i gäld fördiupats derföre jag 
tänkt hafwer mig sökia någon annan ort, der jag bättre kunde stå mig, men icke 
funnet, will gärna blifwa här q war; begärer recommendation till Kgl. M:t att be
komma någon frijheet på specerietz inkompst till ett wist quantum; som honom 
lofwades. (3). Visitation lofwar han tillåta, allenast det skeer den tijd, som han alla 
saker kan innehafwa. Prof. Rudbeck sade bäste tijden wara att anställa till Visitationen 
om hösten, då alle örter äre friske inkompne; men eljest en privat Visitation i apo
theket om wären.

6. Taltes om Academiae qwarn, som snart på den ena sidan nidfaller, om den icke 
botat blifwer, hwarföre nödigt wore skadan besichtigades och i tijd botades. Reso
lutio. Inspectores aerarii med h. Verelio och Prof. Olao Rudbeck gå dijt nidh och 
besichtiga skadan, tillijka med den tompten på andre sidan, som är och förr om- 
talt.

7. Taltes om electione novi Rectoris, hwar tili tijden är den 24 Maij. Men effter 
den tijd infaller på fierde dagh pingest, wille Rector nu der om proponera, och först 
föreslå, om man icke skulle denne tijd påtänkia gref Axel Oxenstierna, som både 
af lärdom och skickeligheet så wäl som af hans faders och förfäders meriter är oss 
allom nogsampt kunnig.

Professores samptlige föllo enhälleligen der på af ofwantalde orsaker att man nu 
offererar honom samma embete. Prorector blifwer Dn. Schefferus. Twenne Profes
sores, M. Brunnerus och M. Liung förordnas, att nu strax gå till honom. När de 
igenkommo förmälte dhe h. grefwens hälsning, med tacksäyelse, att Consistorium 
wille honom den ähran bewijsa, lofwandes taga det i betänkiande, och comlmunica-
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tion föra till dhe sines rådh, som der af weta böra, och att Gonsistorium i godh tijd 
skal få swar.

Mutatio rectoratus blir den 14 Jun. effter helgedagarne längre fram läre hindra.
8. Talte Rector om trycket, som blifwer nogh blandat och illa faret; inspectores 

måste dijt upp träda, och tillsee huru der tillstår, sampt admonera och rätta hwad 
dhe see fela.

9. Proponerades om wattusynen, som är hållen, och der på giordt ett opsatt, hoos 
hwilka något mangel finnes. Ett inlades, 2 felas. Resolutio. Detta skal en dagh 
företagas, cognosceras hoos hwilka fehl finnes, och böter årådas.

10. Angaf h. Schefferus om ett sitt stalltak som han lät 2 åhr sedan täckia, men 
i fiol af näste grannarne med wäfwar och annat så nedertrampat, att bara näfwren 
synes; begärer assistens, att borgmästaren måtte grannen tillhålla det med torf öfwer- 
läggia. Resolutio. Detta är skäligt.

11. Enkian i Lilleåby i Närtuna sochn klagar öfwer den uphögning 13 /4  t:a 
spannemå\ och 13 dr penningas henne 2 åhr sedan ålagd är, begärte derföre för
skonas.

12. Lars Rasmusson i Korsta byen klagar sammaledes, att 2 t:r spannemM är honom 
igen pålagdt 2 åhr sedan, som af hertig Johan är tillgifwen 50 åhr. Resolutio. Con
sistorium kan icke förandra det som giordt är.

13. Anders Olson i Grän i Rasbo sochn begärer förmedling på sitt hemman. 
Resolutio. Consistorium will ransaka låta det upsatt visitatores i fiol giorde, och 
besee när förmedlingen är giord; sedan will Consistorium betänkia sig.

14. Prof. Rudbeck angaf om sumpebåten, som nu går och hemförer fisk, den som 
will köpa der fisk kan låta honom kalla, och begära weta huru offta han någon fisk 
hemförer, så kan han der få.

15. Påminte h. Rudbeck om M:r Boos gård, som måste repareras. Resolutio. Tages 
af huushyran der till.

2.*do. Om kyrkians obligation, att den måtte upfordras. Resolutio. Skal ändtelig 
skee.

16. Gestrinii arfwingar äre citerade in Februario, intet comparerat, sökia allehanda 
effugia genom bref. Resolutio. Skola citeras ännu en gång till Larssmässetijd.

17. Matthias Johannis Gothlandus begärer testimonium här ifrån. Resolutio. Ingen 
känner honom.

18. Olaus Palm begärer testimonium här ifrån. Resolutio. Bewiljes.
19. Petro Joh. Skuttungensi bewiljes af cassa studiosorum 5 dr smt. Dito 5 d. smt. 

Joh. Olai Nybelio i deras fattigdom.
20. Om gamble Academiens taakz reparation blef talt, att der till skulle göras 

förslag, huru det bäst stode att laga effter det nu länge drupet och otätt wäret hade, 
hwilket höltz före wara een nödig ting.

21. Taltes om M. Micrandri bägge stipendiis, och bewiljades först Jonse Holm- 
stockz rum, sedan när något mere finnes löst.

22. Prof. Arrhenius sade sig hafwa een sak att föredraga Consistorio om det som 
senast passerade in Consistorio, nembl. den crimination honom objicierat blef af 
h. Rudbeckio, som med så hårde ord och hotelser honom öfwerföll, hwarföre han 
icke annars kan, än till förwaring här effter, nödgas inläggia här om een skrifft till 
Consistorium, tienstl. bidiandes, att få niuta sin innocens till godo, och Consistorium 
der öfwer cognoscera.
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Dn. 01. Rudbeck sade sig intet tili den skrifft swara, effter han haf:r talt på 
sitt embete.

Prof. Arrhenius begärte skrifften måtte upläsas, men effter tijden war mäst 
förlupen, opskötz den till härnäst.

23. Sedan blef talt om humblegårderne, och hwad Professores, som dijt neder 
senast förordnades, hafwa uthrättat? Resp. Dhe stycken som ledige woro, deputerades 
dem som i professionerne hafwa borde, såsom Doct. P. Rudbeck Doct. Terseri stycke, 
h. Olaus Rudbeck fick ett stycke, M. Skunk ett och M. Aurivillius M. Unonii. Acta 
der om hafwer Dn. 01. Rudbeck, hwilka skola härnäst inhafwas och opläsas.

Consistorii minoris assessores blefuo qwar, med Rectore, Doa. P. Rudbeck, M. 
Liung, M. Celsius [sic\ Dn. Arrhenius [sie],

1. Uplästes een inlaga af Prof. Arrhenio insinuerat emot studiosum Calmariensem 
Lothigium om en sak han antaget hafuer på Lårmanskans wägnar emot skräddaren 
Måns Olofson, i hwilken action han inlagt hafwer een räkning och praefererat Prof. 
Arrhenii nampn, samt specificerat allestädes i räkningen Prof. Arrhenius hafuer d a  
och det taget. Lothigius ursächtade sig i detta fall icke wäret fullmächdg, såsom att 
agera någon sak emot Prof. Arrhenium, fast han på enkians och Dn. Lundii begäran 
upbar deras räkning och skrifft. Resolutio. Denne studioso gafz tillstånd att swara på 
skrifften till näste Consistorium.

2. Inkom slottzbefallningzmansens fullmächtig emot studiosum Suenonem Laurentii 
om någon huushyra för optingade huus i Gustaff Rosenhanes gård, hwilka han sedan 
icke behölt; begärer han måtte hushyran baala, inläggiandes Bengt Gams skrifft och 
attest, att Swen Larsson en gång kom till Samuel Stehn, och d a  lofwade med d a  
första hyran baala. Nu nekar Sueno Laurentii, säger sig wäl frågat effter husen, 
men när han hijt kom och dem besåg, wille han dem icke behålla; säger sig ingen 
hyra uthlofwat, eller wist sluth och kiöp giordt. Johan Hofman inkom såsom wittne, 
sade att han en gång war ombeden att fråga om husen woro ledige, in ta  mehr.

Resolutio. Ehuruwäl intet contraa eller fästepenning är å husen gifw a ey hella 
något wittne fins d a  till, lijkawist effter Sueno Laurentii owarligen hafw a med saken 
omgådtz, ty skal han betala till befallningzmannen 3 rdr in specie till pinges thelgen.

3. Bewiljades Laurentio Hesselio Nericiensi och Andres Båll Uplando få skrifwa 
egne disputationa.

Den 21 Maij
kallade Reaor Professores till tals i kyrkian, och sedan till Consistorium kl. 10. 

prssent. M. Reaore, M. Brunnero, M. Benzelio, Dn. Scheffao, M. Åkerman, Dn. 
Gartman, Doa. Hoffwenio, Dn. Vaelio, M. Skunk, Dn. Arrhenio, M. Celsio, M. 
Aurivillio.

1. Förmäler Rector om befallm:n Roxen, som angifwa om den kånan på slottet 
s itta  och barn mördat hafwa, hwilken war i desse dagar till tingz, men kunde icke 
få sin dom af orsak hon icke wille rätt bekänna gärningen, doch skal e ffta  helgen 
till extraordinarie tingh hafwas och dömas, begärer att hon måtte i medier tijd uppe
hållas. Resolutio. Bewiljes först 3 dr kmt. till 14 dagars kost.

2. Mathz Knutson i Tibble, som fick 3 åhrs frijhea den 7 Decembt. 1668 att 
reparera sitt afbrende hemman med, och lofwades 1 åhr till, om han wäl dhe 3 åhr 
anlägger. Nu wittnas om honom, att han på dhe åthnutne åhr hafwer wäl begynt 
byggia, och än timber i winter hemfördt till dess widare fortsättiande. Resolutio.
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Effter Consistorium hafwer lofwat honom, om han befinnes wäl hafwa begynt full
göra dhe 3 förre frijheetz åhr, och bepröfwas det fierde behöfwa, och än wäl full
borda kunna, ty bewiljes honom den förre lofwen, att det fierde åhrs frijheet på 
ofwanberörde wilkor åthniuta.

3. Bewiljades nykompne bonden i Norstad Lars Mathsson halfwe zothepenningatne 
fritt i åhr, som är 8 1 /2  dr, dito dhe 2 lass stxunthalm som igenworo mir han kom, 
må honom till godo blifwa uthan wedergällning. Ett winterlass höö, som fördes till 
stallet i wintras ifrån Norstad, räknas för 3 dr kmt.

4. Förmälte Rector, att effter Rijkz Cantzler förmodes uthkomma till Wennegarn 
denne tijd, och torde till äfwentyrs kalla anten Rectorem eller inspectores att för
nimma om Academiae staten, ty wore wäl att wij beflijtade oss, att hafwa någon wiss 
kundskap om dess defect, och medel huru han kan botas. I synnerhel om Prof. Rud- 
beck och h. Verelius dijt resa, de tå först wille communicera med Consistorio om 
sine förslag innan de dem framwijsa, att om något wore der wid att påminna, 
Consistorium finge sin mening säya.

Räntemästaren lofwade detta.
3. Blef något talt om det de Professores haf:r här till förrättat som öfwer staten 

sutet hafwa, att de merendels så wida kompne äre, att de begynna finna den defect 
på staten som Räntemästaren angif:t hafwer, ehuruwäl intet än så wida är kommet, 
att man summan finner, eller fått om bristens botande consultera. W ij wore fuller i 
förstonne så många till tahlet, som Consistorium deputerade, sedan begynte något 
hwar undraga sig, och serdeles h. Rudbeck och Räntemästaren, som icke sedan förste 
gången tillstädes wäret hafwer. N u torde om oss så tydas att wij icke hafwa welat 
dem med oss hafwa, derföre betyga wij in pleno Consistorio, att wår åstundan hade 
wäret dem med oss haf:a, men att dhe sedan icke hafwa komma welat, är hoos dem 
och icke oss orsaken, ty ingen kallade oss, uthan wij öfwereens kommo hwar gång 
wij dädan ginge, på hwad stund wij skulle igen komma.

Den 1 Junij
kallade Rector Professores kl. 8 till tals in Consist. p[rae]s. Prorect. Liung, Dn. 

Scheffero, Dn. Gartman, Dn. Rudbeck, M. L  Fornelio, M. J. Fornelio, M. Skunk, 
Dn. Arrhenio, M. Celsio, Dn. Aurivillio.

1. Uplästes ett Welam Nisbetz bref ifrån Gambia Upsala, der uthi han beswärar 
sig, att studiosi alt för mycket trängia almogen om söndagarne i deras bänkiar; 
begärer blifwa dem qwitt, och dhe hålla sig här hemma i byakyrkian. "Resolutio. 
Effter mästeparten äre nu sin koos, är onödigt för hösten här i något göra; men då 
convoceras studiosis af inspectoribus för landskapen, och förehållas klagemålet, sampt 
förmanas, anten så förhålla sig, att allmogen icke tränges uthi sine rum, och deröfwer 
förorsakas beswära sig, eller och när dhe see intet rum är, hålla sig der ifrån, och 
blifwa hemma i kyrkian.

2. Martino Lithenio och Laurentio Ternero lofwas egne disputationer få hålla.
3. H:r Sten Bielke begärer få sig tillbyta ett litet stycke af Åkelstad hemman att 

sättia qwarn på, emot fullgod wedergällning.
Resolutio. Consistorium låter besichtiga den platz han begärer, och see huru 

Academien får äfwen så godt och wäl beläget igen till så att Academien icke skeer 
hwarken till lägenheet eller mark förnär, doch föres till R. Cantzler innan något byte 
skee kan.
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4. Taltes om h. Berling, som hafwer nu länge besutet een Academiens jord, och 
lofwat gifwa een lijka conditionerat frälsejord igen, men behåller båda. Resolutio. 
Consistorium låter besee Academiens jord, och tager den igen. Inspectores aerarii 
måste resa dijt, uthi h. Schefferi ställe M. Jonas Fornelius och Dn. Claudius Ar- 
rhenius.

5. Effter Rector öfwerreser till begrafningen i Wästerås, dijt Rijkz Cantzler för
menas komma, frågar Rector om Consistorium något haf:r att låta hans HögGrefl. 
Excell. communicera. Een eller annan mehnte om Rector finner hans HögGrefl 
Excell. i godh humeur, och frågar effter Academiens tillstånd, skulle han mentionera 
om den defect på Acad. staten är, och bidia hans HögGrefl. Excell. wille der om 
wårda.

Rector frågar och huru wijda de som öfwer räkningarne hafwa sutet, äre der med 
färdige? Resp. Wij äre der med uthi det mäste ferdiga, och see hwar uthaf defecten 
flyter; något är än med extraord. statens medel oferdigt.

Den 5 Junij
kallade Prorector Professores till tals i kyrkian, praesent. Protectore Liung, Dn. 

Scheffero, M. Åkerman, Dn. 01. Rudbeck, Dn. Verelio, M. Skunk, Dn. Arrhenio, 
M. Celsio.

1. Angaf Prorector, om den Doct. Brunnii dreng [Lars Nilsson], som nylig är 
fängzlat och lefwererat i stadsens fängelse att examineras hwilken borgmästaren icke 
will emottaga och förhöra, innan han hafwer Consistorii bref, att dhe icke lyda under 
Academien. Resolutio. Det är offta förr slutet och talt om biskopzenkiorne, att 
de icke höra under Academien, hwars män hafwa en lång tijd här ifrån wäret, och 
sedan männen äre döde enkiorne hijt kompne, icke hafwa begynt att blifwa under 
Academien. Hwarföre de nu icke heller der under frijkallas kunna, (undantagandes 
Erkiebiskopzenkian, hwilken här stadigt boor) hwilket stadz magistraten skal skriffte- 
lig communiceras.

Den 8 Junij
kallade Rector Professores extraordinarie till tals in Consistorium.
1. Angaf Rector huruledes han och Doct. Petrus Rudbeck sampt Hoffwenius talte 

med R. Cantzler i Wästerås, och hans HögGr. Excell. frågade om Professores kunna 
betalte blifwa, effter det förslag h. Rudbeck hafwer angifwet. Rector och dhe andre 
swarade, att Professores kunna icke blifwe der effter betalte, ty resten kan icke uthgå 
som föreslagen är af böndren, sampt något mera af dhe andre medel opsatte äre.

2. Frågade och hans HögGrefl. Excell. om icke någon skuld, såsom Gestrinü och 
fleres kunde uthgå? Wij swarade, Gestrinii arfwingar gifwa oss spotska ord, wilja 
icke compar era.

Så begärte R. Cantzler Prof. Brunnerum, inspectores praesentes och dhe andre förr 
hafwa öfwer räkningarne wäret, Räntemästaren, bokhållaren och Secretarium till 
onsdagz affton eller thorsdagz morgonen till sig till Wennegarn, hwarest han wille 
om Academiae staten conferera, och see hwad till görandes wore; derföre begärer jag 
nu ofwantalde wilja dijt resa.

Effter föregången discurs beslötz, att Prof. Schefferus, såsom inspector aerarii 
och Secretarius dijt resa, och göra berättelse, om det här till skedt är, sampt höra 
Hans högGr. Excell. mening.
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Den 9 Junij*
höltz Consistorium majus, närwarandes M. Rectore, Doct. Rudbeckio, Dn. Åker

man, Dn. Gartman, Doct. Hoffwenio, M. Liung, M. J. Fornelio, M. Celsio. Acta 
notavit Prof. Åkerman.

1. Proponerade Rector om sitt vocations bref till pastoratum här i staden, hwilket 
han sade för tijdsens kortheet intet kunde i kyrkian upläsas, hwilket han lijkwäl 
höllt af nöden för p[rae]sent. effter Academien och är en dehl af församblingen.

Brefwet uplästes och Consistorium gratulerade pastori [0: Carl Lithman] enhälle- 
ligen och önskade honom lycka.

Rector discurrerade något om detta embetes swårheet, till hwilketz uthförande 
han önskade sig Gudz wälsignelse.

2. Uplästes h. Rijkz Cantzlerens recommendation för Joachimo Sellio, att blifwa 
examinerat i philosophia. Consistorium resolverade att fac. philos. måtte om examine 
deliberera.

M. Jonas Fornelius tanquam prodecanus swarade, att han intet twiflade att ju icke 
fac. philosoph. skulle gärna honom till examen admittera.

Han kallades in, och Rector sade honom Consistorii och facultatis resolution, att 
han blifwer till examen först in theologia och sedan i philosophia admitterat med 
det första.

3. Jonas Arnelius inkom och berättade, att i förledet åhr kom en studiosus 
Betulius, som tingade 2 camrar i Sätuna gården lofwade betala för missommar 1 åhr 
sedan, hade bodt dher i, och intet erlagt hushyran, som är 18 d. Begärer föryttra 
hans saker. Har skrifwet honom till, och har wittne att brefwet är öfwerkommet, 
men ingen betalning följer.

Resolutio. Prof. Gartman och Prof. Celsius werdera sakerne som han haf:r och 
gifwes Gravandro i hender, som hushyran skal hafwa, och honom Betulio tillsäyes 
att igenlösa innan 6 wekor.

4. Johannes Gran och Daniel Hagelberg, som woro tillstädes när Jernberg skötz 
ihiael, begärde resa bort, och will inläggia sin skrifftelige relation huru det tillgick. 
Resolutio. Att dhe skulle blifwa qwar, emädan det är alldeles nödigt, när saken före
tages, hwilket intet kan skee, för än målsäganden kommer tillstädes, hwilken dage- 
ligen wäntas, emedan man effter honom, nemlig hans fader skrifwet hafwer.

Den 10 Junij
höltz Consistorium majus, närwarandes M. Rectore, Dn. Scheffero, Dn. Gartman, 

Dn. Ol. Rudb., M. Laur. Fornelio, M. Liung, M. Skunk, Dn. Arrhenio, M. Celsio, 
M. Aurivillio. Acta notavit Prof. Gartman.

1. Effter som dagen tillförenne någre af Dnn. Professoribus hade wäret på Wenne- 
garn, dijt kallade af hans HögGrefl. Excell. Rijkz och Academiae Upsaliensis Cantzler, 
frågade h:r Magnificus Rector hwad der discurrerat wore om Academiae lägenheet 
och stat. Då h. Prof. Schefferus swarade, sig och h. Räntmästaren Verelium blifwet 
inkallade till Hans HögGrefl. Excell. hwilken med dem något discurrerade om bem:te 
academiske Staat, och orsaken hwarföre hh. Professorerne icke nu som tillförende 
sin belöning richtigt och uthan difficultet bekomma kunna, hwar om Hans HögGrefl.

* Protokollen för den 9 juni och 10 juni ha inskrivits efter protokollet för den 13 juni.
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Excell. lofwade sig effter 14 dagars förlopp här i Uppsala, efftersom och Hans HögGr. 
Excell. till den tijden hijt inviterat är af högwälborne Grefwe Axel Oxenstierna, 
hwilken då emottagandes warder rectoratum academicum, noga cognoscera, och allas, 
så wäl som hwars och ens af Dnn. Professoribus, uberrima vota der om förnimm a 
wilja.

2. Proponerades om mutatione decanatus. Och emedan mutatio rectoratus öfwer 
den wanlige termin prorogerat warder, om icke äfwen så med decanatet skee måtte. 
Då h. Prof. Schefferus sade sig decanatum philosophicum å wanlig termin deponera 
wilja. Men h. Prof. M. Petrus Liung, futurus successor i b:te decanat swarade sig 
den ey emottagandes warda förr än novus Rector introducerat är, och sådant effter 
constitutt. academicas.

3. Företogz examen om det dråpmål, hwilket här i Upsala skedde den 1 Junij 
nästförleden, då sal. Samuel Jernberg, en student ifrån Skinskatteberg döden leed. 
Då inkallades den dödes fader mäster Lars belgmakare, hwilken med sig hade wyrdig 
h. Aron Olai kyrkieherden wid Skinskatteberg, och Johan Gortzson, sina fullmächtige 
i denne sak, protesterandes emot studenten Erick Gropman, hwilken förmehntes till 
bem:te dråp rätte baneman wara.

Sedan refererade M. R. hurusom wid pass 8 dagar sedan, nembl. den 1 Junii ett 
gäkeliget fall sig tilldraget hade, med ett dråp på en studiosum Samuelem Jernberg 
benemd, af en hans stallbroder Erik Gropman, i det någre med dem haf:r församblade 
wäret hoos en som bortresa skulle, och huru denne Gropman haf:r handterat en pistol, 
som han haf:r i handen hafft, så har bem:te pistol slaget löst, och en laten gått 
igenom handen på en annan, och in i lifwet på denne Jernberg, der af han strax 
är död blefwen, och be: te Gropman strax gått till och angifwet saken hos Prorect. 
Liung i min frånwaro, effter det är af wåde tillkommet (som han hos Prorect. 
berättat hade) doch är han fengslad, och alle de andre när woro arresterade, till dess 
saken måtte förhöras, och den dödas föräldrar hijt komma, som åkärande äre. Nu 
är fadren hijtkomen med pastore ifrån Skinskatteberg, och en benämd Johan Cortson, 
som ransakningen påstå och derföre är Consist:m sammankallat, att den saken före
taga och afhöra. Consistorium behiertade högt detta olyckeliga fall, och tycktes 
nödigt wara att saken afhöra, och alla wittnen framhafwas.

Fadren, med pastore ifrån Skinskatteberg och Johan Cortsson inkommo, beklagade 
mycket detta olyckeliga fall, och begärte, att saken nu måtte företagas och afdömas. 
Pastor hastade på uthslag, effter han icke hade tijd borta wara för tillstundande 
bönedag. Fadren desslijkest urgerade och uthslag, effter han icke tijd hade längre 
borta wara. Och effter en ryttare nembdes, som och hade tillstädes wäret, hafwer 
Rector den effterskickat, som icke hemma fans, och begärte fördenskull dhe än 
några dagar wilja förtöfwa. Men dhe påstodo uthslag i saken som nu kunde sig göra 
låta; hwarföre inkallades Erik Gropman, och förehöltz bekenna, huru han till detta 
dråp kommet hafwer.

Gropman lät påskijna en stoor sorg öfwer detta dråp, som han och förr hoos h. 
Prorectorem hemma, så wäl som nu in Consistorio publice låter förmärkia. Han 
refererade casum således:

Den 1 Junij kommo tillsamman hoos Olof Larsson i Fierdingen jag, Laurentius 
Hagelberg, Olaus Bergman, Johannes Graan, Andreas Lebstadius, Laurentius Staffander 
och Samuel Jernberg då dijt kallade af Daniele Hagelberg och Jacobo Fabrdio, 
hwilka ärnade att förresa, hwarest och då tillstädes woro ryttaren Johan Larson, och
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skiutzbonden Anders Erikson i Husby, Bondekyrkio sochn. Johan Gran, Staffander, 
Bergman, Jernberg, Lebstadius och jag blefwe af Fabrelio dijt hafde, och sedan 
af gården upkallade i stugun af dem der förr woro. När dhe kommo dijt upp, 
drucko de några gånger omkring, men jag dricker der uppe allenast ett glas, och 
sedan der nedre på gården 4 glas, då Daniel Hagelberg, som hade wäret der nedre i 
stugun hoos werdinnan dem uthur nattstugun dijt neder på gården ropat hade. 
Daniel Hagelberg och Jacob Fabrelius sättia sig der effter strax på hästarne, wiljandes 
bortresa, då Hagelberg begärer x k:a öhl, och när han den bekommet hade sade han, 
mehr öhl köper jag icke denne gången. Då swarade Samuel Jernberg, nu wäl, jag 
köper då en kanna; när de den fingp, slog Jernberg uthi glaset säyandes, gott åhr, 
det skal wara eder resas skål, 3 på rad, och den skålen gick omkring. Der med rijder 
Daniel Hagelberg kring på gården, säyandes sig fuller inga pistoler hafwa, men en 
modig häst, der med stiger sal. Jernberg till Fabrelii pistoler, hwilka såto spänte och 
ladde i hölstren, doch icke med kulor. Rätt som han tager i hanetaget på pistolen, 
brinner fängekrutet af, mädan pistolen än sitter i hölstret, förr icke wetandes att de 
woro spänte. Der effter strax Daniel Hagelberg sade, lät blifwa pistolen i hölstret. 
Med det samma tager sal. Jernberg pistolen uhr hölstret, tager kruthornet af Fabrelio 
slår nytt fängekrut på, och lägger an, då klickar det en gång eller twå. Hwarföre sade 
de andre till honom, sänd in effter eldkohl. Sal. Jernberg spänner åter upp pistolen, 
hwilken strax gick löös. Sedan det skedt war, får han Fabrelio pistolen igen, hwilken 
han och tillhörde, den han sedan lefwererade till mig, bidiandes jag will den samma 
än en gång ladda. Det jag och giorde, lade fängekrut på, spänte honom till halfz, 
och fick honom den igen. Fabrelius sticker samma pistol i hölstret. Sedan togh sal. 
Jernberg samma pistol, och Fabrelius den andre, spänner up och will skiuta af. När 
det skedt war tager Laur. Hagelberg samma pistol, som Fabrelius skulle skiuta af, 
klappar flintan, stiger bak om hästen, och skiuter af. Strax det beställt war, laddar 
åter Laur. Hagelberg samma pistol, och lägger bara lösa krutet före, ärnandes då 
skiuta uthan förladdning, då alle de andre sade till honom, lägg förladdning före. 
Strax steg han tillbaka, slog krutet uhr pistolen, men hällte det strax in igen, tagandes 
sedan paper, uthaf hwem, weet jag icke, hwilket han släpper i ändan på pipan, och 
skulle med samma slå fängekrut på, men då låg drakan mitt upp i fängepannan; då 
sade jag, mädan han än alt fort stöter in förladdningen, nogh seer du, att fengekrutet 
rinner bort, så länge draken ligger upp i fengepannan. Då tager jag uthi drakan, 
wiljandes den draga tillbaka, och drager på honom en gång eller twå, effter han 
icke wille stå. Då sade Lars Hagelberg, han håller intet låås halfspend. Jag swarade, 
måtte icke så wäl denne hålla, som den andre, hwilken jag rätt nu laddade, och der 
med drager honom dijt, der jag mehnte halfspenningen skulle wara; då faller han ey 
lås, uthan faller neder, der lijkwäl eldhanan icke uthan litet råkade flintan, går af 
oförmodeligen, träffar igenom handen på Lars Hagelberg med laddstocken, med 
hwilken han ännu höllt på att instoppa förladdningen, och med det samma gick 
samma laddstock uthi sal. Jernbergz lijf nedan om bröstet; då strax sade Lars Hagel
berg till mig, du skööt och mig. Och till sin broder Daniel Hagelberg, förbindt mig. 
Då hans broder swarade, jag kan icke förbinda tig, gak till balberaren. Och med 
det samma wände sal. Jernberg sig om, och raglade in på ryttaren, fick honom i 
axlarne, och sade Gudh nåde mig. Då blefwe wij alle så häpne och förskrächte, att 
wij intet kunde taga oss före. Der effter föll han strax död neder. Då ropade Daniel 
Hagelberg, tag watn att slå på karlen. Ryttaren sade, han är reda död. Då sade Daniel
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Hagelberg till mig, du måste blifwa qwar Gropman. Jag swarade, ja gärna. Sedan 
gick jag till Cursorem Academiae, och der effter uthi M. Rectoris huus, och effter 
hans Mag:ns icke war hemma, gick jag till h. Prof. M. Petrum Liung, som då war 
Prorector, saken att angifwa.

Sedan förhördes Lars Hagelberg om saken; och hans berättelse effter aflagd eed 
kom alldeles öfwerens med den Gropman giorde; hwilken och säger sig 2 gånger 
hafwa sagt till Gropman, att pistolen icke höllt lås; det och Gropman tillstår.

Samma gång aflade och sin eed effterskrefne, att de ey annat om detta mål 
wittna wilja, än rätt och sant, och intet der uthi dölja, nembl.:

Johan Graan: hwilken tillfrågades om saksens beskaffenheet, och berättade, sig 
om det sidste olyckeliga skottet icke mera weta, än att han hörde skiutas, och att 
sal. Jernberg föll.

Daniel Hagelberg tillfrågades om samma skott? Hwilken swarade sig der om ey 
weta, uthan allenast att hans broder laddade.

Olaus Bergman swarar sig här om intet weta.
Jacobus Fabrelius swarar sig ey heller afweta huru här med tillgick.
Andreas Lebstadius swarade sig ey heller här om weta.
Laurentius Staffander weet ey heller här af.
Anders Erikson i Husby har ey heller kundskap här om.
Hans wyrd:tt h. Aron Olai, pastor wid Skinskatteberg, Johan Cortsson, så wäl 

som alle wittnen i denna sak, frågades om de wiste det någon tijd owänskap emellan 
sal. Jernberg och Gropman wäret hade, så och om någon trodde detta dråp af 
proposito skedt wara? Der till de alle swarade ney, och att de fast mehr trodde dem 
haf:a wäret mycket gode wänner.

Desse förmantes med flijt att bekenna på sin eed hwad de weta och komma ihog 
här är blod som wittnas om, och icke något annat ringare. Men desse stodo fast 
der wid, att de ingen owänskap emellan sal. Jernberg och Gropman hörde, uthan att 
Gropman owarsampt handterade pistolen.

Consistorium förehöllt dem flitigt på sin eed: men ingen annan bekennelse 
kunde erhållas.

Consistorium frågade fadren och pastorem om de något mehr hafwa att tala i 
saken, innan Consistorium skrider till sakens afdömande, eller om de wilja längre 
upskiuta låta saken?

De swarade sig intet mehr hafwa att tala, effter wittnen alla äre edeligen afhörde, 
och begära dom i saken.

Derpå uthwijstes parterne, och Consistorium discurrerade widlyffteligen om saken, 
serdeles befinnandes att detta dråp icke är af berådt mode, uthan af försummelse 
tillkommet, i det någre hwar om annan hafwa umgåttz i sitt omdrickande med 
skiutande, och denne Gropman icke bättre achtat sig med pistolen än så i laddningen 
updrager eldhanen owarsamblig låter falla, der af dråpet är timat. Och synes han 
lijkwäl mera brottzlig, än ett simpelt wådadråp, och till en stoor owuligheet skyldig. 
Då Hagelberg 2 gånger sade honom, att pistolen icke höllt låst: men doch klarlig 
finnes, att detta icke är ett dråp med wrede dier full wilja, effter Hagelberg ännu 
höllt på ladda, och hade laddestocken i pistolen, då den andra höllt i handfattet, 
och drog upp hanan; der till med finnes, att han med Jernberg ingen owänskap 
hafft haf:r, uthan då han skadan giorde, gick sielf och angaf saken, contesterandes 
en stoor ånger öfwer detta, och sätter sig i prubban. Derföre finner Consistorium
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honom alldeles brottzlig till det 8 cap. Dråpm. med wåda, föruthan det han måls- 
äganden förlijka måste.

Omsider effter noga öfwerwägande författades domen, som så lyder:
Anno 1670 den 10 Junij tå Consistorium majus höltz inkom här i Upsala, walkt 

Lars belgmakare från Skinskatteberg, klageligen angifwandes, huruledes hans käre son 
sal. Samuel Jernberg den 1 Junij nästförleden uthi Olof Larsons gård i Fierdingen, 
är död skutin worden, hwarföre han anklagade studenten Erik Gropman. Ty är 
effter föregången ransakning, denne sak af Consistorio noga öfwerwägat, och 
definitive afdömd. Och ehuruwäl alle samptl. så wäl de åklagande, som eljest wittnen 
i denne sak afhörde och tillsporde äro, om någon oenigheet eller twist, antingen 
tillförende, eller då detta dödzmål skedde, sal. Jernberg och Gropman emellan wäret 
hafwer, så och om Gropman af upsåt Jernberg lifwet afhändt hade, men de der till 
nekade. Doch lijkwäl har Consistorium befunnet Gropman fast brotzlig, i det han 
icke allenast emot lagh och Kgl. förbudh, alldeles onödder och oträngder, uthan och 
sedan han 2 gånger war förmant och warnader, som det af ransakningen, och der 
uthi hans egen fattade bekennelse är att förnimma, spände pistolen, der af dråpet 
timade. Ty pröfwas skäligt, att sådant effter det 8 cap. Dråpm.B. med wåda StL 
för ett dråp i wilje wärkum och botum att hålla och döma, och altså honom Gropman 
det straff underkaste, som slijkt mandråp lagligen påföljer, warandes der hoos han 
skyldig sal. Jernbergz fader, och dem saken angår, alldeles till fridz ställa.

Effter domen talte Consistorium widlyfftigt om det myckne skiutande ungdomen 
brukar emot constitutiones, hwilket nog behiertades, och skulle fördenskull om dess 
afskaffande wid tillbörliget straff här näst omtalas.

Sedan inkallades parterne; domen uplästes; Gropman förehöltz sin owarsamheet och 
stora dårskap, hwilket han både hos Gudh så wäl som wederbörande föräldrar 
måste afbidia.

Den 13 Junij
höltz Consistorium extraord. majus, praesent. Prorectore, Dn. Scheffero, Dn. Gart- 

man, Dn. Arrhenio, M. Aurivillio.
1. Inkommo testamentz böndren ifrån Caseby, anhållandes om befrijelse från 

dagzwärken under Cassby gård, der om dhe förr ansökt hafwa; begära nu en zedell 
till fougden, att blifwa befrijat, till dess h. Leonhard Ribbingz swar inkommer. 
Resolutio. Bewiljes en zedel till fogden, så länge herren hijt kommer.

Uplästes wid samma tillfälle brefwet till Leonhard Ribbing om samma ärende, så 
och till Gestrinii arfwingar, och gillades.

2. Inkom Ericus Gropman med Barkhusen, framwijsandes een skrifft af Jern
bergz fader, att han är med honom öfwer sonens död, förlijkt; framtedde och för- 
lijkningz skrifften om summan på 90 rdr för hwilken summa studiosi nationis 
Wesmannicae hafwa caverat; det Barkhusen, såsom landskapetz curator inkom och 
bekände, sampt förlijkningz och cautions skrifften lät opläsa, begärandes doch att 
han lijkwäl står in arresto till dess han anten betalar, eller endtligar sig ifrån deras 
caution med andre bofaste män.

3. H. Schefferus berättade, huru han och Dn. Arrhenius haf:a begynt något litet 
att laga med portar för Academia? gården, som offta har omtalt wäret, så och laga 
dhe trapporne här i farstufwan, till R. Cantzlers ankompst. Och effter wij sporde, 
det Academien hade sin egen sågeqwarn, sände wij effter Jacob Andersson, och
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frågade honom, om icke der någre bräden äre för Academien? Han swarade ney, 
men h. Rudbeck hafwer stockar, som han för 70 d. köpt hafuer, och Rentemästaren 
för 90 d. Då sade jag, effter jag förmodar, såsom det är wid andre qwarnar, så lärer 
det wara med Academiens, att dhe som der något såga, gifwa der af ett bräde af 
stocken, så lärer Academien der hafua så många att wij kunna byggia med egne 
bräden det wij oss företaget hafwa. Nu hörer jag, att Dn. Rudbeck, haf:r sedan det 
så uthtydr, som wij wille skattläggia der med R. Cantzler effter Rijk2Cantzler hafuer 
der en hoop bräden; det wij intet wiste, så sant mig Gudh hielpe, ey heller hafuer 
kommet i wårat sinne, uthan Jacob Andersson bekende allena för oss, att h. Rud
beck hade köpt för 70 dr stockar och Räntemästaren 90 d. men icke talte ett ord 
om RijkzCantzler; derföre protesterar jag här emot på det högsta, att jag aldrig 
meente eller wiste något om R. Cantzler, hwilken är så wäl meriterat, att om han 
wille aldrig så mycket låta der såga, wille wij intet der emot säya. Detta begära wij 
annoteras. Gudh weet (sade Prof. Schefferus) jag menar ährlig med Academien, 
men icke will jag haf:a blamer på mig, och min ord mig förwändas till det wärsta.

Yttermera påminte h. Schefferus och Arrhenius, att i går swarade h. Rentemästaren 
oss, att Academien hafuer bräden sielf i Wattholmen, och att wij af dem kunna få 
till wärt behof. I dag haf:r han låtet förmerkia, att samma Academiens bräden liggia 
nederst, och ofwan på R. Cantzlers, Rudbeckii och Verelii, så att dhe skulle nepplig 
på 8 dagar kunna opkastas, der till med äre samma bräden ärnade till qwarnens re
paration, derföre see wij, att alt det hinder för oss kan inkastas, göra dhe gerna, och 
derföre låta wij oss till ursächt notera, effter wij måste låta köpa så många bräden 
wij behöfra, effter wij annars intet få.

Sedan hafuer här wäret talt, att den stora qwarnen faller öf:r ända om den icke 
blifuer reparerat. Nu begära wij det måtte protocolleras, att wij hafwa wäret och 
sedt på denne skada, och somblige mena, om något durabelt wärk blifua skal, måste 
hela wäggen nidtagas; derföre blifuer det förnämsta, att wij måste betänkia oss om 
medlen der till. Och effter det icke är i wår macht, allena att begynna någon capital 
byggnat uthan Consistorii wetskap, uthan när sådant skal företagas, måste Consisto
rium, ProCancellarius och Cancellarius der af weta, hwarföre begäre wij det oss 
till exculpation noteras, wilja och widare göra alt dhet wij kunna och förmå effter 
Consistorii godtfinnande. Bäst wore, om detta kunde hållas wid macht såsom det 
nu är, till dess flere medel blifwa.

4. Inspectoren Johan Groot inkom och beswärade sig öf:r apothekaren, som 
förledne den 4 Junij hade skäldt honom för Cronones tiuf, etc. inlägger här öfuer 
wittnes skrifft. Apothekaren war stemd, men icke comparerade, uthan begärte dik
tion på någre dagar.

Resolutio. Gafz dilation till lögerdagen.
5. Inkom stadz wachtmästaren mot Johannem Rachlitzium för natteroop, swerdz- 

blottande och calumnier på wachten i förledne distingz, det han nu ldagar.
Erich Larsson wachtdreng berättade. Rachlitzius war först en gång sielf annan uth 

uhr Lårmans källare, och, som jag menar, mellan 10 och 11 ropade och högg i 
stånden med wärjan; sedan gick han på kellaren in igen. Andra gången han kom uth, 
gick han bort åth Olof Perssons, kommer åter igen, ränner på källaren med dragen 
wärja af och till. I medier tijd gå wij från cortigardiet nid åth Gerdtz [Skeppares] 
hörn, åth gamble torget, och upp åth Erich Hanssons; då kom han springandes effter 
apothekare poiken, som han hafwer träffat på gatan, och i det han wardt oss warse,
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wände han sig om, och språng tillbaka till Olof Perssons gård, men hittade icke på 
porten, uthan sprang emot en bodhluka, och stötte sig hårdt, så att han föll och låg 
der mellan pålen och wäggen. Hwarest tå Erik Mathson tog wärjan af honom. När 
då han fick see wachtmästaren sade han, dhe andre äre ärlige karlar, men du är en 
skielm och tiuf. Sedan gick han der hela 2 timar, wij wiste intet hwad wij skulle 
blifwa af med honom, uthan han gaf oss sin elaka mun, kallade oss alle hunsfottar, 
skelmar, tiufwar, mera wet jag intet wittna.

Johan Johansson berättade. Rachlitzius war på lårmans kellare, kl. wid pass 10, 
ropade och högg med sin sabel, bort åth Oluf Persons, gick så in på källaren igen, 
war så 1/2 tima inne, kom uth igen, högg med sin sabel, och ropade. Wij ginge 
nidh åth gamble gatan åth gamble torget, der mötte han oss wid Erich Hansons hörn, 
och när jag kom, låg han wid Olof Persons huus, dher togo dhe sabelen ifrån 
honom. På torget skälte han wachtmestaren för tiuf och skelm, säyandes, i andre 
äre ährlige karlar. Sedan wille han taga gewäret af wachtmestaren; då slog Per 
Stille honom en släng öfwer roon, då går Rachlitzius lijka på cortigardiet, och 
skäller oss. Går så bort igen en stund. Tridie gången kommer han igen, då stod jag 
skiltwacht, han mehnte jag war wachtmästaren, stiger till och skulle slå mig örfijl, 
det jag försatte; sedan tog han och åth hals duken etc.

Erich Persson stadzwacht wittnade, som Erich Larsson, och att Rachlitzius kom 
effter dem, ropade Grott hunsfott, griper så i Erich wachtdrengz bardisans skafft; 
den han wred uhr händerne på honom, slog honom ett paar slag öfwer roon. Men till- 
förende giorde han intet annat, än kallade oss skälmar och hunsfottar, då wij hade 
taget wärjan från honom wid porten. Sedan wij hade kommet bort till cortigardiet, 
sattes jag och Johan Johansson att hålla skiltwacht, då ropade han, du sacramentska 
hunsfott Grotter kom bak för stånden, du är en skelm, dig will jag pryla.

Rachlitzius hade nogh att inwända emot wachten om sin oskyldigheet, och huru 
wachten hade honom uthan sak angripit och wåld tillfogat, men kunde icke neka till 
natterop, wärjans blottande och oqwädins ord på wachten, dem han doch såsom 
nödtwungen af deras injurier sade sig uthkastat.

Resolutio. Rachlitzius böter för oliud effter placatet 1640 och constitutiones 
12 mk smt. 2:do, mister wärjan effter constitutiones. 3:tio, för oqwädinsorden kan 
Consistorium honom icke med straff beleggia, emedan Rachlitzius af wachtens 
otijdige förhållande till sådant har förorsakat wäret.

Den 20 Junii
kallade Rector Professores extraordinarie, praes. M. Rectore, M. L  Forndio, M. 

Skunk, M. Celsio, M. Aurivillio.
1. Förmäler Rector att Gropman, som giorde det dråpet, söker få resa hem, effter 

han inga medel hafwer att hålla sig med, hafwer sine bröders caution bekommet 
till förlijkningens fullgörande, som här insinueras och Barkhusen med dhe andre 
landzmännerne, som förr hafwa i caution wäret, begärer den ledig blifwa.

Resolutio. Consistorium lofwar honom hemresa. Den cautionen bröderna hafwa 
gifwet känner Consistorium så wijda god, att hwar dhe icke betale kunne, måste 
Barkhusen och dhe andre stå för skulden. Kyrkioplichten står till hösten att omtalas.

2. Prof. Gartman låter begära ett praebendehemman till sin profession. Resolutio. 
Denne professio är extraordinaria, och ordinariae praebendae äre förr besutne. Derföre 
understår sig Consistorium icke widare der uthi att dispensera.
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3. Praesenterades en charta öfwer damtompten som feel är, hwilken M. Jonas 
Fornelius och M. Celsius hafwa giordt; hwilka hålla denne tompt omistandes, och 
böra köpas till Academien, effter den allena kostar 170 dr kmt. Resolutio. H. Olaus 
Rudbeck, H. Verelius, M. Jonas Fornelius och M. Celsius göras fullmächtige, att 
accordera med äganderne och sluta wist köp med dem.

Den 22 Junii
höltz Consistorium majus, praesentibus M. Rectore, M. Brunnero, M. Benzelio, 

M. Åkerman, D. Hoffwenio, M. L  Fornelio, M. Liung, M. J. Fomelio, M. Skunk, 
M. Aurivillio.

1. Angaf Rector om stadzfiscalens begäran, att bekonma tridieparten af det jule- 
fredzbrott, som Possen och Hårdarne fäldtes till. Resolutio. Är han åkärande, kan 
det honom icke nekas.

2. Om damtompten berättade Prof. Jonas Fornelius, att han och M. Celsius hafwa 
den afrijtat, och befinna den till 624 al:r, accorderat med ägaren, om 7 öre älnen, 
facit 136 dr; hwilket köp Consistorium gillade, effter den tompten är omistandes 
ifrån Acad. qwarn.

3. Insinuerade Prof. Rudbeck, om Prof. Bringii enkias resterande mantalspeningar 
af förre åhren, 24 dr 24 öre, noch pro A:o 1670 4 dr, facit 29 dr 8 öre. 2. Prof. 
Hedrasi enkia 18 dr, item pro A:o 1670 4 dr 16 öre, facit 22:16. 3. Elisabeth Frank 
15 dr 24 öre, noch pro A:o 1670, 2 d. 8 öre, facit 18 dr hwilka intet hafwa att 
betala med; begärandes rådh här i. Resolutio. Consistorium skrif:r till Kongl. Cam- 
Tftaren om deras tillstånd, och frågar om de kunna niuta remission.

Beswäras och öfwer M. Benedictum Paulandrum, och Andream Enecopiandrum, 
att de äro tröge till att betala, serdeles Enecopiander, som hotar wachtmästaren, att 
om han will panta, skole de blifwa twå om panten.

4. Taltes i lijka måtto om humblegårdernes innestående taxa. Resolutio. Om dhe 
icke godwilligt betala, måste dhe nöyachteligen pantas.

Sedan taltes om dhe olagde stycken, och frågades, om de och för dem betala skola. 
Resolutio. Dhe som hafwa ett stycke så länge att det cultiveras, kunna, effter förre 
resolution, anten det cultiveras, eller intet, de som det hafwa, lijka mycket gifwa 
som den lagdt hafwer, eljest måste dhe lefwererat ifrån sig. Men de som nu träda till 
ocultiverade lotter, niuta förre resolution till godo, att bekonma 3 åhrs frijheet på 
det dhe upbruka.

Prof. Skunk bewiljades ett stycke, som nu löst är in facultate philosophica.
Sedan taltes och om M. Stenii ödestycke, och resolverades, att afskrifwas skal dhe 

åhr, som det öde legat hafwer.
Prof. Åkerman begärer och humblegård. Resolutio. Det kan icke nekas.
5. Bengt Mathsson h. Schefferi trägårdzmästare, gifft, hafwer besufwet kokerskan 

der i huset Margreta Henrichz dotter. Desse in komrno, bekände brotten. För 
konan caverar h. Scheffer, effter han haf:r hennes lön inne med sig.

Resolutio. Bengt Mathsson böter 80 dr smt. effter Kongl. straffordningen, eller 
löpe gatulopp 6 gånger, om intet arbete finnes. Konan böte 40 dr smt., eller hud- 
strykes. Kyrkioplichten remitteras till consistorium ecclesiasticum. Med henne dif- 
fereras executionen till dess födslotijden är avlupen.

6. Slötz, att wid M:r Boos gård skal gatan fyllas, fyllningen tages uhr åhn, att hon 
diupare blifwer.
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7. Rugmans kona inkom, klagar att han icke hafwer henne förlijkt, begär er niuta 
förlijkningen. Resolutio. Lofwes effter domen.

8. Borgmästaren och twenne rådmän hafwa nylig wäret hoos Rectorem, klaga 
mycket öfwer Rugman och Nyberg, som ibland ohöfligen sig skicka i deras rätter, 
begära dhe måtte upkallas, och förmanas till emendation. Något hwar berättade 
af Professorib. om denne Nybergz otijdigheet, och ibland annat, huru Nyberg hafwer, 
då en dom fäldtes här i Consistorio, emellan Acad. smed och mågen, stått på gatan, 
och gifwet Consistorium alle dhe 7000. Resolutio. Desse skole upkallas och admoneras 
effter borgm. och rådz begäran; sampt här effter må inga studiosi, som wilja låta 
sig bruka för ordinarie procuratorer det tillstädias, som icke hafwa sitt testimonium 
af facultate juridica, om deras skickeligheet och lärdom.

9. Sal. Brunnii enkias dreng Lars Nilson anklagar Jacob Jonson M:r Andre« 
Grubbs dreng, för det han hafwer beskyldt honom för tijdelag, derföre han hafwer 
sutet i 3 wekor, men nu befrijat under stadzrätten; söker reconvention. Resolutio. 
Effter acta fordras om poikens bekännelse, differeras till näste Consistorium. I 
medier tijd sätties poiken i fängelse, till dess hans husbonde honom genom caution 
uthtager.

10. Prof. Gartman begärer praebendehemwan. Resolutio. Consist:m kan denne 
gången intet här uthi dispensera, effter ingen praebende är ledig.

11. Angaf Rector, om en ny matricula han hafwer låtet göra effter den gamble är 
fullskrefwen, och kostar denne 12 dr. Resolutio. Det är wäl, och skal betalas af cassa 
Consistorii.

Här medh valedicerade M. Rector Consistorio.

Den 23 Junii
då Cronström orerade, bewiljades wachtmest:n till ett par skor 5 dr kmt. effter 

han mycket omak hafwer med löpande för Acadtns skull.

Den 25 Junii
praes. M. Rectore, Dn. Rudbeckio, M. Skunk, Dn. Arrhenio, M. Celsio.
1. Beslötz, att h. Schefferi trägårdzdreng [Bengt Mattsson] skal löpa gatulopp, 

effter han intet har att böta med, icke heller will arbeta. Resolutio. Skal instämmas 
80 man af Jacob Andersons och Borges [Rommels] befallning till måndag, att tillijka 
med humblegårdzdrengiarne slå den brottzlige, hafwa 10 spöd hwardera.

2. Effter qwarnbron är elak och förruten, begärte Rector, att inspp. med h. Rud
beckio wille tillsee, att den botas. Resolutio. Detta skal skee.

3. Taltes om Grubbens poike [Jakob Jonsson], hwad straff han hafwa bör för det 
tijdelag han hafwer tillagt Brunnii enkias dreng [Lars Nilsson], som nu befrijat är. 
Resolutio. Lägges i fängelse 4 dygn, och M. Grubb rådes att skaffa honom uhr 
tiensten.

4. Twenne novitii äre hijtkompne, Decanus h. Scheffer will intet längre befatta 
sig der med. Resolutio. Skal sändas till h. Fornelium, att han så länge det förrättar, 
till dess den quaestio blir decisa. Hwar han intet will, blir M. Skunk och Dn. 
Arrhenius.

3. Gustavus Hassel begärer testimonium Resolutio. Gifz i mediocri forma, såsom 
ett viaticum, effter han intet så rolig hafwer sig förhållet.

23-711135 Sallander
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Den 29 Junii
slötz i kyrkian af Professoribus, att Törnebom bewiljes testimonium, doch att han 

först förlijkar sig med h. Erik [Piscarius] i G. Upsala om det klagomål på sig i fiol, 
och skaffar sig der öfwer en skrifft.

2. Lät Rector arrestera Petri Stolpes saker i Almunge gården effter M. Zacharias 
Petreji begäran för 2 åhrs hushyra A:o 1669. 14 d., A:o 1670 16 dr och en sölfkappe, 
den han länt hafwer, och uthsatt hoos Anders Liten för 20 dr. Denne arrest är 
sedermera relaxerat af M. Petraeo, som af hans zedel den 3 Nov. nästföljande är till 
seendes.

Kl. 12 kom Procancellarius och samptl. Proff. i Consistorium, att deliberera om 
det upsatt giordt war öfwer Acad. medlen desse förflutne åhren, att wijsa H. HögGrefl. 
Excell. Rijkz Cantzleren wid sin nu lyckelige hijtkompst.

1. Uplästes H:s HögGrefl. Excell. bref dat. Wennegarn om H:s HögGrefl. Excell. 
ankompst hijt till orten.

2. Insinuerade Rector det upsatt som af Professoribus är giordt öfwer statens 
extraord. uthgiffter, och det mangel nu fins till Professorum afbetalning; och taltes 
widlyffteligen om den brist på staten nu är.

Procancellarius sade: Jag hafwer länge mycket twiflat hoos mig, att Acad. staten 
skulle i lengden kunna bestå sig af den owarsamh# med den nu i någre åhr är 
brukat. Hwad de många byggningar och reparationer anlanger, hafwa somblige warit 
aldeles nödige, men somblige och aldeles onödige på en tijd att företaga och cumu- 
lera, men nähr wij der annat något talt hafwa, är det så illa uthtydt hoos Hans Hg. 
Excellens R. Cantzleren att man intet annat än ogunst hafwer hafft derföre att wänta. 
Någre reparationer hafwa fuller warit nödige, såsom i bland andre gamble Acad. 
hwilken iag hade welat låta taka, men så snart wij spån och bräder hade församlat, 
bort rychtes i hast altsammans till andre onödiga usus, och altså inspectoribus betagit 
sitt embets förrättande i hwad de welat nödwändigt företaga. Det förslag att uth- 
widga henne på bredden hafwer iag altijd warit emot, och funnit en onödig ting, 
men behöfdes den förlängias wore en sak, som meriterade betänkiande.

Consistorium swarade sig altid för uth sedt denne defect, och fördenskull så offta 
talt emot medlens alt för stoora uthödande, men der emot aldrig annat sport, än 
onde swar, och elakt uthtydande; derföre icke kunnat wijdare beskaffa än effter sin 
eed och plicht, påminna om feelen och bristen, den nu ögonskienligen af detta upsat 
kan skiönias. Om detta tåldes widlyfftelig- och beklagligen. Här med Professores 
uthginge att möta Hans H:grefl: Exellens.

Sedan Procancellarius med Professoribus igen kom blef åter discours om den defect 
på staten worden är, hwar af den fluten är nembl. af de extraordinarie uthgifter, 
som så högdt hafwa wuxit att en så stoor defect blifwen är; men om det öfwerskott 
hade qwar blefwit, som uthgifwet är, hade Academ. hafft in reservo en så anseenlig 
påst, som ett års aflöning hade warit, och kunnat sig i gode och onde år hulpet, 
men nu är till beklagandes, huru oömdt alting är tUlgångit, hwilket lijkwäll förr 
hoos Hans H:g. Exellens hade bort repraesenterat wäret. Slötz att denna stat måste 
repraesenter as Hans H:g. Exellens, och der öfwer H:s H:grefl. Exellens correction 
sökias.



i 6jo: 29 juni -  30 juni 355

3. Sedan taltes och om någre flere puncter som nödige äre att sökia Hans Hög- 
Grefl. Exell:s resolution uppå, och wordo någre nämnde, till h[wil]kas grundl. up- 
sättiande förordnades ProCancellarius, Rector, M. Brunnerus och h:r Schefferus med 
Secretario Hadorphio att wara till dagen effter färdige.

4. Insinuerade M. Forneli«/ och Dn. Arrhenius om deras commision af Consistorio 
till Okelsta hemmanet att besittia det stycket som Hans Exellens h:r Sten Bielke hade 
satt sin qwarn på att det hörer till Acad. och det stycket han igen biuder är icke så 
godt som det Acad:n mistar.

Resolutio. Detta måste och ibland andre nu communiceras H:s H:g. Exellens och 
der å bätter sökias.

Den 30 Junij
upkom i Consistorium Hans HögGrefl. Excell. Rijkz och Acad. Cantzleren, den 

högwälborne grefwe och herre, her Magnus Gabriel De la  Gardie, grefwe till Leckö 
och Arensborg, frijherre till Eekholmen etc. tillijka med reverendiss. ProCancellario, 
Doct. Stigzelio, Magnifico Rectore och facultatum Professoribus.

Först begynte Hans HögGrefl. Excell. Rijkz Cantzler således sitt tal:
Jag gläder mig, Gode Herrar, högelig öfwer Academiens tillstånd det jag önske- 

liget och lyckeliget finner, serdeles att intet ofruchtsamt aflöper uthi Kgl. M:ttz 
alldranådigste hopp och tankar om Academien; hwarföre Gudh är yttermera sin 
milderijke wårdnad och wälsignelse till dess förkofring och wälgång meddela täckes! 
Jag för min person skulle billigt wara Academien offtare wid handen, uthi dess 
angelägenheter, och som jag effter min förmåge bäst kunde styrkia Academien i dess 
wårdande ährender; men som jag icke så alltijd råder om mig sielf, serdeles desse 
tijder, mädan regementz bördan mig som mäst trycker, måste jag fördenskull emot 
min wilja offtare hålla mig här ifrån, än jag eljest gärna skulle önska. Doch gläder 
jag mig der öfwer, att min bortawaru icke gör den skada eller afsaknad, som ju 
Eder gode försorg alltijd ersätter den defect, som igenom min frånwarelse eljest 
kunde följa. Och ehuruwäl min tijd denne gång mycket knapp är att hijtkomma, 
hafwer jag doch welat desse få dagar afbryta till Academiens affairer, och i synner- 
heet hijtkommet att förnimma tillståndet af Academien, sampt dess wäsend, sedan 
de nödtorffter, som i Gode Herrar, kunne hafwa mig att anbringa, afhöra.

Eljest hafwer jag i synnerheet förnummet någon tijd bortåth, att brist skal wara 
med aflöningarne för Academiae staten; hwilken om man längre skulle låta så förlöpa, 
torde den framdeles icke så lätt ersättias, som dem nu i tijd botades. Och ehuruwäl 
jag något der af förstått hafwer frånwarandes, hafwer jag doch rådeligare funnet 
hijtkomma, och här på orten afhöra hwad beswär der öf:r kan wara. Rector giorde 
fuller i Wästerås för mig någon liten berättelse här om, då jag gaf den förtröstning, 
att wilja wid Wennegarn något närmare mig der om kunnig göra. Men effter jag 
sedan fan det icke så beqwämbliget, på den ort skee kunna, som eljest här collegialiter 
afhöras, på det, att hwad allom angår, må och så af alla rådgöras och bättras; ty 
hafwer jag mig nu här ibland eder Gode Herrar instella welat. Begärandes derhoos, 
att i, som böre dagelig hafwa den försorgen, huru ett och annat må richtigt tillgå, 
gifwen mig den underrättelse om saken, som der till hörer. Jag blef fuller igår besökt 
af någre Professorer, som öf:rlefwererade mig ett upsatt på Academi se extraordinarie 
staten sedan 1660, hwilket jag finner wara ett godt och wackert arbete, det så kort 
är upsatt att man uno intuitu kan altsammans begripa, hwar uthi de medlen upgångne
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äre; hwilket jag och alldeles för närwarande Academiens tillstånd håller rådsampt 
war a, att i det således hafwa under händerne taget, och utharbetat till edert förswar 
i framtijden. Ty man bör icke allenast praesentia, uthan och futura providere, som 
af eder wäl betänkt är, eljest hade detta lättelig kunnat komma i sådant tillstånd, att 
man framdeles hade eder swara tordt: Sero medicina paratur. Der till med hafwer 
Kongl. Maij:tt store beneficia förundt denne Academien, hwilke wij såsom trogne 
custodes och dispensatores böre handhafra, och uthi deras anwändande alltijd behierta 
och föresee, att alt måtte förswarliget hoos öfirheten blifwa, och Acad. deraf spörja 
all godh nytta.

ProCancellarius betackade Hans HögGrefL Excel! för den nådige försorg Hans 
HögGrefl. Excel! alltijd drager om Academiens wälferd, och i synnerheet att Hans 
HögGr. Exc. denne tijd haf:r till dess nödhtorfftige ärendets och bristers afhörande 
täcktz öf:rkomma, begärandes ödmiukelig dhe måtte botas och rättas.

Sedan företog Hans HögGrefl. Excel! det projectet Professores haf:a upsatt öf:r 
Academiens 10 åhrs inkompster berömmandes det samma å nyo, att det så wäl och 
kort war upsatt, gåendes sedan ad specialia.

Först hwad en ordinarie staten anlangar, sade Hans HögGrefl. Exc. ehuruwäl den 
synes på desse åhr mycket draget haf:r, låta wij doch den så stå, effter han icke röras 
kan, ty han är proportionerat effter intraderne, ehuruwäl igenom månge åhrs 
sammanslag den kan synas mycket draget haf:a såsom andre collegiers stater, men 
det kan intet hielpa.

Hwad den extraordinarie widkommer, såsom först om M:r Boos rest, att den blef 
betalt, finner jag så skälig wara, att man icke sine iniquitate har kunnat förneka dem 
sin rest, som något hafwa hafft att fordra.

2. Extraordinariorum aflöningar, som desse åhren haf:a sig bestiget till 13242 d. 
smt., om dem sade Hans HögGrefl. Excel! Jag seer fuller intet här uthi wara widare 
att göra, än det man plägar säya: ratio adest, pecunia deest. Hwad lu r till skedt är, 
kan man intet förandra, men hwad här effter uthi dem till görandes är, må hwar 
och en libere säya sine vota; ty wij sittia alla på wår eed, hwar och en må tala 
effter sitt förstånd, det han redeligen menar. Och när hwar och en således effter sitt 
bästa förstånd råder, skal intet blifwa illa uthtydt. Exempel tager jag af mig sielf, 
ty jag pollicerar mig ingen infallibilitet, uthan betingar det för mig, som för Eder, 
Gode Herrar, och altså beder hwar och en libere sina vota säya. Bäst är, som jag 
menar, att Academien med den extraordinarie staten icke högre graveras, än den 
ordinarie kan först bestå sig, praeterita kunna wij intet mehr afwärja, men futura 
måste wij sökia så mycket görliget är förekomwa, och i acht taga det gamble ord
språket: Man måste laga munnen effter matsäcken.

Reverendissimus ProCancellarius swarade: hwad här till skedt är, see wij fuller 
icke remedieras kan, kunde man här effter böter rådas, att sådane defecter icke blifwa, 
wore önskeliget.

H:r Rijkz Cantzleren swarade. Jag må bekenna, när wij see på de extraordinarie 
betiente, finna wij ingen onyttigt här sitt rum förträdt; doch wilja wij först betenkia 
huru wijda wid Academien kan bestås extraordinarie personer, och huru wij dem 
försörja kunna. Ett måste jag här wid säya: wilja wij dem icke hafwa, så måste wij 
för all ting achta oss sielfwe före, att recommendera sådane, och bidia för en heller 
annan, som mycket skeer; ty jag må bekänna, när jag får idre recommendationer, 
kan jag icke gärna uthslå och neka till Eder begäran, och dhe stanna mästedelen in
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på Academien sielf. Men achten eder sielfwa för sådant eljest blif:a i aldrig af med 
extraordinariis.

H:r Schefferus swarade, om Academien finge weta föruth när sådane extra
ordinarii sökia hoos Kgl. M:tt embeten wid Academien, kunde man lijkwäl få remon- 
strera Kgl. M:tt om sådane personer äre nödige, och kunna här försörjas heller icke, 
och på sådant sätt kunde Academien mycket förekomwa och qwitt blifwa, som eljest 
henne onererar.

Hans HögGrefl. Excell. Jag må bekenna det är wäl talat, och igenom sådant kunde 
Academien mycket qwitt wara; men jag bekenner, att när någon haf:r blefwet 
hulpen, hafwer han anten så considerabel person sielf wäret, att han sådant meriterat 
haf:r eller af Academien recomwenderat; derföre måste wij här effter taga oss sielfwe 
till wara för sådant, och när någon recomwenderas, anten alla collegialiter wetat, 
eller der med afstå.

Prof. Brunnerus swarade: Det är en hälsosam ting Hans Högh. Grefl. Excell. nu 
påminner, att man achtar sig för ensides recommendationer; och wore wäl, när man 
gör det collegialiter, att man då icke allena seer på eruditionen, uthan och på hans 
dygd och lefwerne, som recommenderas begärar, och om han är rolig och fridsam.

H:r Rijkz Cantzler: Jag bijfaller eder icke allena, uthi detta G. H:r uthan beder 
och att i blif:n i det sinne, och der effter gören.

In specie om desse extraordinariis, som nu äre, weet jag intet, om någon kan uth- 
slutas, effter de synas alla wäl meritera sina rum, doch måste wij påtenkia huru 
ordinarie staten blifwer hulpen.

M. Brunnerus swarade: om icke någon kunde uthslutas, så wore det doch wäl, att 
med andra och flere hades nu fördrag till dess Academien sig igen förekomwe.

Hans HögGrefl. Excell.: det måste änddig skee.
Sedan blef talt om det öfwerskott, som Academien plägar haf:a, att framfarne 

höglofl. konungar hafwa för godt funnet, sådant att bespart liggia till att bota onde 
åhr med, eller om någon olycka skulle Academien hända med eldzwåda, eller annat 
sådant, det Hans HögGrefl. Excell. höllt billigt wara.

3. Upläste Hans HögGrefl. Excell. den tridie columnen om ordinariorum augment 
öfwer staten, som äre Secretarii augment, orgnistens och wachtdrengiarnes, be- 
stigandes på desse 10 åhr till 1087, 2 öre, som är icke stort.

Secreteraren är af Academien recomwenderat, och det wäl förtienar. Om orgnisten 
berättades, att hans rest är uthstruken.

4. Om extraordinarie expenserne upläste Hans HögGr. Excell. hwad uthgånget är 
a 1660 till 1669, nembl. 10733, 18 öre, och sade det hafwer draget en stoor post 
desse åhren. I synnerheet seer jag dhe afrijtade charter hafwa nogh draget åhrlig och 
engerödningar.

Sedan frågade Hans HögGrefl. Excell., om desse charter haf:a den nytta med sig, 
som Academien på dem kostar?

Här till blef berättat, huru orichtige de äre: så månge som bepröfwades i fiol 
finnas alla mäst vitieuse afftagne, och böre rättas om Academien skal hafwa något 
gagn af dem. I synnerheet berättades, att mångestädz finnas torp och uthjorder, 
uthlychte, som Academien lijkwäl äger till hemwanen.

Räntmästaren berättade, att enkian ännu rester till 400 d. smt. för samwa 
charter.

H:r Rijkz Cantzler: Jag tycker i G. H. måtte bekymbrade wara, huru dhe kunna
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rättas. I synnerheet må enkian icke bekomma sin rest, uthan heller den anwändas till 
charternes revision och förbättring; eljest wore det en farlig stoor skada för 
Academien.

Sedan då Hans HögGrefl. Excell. kom till den post Curio hafwer länt till Janssonii 
tryck, frågade Hans HögGr. Excell. om trycket, huru der med tillstår?

Prof. Rudbeck berättade, att Academiens tryck mycket förnött blifwer, doch till- 
biuder Curio sig att wilja renovera låta af egen kostnadt, både Johan Pauli elaka 
tryck, som han införde, och det andra m:r Eskils, som sammanslaget ligger, och 
allena materien doger. Det samma bewittnade Doct. Loccenius, att han nylig tillbudet 
hafwer, då Doct. Loccenius med Prof. Skunk der uppe war, och lofwar det så reent 
igenlefwerera tillbaka, som han det fick. Nu frågar Prof. Rudbeck, om det kan full- 
komblig slutas, att han får det gambla tryck omgiuta, så lärer han göra det på 
sin omkostnadt. Hwilket Hans HögGr. Excell. tyckte skäliget wara.

Här wid påmintes om Johan Pauli tryck, att det war till sielfwe materien, då det 
inkom, icke så starkt, som det borde wara, uthan merendels uthskof, och böra i dess 
omgiutande tillsättias någre materier, eljest håller det intet.

Doa. Loccenius berättade, att Curio lofwade det samma wilja i acht taga, då det 
renoveras.

Här wid påmintes och, att någon defea är med runetrycket, hwilken borde supple
ras af dhe gamble materier. Item behöfwes så mycket munketryck, som någre rader 
kunna tryckias med. Hwilket och Hans HögGrefl. Excell. fan godt wara, och effter 
någon widlyfftig discurs beslötz, att Curio får renovera det Johan Pauli tryck med 
sine expenser. Sedan der till bekommer han m. Eskills reliquier och förnötte mate
rier, doch att der af först suppleras runetrycket och något munketryck giutes, så mycket 
till någre raders sättiande räckia kan.

Sedan blef talt om prijset på det som tryckes, att han nog stegrar sitt arbete öfwer 
wanlig taxa.

R. Cantzler: det kan Consistorium, som hafwer honom här wid handen rätta.
Yttermera blef talt om hans förlag på nyttige böcker här wid Academien, då 

påmint blef, att han åthskillige werk haf:r här uplagt, som ingen för honom giordt 
hafwer, hwilket och Hans HögGrefl. Excell. sig påminte; doch sade Hans HögGr. 
Exc. att alla mäst sig mycket beswära öfwer det granna och elaka tryck han brukar.

Här till swarades, att han inge medel hafwer att upläggia wärken med gröfre 
tryck, och omöyeliget wara något widare af honom kunna förrättas i den måtton, 
uthan Kgl. M:tt wille förskiuta någre flere medel der till.

H:r Rijkz Cantzler: Jag kan fuller see hans medel icke större wara, än på det sätt 
upläggia, som skeer. Än om man skulle uthländes accordera med tryckiare, som 
upläggia wåre arbeten, kan skee det afginge med ringare kostnadt.

Här till swarade h. Schefferus, att hwad honom anlangar, får han wäl dem, som 
hans arbeten der uthe tryckia; men att uthsända exemplaren är mycket äfwentyrliget 
ibland, ty det händer offta dhe förkomma i wägen, derföre måste man hafwa copia 
qwar, och här på orten är så ondt effter dem som skrifwa en ting, att man dem icke 
finner.

M. Brunnerus swarade: Professores kunna stundom hafwa ett eller annat uth- 
arbetat, det de wilja låta uthgå juventuti till goda, och nationi nostrae till något 
wittnesbörd, att här och finnas några, som sådant kunna göra, men auctores operum 
hinna intet uth med bekostnaden, synnerlig här hwarest alt så dyrt är, och få emptores
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wanka och typographus will intet sig der till förstå besynnerlig sedan han reda en 
wacker post anwändt hafwer.

Rijkz Cantzier swarade: Tryckiaren kan man icke trängia öf:r sin förmåga, jag 
seer fuller det wore bättre, att wäre saker blif:a här tryckte, om Kgl. M:tt wille 
medlen förskiuta der till, hwar till jag min flijt skal anwända.

Blef och talt, att så få finnas som köpa böcker, att Curio icke blifwer af med dem 
han här uplägger; och somblige mehnte att ungdomen alt för wårdzlös i detta är, 
andre mehnte, att mera är medellösa orsaken, och att de ibland köpa af hwar andra 
på intimations taflan.

Prof. Åkerman sade, att mången studiosus i Upsala har wackert bibliothek nogh.
Prof. Brunnerus påminte hwad godt omdöme de swenske studiosi hafwe hoos 

eruditos på främmande orter.
5. Om byggningzpenningarne upläste Hans HögGrefl. JExcell. och sade, jag seer 

här är till 15386 d. tillgånget öf:r staten, hwilken summa jag seer högst wara af 
dhe extraordinarie uthgiffter; jag må bekenna, det är fuller wackert, att man bygger, 
doch är bäst man så bygger, att pungen räcker till.

H. Schefferus. Det wore wäl om med Consistorio blefwe consulterat om de 
byggningar som företagas, äre så nödige och gagnelige, som de åkostas, och om 
medlen der till så förslå; då kunde många kostnader på sådant afstellas, och medlen 
besparas, när man seer medlen icke tillräckia.

Rijkz Cantzler. Det bör för all ting skee. Ty måste Academien om mera consul- 
tera, då må hon och om detta mindre. I böre, G. H. öfwerläggia medlen wäl föruth, 
och see hwad dhe wilja förslå, och ibland annat noga betenkia, om det är nödigt 
att byggia eller intet, som angifwet warder, och det will jag såsom pro sacra lege skal 
hållas, och icke violeras. Dhe som hafwa curam der om, låte proponera hwad dem 
synes, och Consistorium slute derom; äre dhe icke eense sig emellan, skrifwer mig 
till sina meningar, så will jag der öf:r mine tankar inkomma låta.

M. Brunnerus swarade: Gudh wäre med Hans HögGrefl. Excell. som så hög- 
wijsligen och salutariter här om discurrerar, och oss åligger Gudh bidia om sin nåd 
och wälsignelse, att detta blefwe så practicerat, som nu talas; ty wisserlig tror jag, 
att få wij alla wara om råd i sakerne, lärer all ting bättre aflöpa, och mindre beswär 
påfölja.

R. Cantzler: wisserlig måste det skee.
H. Schefferus påminte wid detta tillfelle (effter han är inspector aedificiorum) om 

qwarnen här uthi staden, att hon behöfwer en stoor reparation. Och effter det är ett 
hufwudwerk, som req#/rerar icke allena Consistorii uthan och ProCancellarii och 
Hlustriss. Cancellarii betenkiande, finner han nödigt, der om tillkenna gifwa.

Sedan taltes om gambla Academiens byggnat, och att förslag är, det hon opbyggias 
skal på portiker, som och är ett hufwudwerk, och denne tijd icke så nödigt, effter wij 
flere auditores icke hafwa, än der nu rummas kunna.

Här tÜl berättade Prof. Rudbeck om qwarnen, att hon alt sönderspricker, och i 
synnerheet norre wattuhuset, som är af wattnet så undanskuret, att det niderfaller, om 
det icke blif:r botat. Gamble Academiens byggnat har Kongl. M:tt sielf behagat 
förordna så byggias skal.

Här på fölgde en widlyfftig discurs om gamble Academiens uthbyggnat; då 
Reverendiss. Archiepiscopus, så wäl som flere androgo sitt betenkiande, att bäst wore, 
om hon blefwe conserverat, som hon nu är, och med bättre tak förwarat.
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Här till blef och föreslaget, om ändtelig etc större rum göras skulle, kunde detta 
minus auditorium Gustavianum uthdragas, i det en cammare och en ded af 
Consistorio der till intoges, Consistorium kunde ändå sitt uthrymme finna på andre 
sidan.

R. Cantzler mehnte, att farstugun blefwe då för trång.
Prof. Arrhenius gaf sitt betenkiande, bäst wara, om Drottn. Christinae förslag 

ginge fort, och uppe i kongzstallet giordes så store auditoria, som man will hafwa, och 
der bygdes ett bibliothek, sampt andre nödige public rum.

Rijkz Cantzler: Jag må bekenna, jag kan det intet ogilla, snart wore att borttaga 
dhe millan rum der äre giorde till exercitiemästarne, och göra auditoria och biblio
thek, så stora man will hafwat; wij kunna det påtenkia till en annan tijd, och i medier 
tijd lempna Kgl. M:tt der öfwer sig förklara. Wij hinna intet i wår tijd byggia 
effter den dessein, som Drottn. Christina hade, hwilken der till 100.000 rdr depu
terade.

Wij wilja uprepetera det andra, som förr taltes, först, att alt det som bygges 
communi consilio bygges; sedan det nödigste bygges; ty altijd måste wij tillsee 
hwad nödigast är, och göra förslag, huru der till medlen tillräckia. Jag förnimmer 
qwarnen är ett det nödigaste, som denne gång företagas måste, så wijda som medlen 
tillräckia, effter hon alltijd betalar sig; derföre wilja wij nu först om hennes up- 
rättande tala.

Här till mehnte somblige Professores, att medlen icke tillräckia i åhr något byggia, 
uthan bättre wore man tillsåge, om hon kunde emotstödias i åhr.

Här inföll en widlyfftig discurs om förslagen till hennes reparation, hwar ibland 
Hans HögGrefl. Excell. först tillrådde att dhe G. H:rr som hafwa den wårdnaden 
på sig taget, ännu bättre besee qwarnen, om hon kan stå till nästkommande åhr, då 
wore godt; kan hon icke, måste wij see om det kan byggias sumptibus academicis, 
hwar och icke, see om man får någon annan, som förskiuter till dess reparation i 
Stockholm, heller någre privati sammanträda att upbyggia henne, och hafwa qwarnen, 
till dess de blif:a sitt capital med interesse betalt.

Prof. Åkerman föreslog Lårmans stenhusdel, om den säljas kunde, hwar görliget 
wore och anwändas till så nödwändige usus, wore godt.

Än repeterade Hans HögGrefl. Excell. det förre förslag, och der ibland anböd, om 
4 eller 3 af Acad. medel wille träda tillsammans, och henne upbyggia, kunna dhe 
henne behålla, till dess de capital och interesse betalas, och detta bad Hans HögGr. 
Exc. dhe taga hällre i betenkiande.

Hans HögGrefl. Excell. mehnte om ett åhrs råderum kunde gif:s, och i medier 
tijd någon gäld infordras, wore bäst.

H:r Rudbeck swarade: Jag will intet cavera före, att qwarnen står till åhrs; ty 
pålarne äre sin koos rutna, och man är rädd hon dagelig faller.

Effter en widlyfftig discurs om medlen, sade Prof. Rudbeck omsider: Jag will då 
på mig taga och lofwa hon skal blif:a ferdig till Augusti månad, och kosta Academien 
intet, intet heller mig.

Rijkz Cantzler swarade: Kunna i det h. Rudbecki, så hafwen i aflossat oss en stor 
börda, och meritera niycken tack; men huru i wilja henne upbyggia uthan Acade- 
miens kostnad och eder, förstår jag för Gudh intet, ty den gamble regien kommer 
mig före: Ex nihilo nihil fit.
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H:r Rudbeck swarade, jag skal holla det jag lofwar, hwarken skal någon kostnad 
komma på Academien heller mig, jag weet ändå uthwägar.

Prof. Benzelius sade, kan skee, att h. collega kan winna så mycket i teglet, som 
nederrifwes och öfwerblifwer, att bekostnaden der med betalas.

H:r Schefferus och flere swarade, kan han det göra, så hafwer han meriterat mycken 
tack af Academien. Och här med slötz detta.

6. Columnen om Communitetet.
Hans HögGrefl. Excell. sade: Jag seer Communitetet har draget en stoor post öf:r 

ordinarie staten desse 6 åhr, derföre defererar jag Eder, G. H., gerna, att betenkia 
hwad nyttigare är, anten låta det blifwa beståendes, heller studiosis pecuniarium 
igengifwa.

Här till swarades, att mästedeles studiosi hällre begära pecuniarium än Gom- 
munitetet.

R. Cantzler swarade, wij måste fuller ansee i detta fall hwad cordatiores begära, 
och icke ett eller annat, som någre obetenkte säya, men det måste wij taga i be- 
tenkiande, om de fara der med bättre, om dhe få penningar än Communitetet, och 
finna sig bättre med penningar behållne.

ProCancellarius swarade, jag haf:r alltijd sedt och förmerkt det, att flitige studiosi 
hällre begära penningar än Communitetet; derföre war jag nogh emot det, då det 
uprättas skulle; och inlade mitt skrifftelige upsatt, som än lärer finnas; ty jag mintes 
hwad oändelige beswär med det förra Communitetet war, och ehuru wij då sökte 
ett och annat remediera, så wore doch beswären alltijd lijka.

Sedan frågade Hans HögGr. Exc. om och sådana beswär haf:a wid detta Com
munitetet wäret?

Prof. Rudbeck swarade, att icke haf:a så store beswär desse tijder wäret, som 
förr, ty han haf:r giordt sin högste flijt, att all ting måtte richtigt tillgå.

M. Celsius swarade, när studiosi haf:a stundom klagat, hafwa dhe snöplig blifwet 
afwijste.

Reverendiss. Archiepiscopus: De hafwa intet så alt tordz klaga, ty de hafwa wäret 
rädde, att de skulle blifwa uthskutne.

Prof. Rudbeck: när någon hafwer klagat, hafwer jag alltijd förehafft spijsmästaren, 
och dhe som någon klagemål hafwa åkommet, och rättat.

Resp.: Studiosi hafwa offta hoos en och annan sig beswärat, att deras klagemål 
icke hafwa wäl uptagne wäret, och fördenskull sagt sig intet widare beswära kunna. 
Pr. Rudb.: Professores gjorde wäl, att de intet med orden detta disputerade, utan 
realiter och lagligen detta bewijste; ty jag weet hwari uth denna wijsan går nu wid 
denna tijdsens swårheet.

H :r Schefferus: Jag hafwer hördt uthaf dem, som dijt gått hafwa, att de dagar, 
på hwilka med kött spijsas, går någorlunda till, men de fiskedagar, äre alt för elaka, 
så att mästedels då äro borta, effter dhe intet kunna stå sig; till det andra, klaga de 
gemenlig alla öfwer öhlet, att det är intet rätt kokat, och dessföruthan osmakeliget.

Det samma confirmerade och andre Professores sig haf:a hördt.
M. Jonas Fornelius: Ibland annat har jag funnet det, att de som gå på Com

munitetet råda wij intet med uthi exercitiis publicis, men de som pecuniarium! hafwa, 
råda wij med; ty dem kunna wij mulaera, men communitisterne achta det intet, ty 
om dem någre dagar afkortas, gå dhe annorstädz så lenge, men om penningarne äre 
stipendiarii mere ömma. Så sade och flera.
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R. Cantzier: jag påminner mig, då Communitetet uprättades, wore åthskillige af 
Professoribus, som der till rådde, hwilka nu äre der emot. Jag begärer fördenskull, 
att argumenta pro & contra mensam communem måtte upläsas som då till mig 
öfwerkommo. Detta skedde.

Sedan blef å nyo discurrerat om saken, och Consistorium inclinerade merendels der 
hän, att studiosi woro bättre med pecuniario belåtne, och på det sätt kunde de nun 
ersättias med stipendiis, som nu inslagne äre uthi Communitetet, och till spijs- 
mästårens aflöning, sampt de extraordinarie sumptus afskaffas.

R. Cantzler swarade: Om Consistorium kan mig 2 ting försäkra, 1. att studiosi 
bättre finna sig der med benögde, och deras anhörige förwanter, att dhe få pecunia
rium. 2. Att dhe G. H. wille försäkra mig att bortaga abusum med stipendio pe
cuniario, att det icke per favorem gifz till dem, som icke behöfwat, eller owärdige 
äro, will jag och hålla nied stipendio pecuniario.

Ibland annat, som taltes om Communitetet, berättade M. Brunnerus att en com- 
munitist hade kommet till honom och berättat att dhe ha åthskillige gånger funnet 
spijsmästarens orichtigheet och saknat på bordet, det dem borde effter ordningen 
haf:a. Och då dhe så der om sändt till honom i köket och förmanat honom, ha dhe 
i förstonne fått onde ord, men då de ha honom än widare urgerat, har han omsider 
wid måltijden gifwet dem in på bordet sin fyllnad. Detta sade Prof. Brunnerus sig 
wara af en communitist berättat, men effter han intet minnes hans nampn, ey heller 
kan det för ofelbar sanning optaga, torde det, sade han, wara mödan wärdt, att än 
widare der effter fråga, ty der så sant är, lära wäl flere der af weta. Refererande sig 
i det öfrige på det som och andre Professores af communitisterne sade sig hördt hafwa 
om spijsningen desse senare åhren.

Sedan begyntes vota.
M. Aurivillius: Så mycket jag hafwer förstått, finner störste delen sig bättre betient 

med pecuniario än Communitetet.
M. Celsius: Jag har icke allenast hördt studiosos bättre finna sig betiente med 

stipendio pecuniario, uthan jag kan af min egen person det säya, att då jag war 
studiosus, war jag bäst med pennings stipendio betient, derföre tycker mig bäst 
wara, om nu så blif:r.

Dn. Arrhenius: Jag befinner af den experientz jag hafwer, att mästedelen heller 
wilja hafwa pecuniarium än Communitetet.

M. Skunk: När jag hörde deras skäl af begynnelsen som pro mensa communi äro, 
finner jag dem af så gode skäl, att man icke skulle dem gärna emotsäya kunna, men 
om man will det samma punctewijs examinera, fruchtar jag det icke haf:r i en punct 
kunnat sig practicera låta.

M. Jonas Fornelius: Jag hafwer alltijd hördt, att störste delen äre bättre benögde 
med penningar, ty alltijd hörer man af dem säyas, om intet pennings stipendium 
finnes löst: får jag Gommunitetet i förstonne, jag får fuller sedan byta mig till 
pennings. Eljest är ett argument för Communitetet, att studiosi skulle få blifwa qwar 
om sommaren, hwilket nu icke skeer, uthan i otijd uphafwes för brist på medlen, 
derföre tycker mig det mera skadar än gagnar. In summa: alt det jag haf:r funnet 
af studenternes tal och experientia ipsa, tycker mig dhe äre bättre med pecuniario 
nögde. Kunna och dhe duplicia uphäfwas, som mycket missbrukas, skulle och för- 
modeligen mycket gagna.
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Dn. Verelius: Huru man wändet detta, äre lijka stora abusus, på bägge sidor. Jag 
håller icke nyttigt wara offta omskiffte göra.

M. Laurentius Fornelius: Så mycket jag hafwer förstått af studenterne, äre de mera 
tillfridz med penningar, och det menar jagh dem wara nyttigare.

Doct. Hoffwenius: Jag har alltijd förstått att studiosi äro bättre betiente med 
penningar än kosten, derföre jag det voto bijfaller; ty mig går till hiertat den wan- 
wyrdning Kgl M:ttz kostnad skeer på Communitetet, att alltijd hörer man de wilja 
sig så mycket afbyta Communitetet till penningar, så att jag seer Kgl. M:ttz kostnad 
intet hafwer den nytta med Communitetet, som penningarne. För det tridie war ett 
argument för Communitetet om medicinae studiosis, som skulle här blifwa öf:r som
maren och sig exercera in botanicis, hwilket nu icke skeer.

Dn. Rudbeckius: När jag tenker på fundamentet till deras åstundan, att uphäfwa 
Communitetet, och seer för hwars skull det drifwes, är jag glad för min skull, att 
det må skee, ty jag slipper der med mycket beswär; sedan för Professorum skull, att 
bespara något af räntorne till dess afbetalning, men när jag seer på de fattige stu
denternas bästa, så är det heelt annorlunda, för hwilkas skull wij och äre Professores 
hijt satte. Men effter alle dhe andre Professores är emot Communitetet, må jag 
säya: quis potest resistere tot armatis?

Dn. Gartman: När jag hade stipendium pecuniarium, war jag bättre der med 
belåten och bijfaller den mening.

M. Åkerman: ehuruwäl någre missbruk hafwa inrijtade wäret, så kunna de botas; 
jag tycker, att argumenta pro Communitate äre så wichtige, att jag dem icke emotsäya 
kan.

H. Schefferus: kunde Communitetet hafwa practiceras effter de skäl som upsatte 
woro, hade det giordt mycken nytta med sig. Jag må bekenna, att jag war en som 
voterade med dess uprättande; men sedan jag hörer alle åhr oändelige klagemål wara, 
och det kan icke komma till den effect, att det effter wåra argument kan practiceras, 
ty finner jag bättre wara de få pecuniarium. Ibland andre argument, som den tijd 
wichtigast wore, war det att communitisterna kunde hela åhret qwar blifwa, men nu 
måste dhe af brist på medlen i otijd sin koos; sammaledes mentes och, att Communi
tetet af ordinarie medlen allena skulle hållas kunna, hwilket nogsampt finnes icke 
skee kunna. Derföre tycker mig bäst wara det uphäfwes.

Doct. Loccenius: Jag mins på det förre Communitetet war oändelig klagemål, der
före blef det aflagt, kunde man finna remedia att bota, skulle jag säya det wore bäst 
det stode, men jag fruchtar det går så här effter, som förr; derföre bijfaller jag den 
mening, att studiosi äre bättre betiente med pecuniario, och mindre beswär för 
Academien.

M. Benzelius: Så månge jag hafwer hördt af studiosis, begära de heller penningar. 
Eljest om Communitetet hade kunnat hållas uthan abus, wore det önskeliget, men 
jag seer det är ett ogörliget werk, derföre tycker mig bäst wara, att man gofwe 
studiosis allena pecuniarium, så blefwe Academien lijsat ifrån månge beswär.

M. Brunnerus: Jag kan intet lofwa, att äfwen alle studiosi och deras föräldrar skola 
heller ta penningar, än Communitetet, tror doch att störste delen skal derpå falla. 
Men effter störste delen så constanter heller önskar effter penningar, synes lijkt, att 
detta hoos dem intet kommer af en blott och ogrundat opinion, utan det måtte och 
med experientia och gode skäl finnas i saken. Dhe skäl, som för någre åhr sedan äre 
för Communitetet anbrachte äre i sig sielf:a wackre, och ldinga mycket wäl en ärlig
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man i öronen. Och der de kunne så ställas i wärket, som de i tankarne och på paperet 
fattade äre, wore då så wijda, som jag wärket förstår, intet att twifla, att icke 
Communitetet alt fort underhållas måtte. Men så wijda som praxis har wijst, att de 
samma conditiones, på hwilka Communitetet inrättat är, intet gärna låta sigh exe- 
queras, uthan snarare kunna de missbruk, som in stipendio pecuniario sig finna låta, 
afböyas, är abusus mensas communis, seer jag ey annat, än att bättre wore, låta alt 
komma till stipendium pecuniarium igen, efftersom och förmodeligen i förtijden 
sådant ansedt är då Communitetet afskaffades. Det war och ett skäl hwarföre Com- 
munitetet wäret inrättat, att och Scanenses kunde der igenom hijt wänjas. Nu ha de 
sin egen Academie.

Der till sade Ql. Cancellarius: Det är så, och samma besked är och med W-Gothis, 
de ha och bättre för att komma till Lund.

Doa. Rudbeck: Jag må bekenna Communitetz intention är god och wäl lydande i 
landet, men dhe consequentier, som följa, äre alt för swåre att afwärja, derföre tycker 
mig pecuniarium wara bättre, eller om man skulle låta det wara sin koos 1 åhr eller 2, 
och då igentagas, om med pecuniario icke så richtigt hålles.

Rijkz Cantzier: Ney, om d a  en gång uphäfwes, wilja wij in ta  mehr hafwat igen, 
jag säger, som Räntmästaren sade, det är ondt alt för offta byta.

Reverendiss. Archiepiscopus: Jag haf:r i förstonne fallet på det, att icke så 
richtigt skulle gå med Communitetet, och fördenskull war jag alt stadigt emot det, nu 
hafwe wij förfarenheten i handen, derföre tycker mig, om studiosi få pecuniarium, 
är det mycket bättre, ty alltijd fins den beskaffenheten här i landa, att man kan få 
disciplar och maten med dem, men penningar är alltijd wärre om.

Sedan lefwererade Hans Högw:tt ett upsatt på någre skäl emot Communitetet, 
det Hans HögGrefl. Excell. upläste, och sedan med desse ord beslöt: Jag förmärka, 
G. H. alla vota mäst falla der på, att Communitetet må afskaffas, derföre will jag före
draga Kongl. Maij:tt dhe skäl Professores hafwa, och see hwad uthslag kan blifwa. 
Men det säger jag, G. H. intet måste i komma igen någre åhr här effter, och begära 
Gommunitaet igen, när det en gång uphäfwes, uthan i måste så anwända stipendia, 
att icke der med så stoor abus infaller som med Communiteta; ty jagh weet, offta 
komma rijke mans barn, och begära stipendium, d a  jag måste afslå, och det måste 
i achte eder före, att stipendia icke gifwas dem, som hafwa rådh sielfwe sig uppe
hålla, eller förmögne paedagogia. Om sådant admonerade Hans HögGrefl. Excell. 
widlyffteligen, och sedan slötz denne session.

Effter middag klockan 4 upkom Hans HögGrefl. Excell. med Reverendiss. Pro- 
Cancellario och Professoribus samptligen, då Hans HögGr. Exc. företogh igen det 
upsatt för middagen om extraord. staten förehades. Och fölgde nu i ordning.

7. Om exercitie mästaren och berijdarehuset, hwilket Hans HögGrefl. Excell. sade 
sig förnimma, att dhe tillsammans hafwa draget en anseenlig post, desse åhr, nembl. 
exercitie mästarne till 5956, berijdarehuset till 5900 d. smt.

Sedan berättade Hans HögGrefl. Excell. orsaken till desses förordnande wid 
Academien, nembl. att någre funnes i Rådet, som alltijd hade något att tala på Acade- 
mien, att dess inkomsta woro så stora, och de här sittia må så wäl, och hafwa all 
ting öfwerflödeliga; derföre då åthskillige begynte att tala om desse exacitia , att 
de borde wara wid Academien, föreslogo dhe och, att Academien wäl kunde desse 
aflöningar tohla, hwarföre jag icke kunde dem stort emotsäya, på d a  Academien här
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med kunde conserveras från större skada. Nu befarer jag, om man skulle dem alla 
i hast hädanfordra, skulle de och tillijka sitt hiertelag och affection afdraga, som 
emedan desse exercitier här äre, mindre tillfälle hafwa att Academien illa omtala och 
döma. Det blifwer mycket talt om ett illustri collegio, som uprättas skulle i Stock
holm, och exercitierne dijt transporteras. Skeer det, så lärer Upsala taga stoor af- 
saknadt, derföre weet jag intet hwad råd wij göre oss, om wij dem alldeles borttaga, 
effter jag så många hörer illa döma om Academien.

Här till beklagade en eller annan, att Academien alltijd skal så månge missgynnare 
och invidos hafwa, provocerandes till statum studiosorum h. t. wid Academien, om 
icke här så wackre och erudit personer blifwa, som så mogne specimina afläggia, 
som icke mången annorstädz. Exercitierne kan ingen in totum emotsäya, Gudh gifwe 
medlen kunde förslå, att ordinarie staten icke der med afkortades.

R. Cantzler: Jag håller före bäst war a, Gode herrar, att wij wijsa Hans Maijrtt wår 
pung, och huru månge medel äre att underhålla dem med, på det Kgl. M:tt kan om 
medlen till deras underhåld betänkt wara, om Hans M:tt will dem här längre hafwa.

Hwad berijdaren anlangar, kan han wäl hielpa sig med lönen af Cronan och af sine 
scholierer, ehuruwäl han inga många hafwer, och altså kan man wäl lyffta det onus 
af Academien.

Språkmästare bestås en eller annan på gamble staten, nu äre inge flere igen af dem 
än dantzmästaren Duual.

En fransösk språkmästare är på gamble staten 200 d. smt.
Fächtmästaren kan hålla sig af sine scholierer, eller om man tillägger honom 

150 d. smt. eller 100 rdr lärer han gärna här förblifwa.
Här till swarade en heller annan af Professoribus, att en fransösk språkmästare, 

dantzmästare och fächtmästare är mycket nödig, kunde man finna medel dem att hålla 
wore wäl; ty i fransöskan låta månge informera sig; till exercitium corporis behöf:es 
dantzmästaren och fächtmästaren.

Rijkzcantzler swarade: Medlen felas oss G. H. att underhålla dem med, wij måste 
fuller nu see hwad pungen will tola.

Sedan begynte Hans HögGrefl. Excell. tala om Academiens Staat, att den måtte 
formeras, effter som Cronones åhrlig göres, nembl. a 9 mk smt. 1 t:a spannemål, och 
således har Academiae bokhållaren den allaredo förferdigat; och som jag förnimmer, 
bestiger den effter Cronowerdering till 24000 d. smt. men der af igen en stoor afgång 
till 6000 d. smt. i afkortningar, hwilket är alt för stort afslagh.

Räntemästaren berättade, att Academiae medel består en stoor deel uthi kyrkio- 
tijonder, der af på somblige orter 1/3 del wäl afgången är genom sätherij, som 
tijonden innehålla och andra afkortningar. Synes det och göra afkortningen mycket 
stoor på räntorne, i det hela summan af kyrkiotijonden påföres Academien uthi 
capitalet för inkomst, och sedan afdrages all afkortningen på kyrkiotijonden, som 
stundom stiger till tridie, fierde, och stundom halfdelen, emot den behållne summan, 
som Academien allena i capitalet beräknas borde.

Hwad restantierne anlangar, så kunna de icke alla på en gång uthfåås, så frampt 
böndren skulle kunna behåldne blifwa.

R. Cantzler swarade: Hwad böndrens restantier widkommer, går man så när en 
kan med dem att taga ifrån bonden åhrlig, doch att han kan blifwa behållen och 
icke ruinerat. Bättre är som Rijkz drotzen gör, att creditera bonden något igen, än 
lembna honom åhrlig drage på sig. Jag håller för nödwendigt wara, en Visitation
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hålles öf:r Academiae godz, att tillsee huru böndren handtera hemmanen, och dhe som 
intet godt göra, afsättia.

Här till swarades, att Consistorium har wäret der om nogh bekymbrat, och i åth- 
skillige meningar om opsicht med bönder, sipannemåls bodar och om widare effter- 
tryck i nyligen skedde ransakning öf:r Academiae godz.

Sedan berättade Räntemästaren, huru Academien alltijd har uthtaget restantien 
åhrlig om hösten, som då försåldes, och afradet effter åth om winteren, hwar på ny 
restantie blifwer, då bönderne icke hinna ifrån sig afradet, effter så mycket af samma 
åhrs wäxt är taget i restantie. Omsider fan Consistorium detta skadeliget och re
solverade, att all spannemek säljes om winteren, och hwad böndren icke hinna betala, 
balanceras in på följande åhr.

Rijkz Cantzler swarade: jag håller före bäst wara, att uthtaga åhrlige räntan först 
om åhret, och sedan af resten så mycket som bonden kan tohla, och hwad som felar, 
taga ett annat åhr, men icke göra nye åhrlige restantier.

Sedan inföll en widlyfftig discurs emellan Hans HögGrefl. Excell. och Ränt
mästaren om statens formerande.

Räntemästaren remonstrerade huru Academiens Staat alltijd är giord effter för
wandlingen, men H. Rijkz Cantzler håller det icke skäliget.

Sidst slöt Hans HögGr. Exc. det tal, att Academien kan icke annorlunda göra sin 
Staat, än Cronan öf:r alt rijket, och den defect, som blif:r supplera på förwandlingen, 
så långt den förslår, men icke göra staten effter förwandlingen, ty då swijker wij oss 
sielfwe, i det wij göra förslag på det som owist är. Bättre är wij göra förslaget på 
ringare och hafwa något till bästa, än på det högsta och fela. Jag tycker bäst wara 
en gång sättia staten på den foten, som han sig bestå kan i lengden, att wij icke 
lembna den på sådan owissheet, att större rempna blifwer i lengden, än man kan 
botat, wilja dhe i Cammaren icke troot, görat då bättre sielfwe.

Detta påtog Hans HögGrefl. Excell. sig sielf att förferdiga, doch om Professores 
hafwa något der wid att påminna, står dem fritt.

Der effter begynte Hans HögGr. Exc. tala om Academiens fordringar och gäldh, 
först frågandes om M:r Boos räkningar äre ferdige?

Prof. Rudbeck berättade, att de äre länge sedan till redz, och en gång wäret i 
Cammaren, men igentagne att göra der af copior, hwilka och ferdige äre.

Der näst berättade Hans HögGr. Excell. om twenne suppliquer nylig inkompne äre 
till Kgl. M:tt, en ifrån M:r Boos enkia, som begärer niuta remission på sin skuld, 
eller att få swara i Cammaren. Den förre hennes begäran remonstrerade jag hoos Kgl. 
M:tt ingalunda uthan Academiens stora skada kunna skee, att en så stoor post bort- 
gifwa kunna. Det andra att få swara i Cammaren, blef henne bewiljat.

Den andre supplic war ifrån sal. Behmens arfwingar, hwilka sammaledes suppli- 
cerade om remission på deras skuld, men blef förmedelst min interposition afslaget, 
på det Academien måtte komma till sitt.

Sedan finner jag sal. Gestrinii erfwingar hafwa samma inwendning emot dhe
G. H., som M:r Boos enkia, att de icke wilja swara eder här in loco, såsom åkärande 
och domare i saken, hwilket i G. Herrar wäl måste betenkia Eder på, hwad i swara 
wilja. Jag seer de hafwa skrifwet Eder till ett tämliget skarpt bref, det jag icke 
gillar, och icke oswarat borde.

Hans HögGr. Exc. frågade hwad privilegier Academien haf:r att grunda sig på 
om den sakens afdömande här in loco?
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Här emot uplästes den 6:te punct af privilegierne 1625, som directe här emot 
sträfwa synes. Sammaledes uplästes den 1 punct af Drottning Christinas privilegier 
1646, hwilken någre Professores mente det förra moderera, och tillstå att här af- 
dömas, förnembligast af desse ord: Om någre twister, irringar och rättegångz saker, 
anten i Upsala stad, eller in den mehrbemrte dagzresa förefalla, emellan föreskrefne 
Academiae personer inbördes, eller och emellan dem och andre, som intet höra till 
Academiens societet (det wäre sig anten wåre eller Cronones tienare, borgare, eller 
någon annan och å landet boendes) då skal slika twister, wäre sig slag2mål, skuld
fordran, arfskiffte, förplichtelser, skällsord, injurier eller annat sådant, och en eller 
annan af föreskrefne Academiae personer är reus eller swarande till saken, angifwes 
i Upsala för Consistorio, der att förhöras, skärskodas och afdömas.

Hans HögGrefL Excell. swarade, det argument synes wara något specieust, i måste 
wäl betenkia Eder.

Sedan uplästes det swar Academien hafwer concipera låtet emot deras bref, hwilket 
sedan det skedt war, sade Hans HögGrefl. Excell. i taga Eder det brefwet före, och 
så öfwerläggen saken, som i see förswarligast wara.

Om humblegårdarne blef påmint, att dhe mycket innehafwas, emot Kgl. resolution 
af dhe som bortkompne äre, ifrån Academien, der doch successores i embetet borde 
dem tillträda.

Kgl. resolutionen oplästes.
Hans HögGr. Exc. swarade: Det är intet rätt, ty i borde lefwa effter Kgl. resolu

tionen, sådant kunne i sielfwe rätta ibland eder, de som i wärkelig tienst sittia, 
böre dem åthniuta.

Widh detta tillfelle blef talt, om Professorum enkior och skole mista sina humble- 
gårdar, när männen döö? Resp. Dhe enkior som hålla dem wid macht, begärer ingen 
ifrån, men dhe som ingen cultur anläggia, kunna dem icke behålla.

Sedan angafz om någre Professorum enkior, som ingen förmögenheet hafwa att 
betala mantalspe#»/’»g<tfne ifrån sig, uthan somblige på 2 åhr tillbaka stå med dem, 
frågades fördenskull i ödmiukheet, om sådane icke skulle kunna der ifrån hielpas, 
såsom sal. Bringii, sal. Ausii och Hedraei enkior?

Hans HögGr. Exc: I Gode Herrar, skrifwen mig till ett bref derom, så will jag 
gifwat någon secreterare i handen, hwilken det proponerar, jag tror Kgl. M:tt så 
nådig fins.

Om decanaterne insinuerade Rector, huruledes en skilliachtighe/ hafwer uthi 
facultate philosophica wäret om termino, när den omwäxlas skulle, då mutatio 
rectoratus opskiutz öfwer ordinarie tijd. Wij uthi facultate theologica mutera då först, 
när mutatio rectoratus skeer, anten han opskiutz, eller icke.

H:r Schefferus berättade, att fac. philosophica har alltijd så förstått constitutiones, 
att om rectoratet prolongeras öf:r ordinarie dagh, så mutera wij decanaten på den 
dag mutatio rectoratus eljest och ordinarie skee borde efter constitutiones, som biuda, 
att den dag rectoratet borde skee, skal och den muteras.

Hans HögGrefl. Excell.: det är skäliget, att de mutera den dagen mutatio rectoratus 
ordinarie plägar skee, och intet skiuta den opp tillijka med rectoraten, så har man 
då der i en wiss terminum, och det är genuinus sensus constitutionum; eljest kunde 
det föda oreda af sig.

Sedan angaf Hans HögGrefl. Excell. om trenne supplicationer inkompne äre. En 
af Dn. Körling, att få blifwa här wid Academien, det han instendigt söker, men jag
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seer (sade Hans HögGr. Exc.) intet rum för honom har effter, han hafwer sin 
vocation till Pernow; derföre är bäst han blifwer der wid. Jag will heller tala med 
h. Lars Hemming, som nu interimswijs är Commission gifwen öfwer den academien 
till dess wij en Rijkz Skattmästare bekomma, att han hielper honom något på sin 
lön, effter medlen finnas, och academien endtlig skal hafwa sin fortgång, så snart 
rummen färdige blifwa.

2. Gamble klockaren, supplicerar att bekomma sin rest af Academien till 62 dr för 
klockställningen. Resolutio. Det är en liten post, man kan honom den icke förwägra. 
Räntmästaren swarade, han står på extraordinarie staten, som dhe andra, och kan 
få såsom dhe andra extraordinarii.

Här wid påmintes huru försummelig han ibland ställer klockan, att hon som offtast 
går så galet, och en gammal klagan der öfwer är, begäres fördenskull han skulle wid 
detta tillfälle alfwarlig tillsäyas, att den bättre ställa, effter Academien måste rätta 
sig effter klockan om dagen.

Rijkz Cantzler: han måste tillsäyas, att ställa den rätt, eljest tager det intet lagh.
3. Befallningzmannen Samuel Stehn supplicerar om execution på den sak förr 

afdömd är emellan honom och sal. Prof. Uhrs arf:ngar.
M. Rector berättade huru en twist emellan dem war upkommen om kost* 

penningatne, discretion och en afftonmåltijd der höltz, hwilken Professores afdömde, 
och nu derföre blif:a kallade transgressores regii mandati.

Hans HögGrefl. Excell. frågade huru den saken föreweter?
M. Jonas Fornelius sade, att domen är all fullgiord, så när som 3 dr kmt. resterar; 

men discretionen wilja arfwingama intet förstå sig till att determinera, ty dhe tyckia, 
att Samuel Stehn är nogh öfwerbetalt eljest.

Räntmästaren Verelius berättade om saken, att han med någre flere woro bedne 
till liquidationsmän emellan sal. Uhrs arfwingar och Samuel Stehn, och kommo der 
med till sluth, att dhe å alla sijdor underskrefwe. Ibland annat war i samma skrifft 
infördt en post, som Samuel Stehn begärte uthi discretion, hwilken wij uthelycht, 
och tilläto arfwingarne sielfwe betrachta; mehr hade jag intet med den saken att 
göra.

Hans HögGr. Exc.: det som står allena på en discretion, kunna 2 eller 3 förordnas 
att läggia dem amicabiliter emellan, discretionen kan icke exequeras, uthan dhe, hwad 
skäliget kan finnas, bewilja.

Här till berättades, att Samuel Stehn ännu praetenderar något som är missräknat i 
summan under liquidationen.

Prof. Fornelius sade sig wilja det betala, allenast Samuel Stehn lefwererar ifrån sig 
de saker han ännu hafwer hoos sig, dhe arfwingarne tillkommer.

Hans HögGrefl. Excell.: Samuel Stehn kan icke behålla sakerne sedan han är full
giord effter domen, icke heller kan han discretionen som en skuld uthfordra.

Reverendiss. Archiepisc. beswärade sig, att Samuel Stehn hafwer caverat för någre 
h. Gideon Rålambz böten, dem han icke will erläggia, innan han får sin fordran 
betalt, och der af erläggia.

M. Fornelius swarade. Jag har påtaget mig, att wilja dem betala.
ProCancellarius badh detta noteras.
Här kom åter att talas om Professoribus, som i saken dömdt haf:a, det dhe af M. 

Jona Fornelio woro kallade transgressores regii mandati.
Prof. Skunk begärte något få tala om saken, effter han war med tillstädes då
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domen fäldtes. Contestetade först, att han effter sitt ytterste förstånd hade samma 
sak öfwerwägat, och effter bäste samwet sitt votum gifwet. Och på det Hans HögGr. 
Exc. måtte all ting så mycket bättre intaga, will jag saken uprepetera. Denna består af 
3 puncter, 1. om kostens betalning, huru hög den om wekan borde beräknas, 2. om 
discretionen, som skulle gifwas wärden och werdinnan för hafft omak för sal. 
Professoren medan han lefde, och sedan han död blef. Den 3. punct är om måltijden 
som höltz effter begrafningen, som i liquidationen är opförd a 200 dr kmt. För dhe 
2 förste puncter kallas wij intet transgressores, uthan för den tridie, ty h. Prof. 
Fornelius säger samma måltijd haf:r wäret ett graföhl, hwar med Samuel Stehn 
haf:r giordt emot stadgan, och derföre kallar oss transgressores regii mandati, att wij 
honom effter stadgan icke dömdt hafwa. Men wij påminte oss han sorterade intet 
under wärt forum; derföre om wij skulle honom effter stadgan dömdt, hade wij 
blifwet transgressores Regiarum constitutionum, som hade dömdt den oss icke tillätes 
döma, hälst effter man icke weta kunde, om samma måltijd borde skattas för något 
graföhl, der ingen mehr hade wäret, än dhe som boro lijket, och en eller annan mera. 
Prof. J. Fornelius war wäl buden, så wäl som jag, men kommo ingendera, och denne 
ransakning hörde och till rådstugun, och icke till wårt forum.

M. Fornelius swarade. Samuel Stehn kallar det sielf ett graföhl, upförde det först 
a 301 d. 16 öre, men afslog det sedan till 200, och kallas i liquidationen ett graföl. 
Jag begärte intet i skulle döma Samuel Stehn, uthan att i icke skulle döma 
arfwingarne.

M. Skunk swarade: här woro 2 saker; en privata, som bestod uthi en skuldfordring 
a 200 d., som Samuel Stehn fordrade af arfwingarne för måletijden; den andre 
publica, beståendes i 300 d. som Samuel Stehn blifwer Cronan skyldig, der han hade 
öfwerträdt Kongl. ordningen. Nu kunde jag för min person icke see det skäliget, 
att man skulle liquidera causam publicam bestående uthi 300 d. med en privat skuld
fordran a 200 d. ty det wore lijkasom säya: Effter man tiger med dig, att du slipper 
300 d. så må du och mista tina 200 d., och således slå skult om skult med det enom 
in privato och Kgl. M:tt enskijlt tillkommer.

Prof. Fornelius giorde här till denne berättelsen, huruledes han mästedelen hafwer 
clarerat effter domen. Men sedan inlägger Sam. Stehn den ena skrifften effter den 
andra, såsom nu i wintras, der uti han förbrår mig, att jag begår Herrans nattward, 
hwilken skrifft jag tog illa wid mig. Näste Consistorium effter begärte jag, att den 
sak skulle företagas, och göras en ändskap uppå; ty jag tänkte, om posteriteten får 
see hwad skrifften emot mig inlagde äre, skola dhe hålla mig för en passlig karl. Och 
effter jag hörde saken intet blef då uptagen, sade jag, jag seer fuller jag får intet 
ändskap på denne saken, derföre måste jag lämna något här emot, och säger, att de 
som domen dömdt hafwa äre transgressores regii mandati; och hafwer nu det igen, till 
dess jag slipperet.

Prof. Skunk swarade: hwad consequentia är det, om Samuel Stehn hafwer atta- 
querat h. collegam med sine obehagelige skriffter, att wij som dömdt hafwa, skola 
fördenskull kallas transgressores regii mandati? Eljest är samma liquidation, som 
giordes, sänd till Samuel Stehn för en dom, hwilken och M. Fornelius sielf under- 
skrifwet hafwer.

Hans HögGr. Exc. swarade: sällsamt är det, att Samuel Stehn haf:r förbrått Profes
soren, att han haf:r gått till Herrans nattward, eller inlägger sådane förwijtelige 
skriffter, men jag kan doch icke annotera, det han kallar Professores transgressores
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regii mandati, som saken dömdt hafwa. Dhe som äre af Hans Maij:tt authorizerade 
för en rätt, bör man icke så angripa, när dhe döma på sitt samwet. Jag kan det icke 
gilla, uthan acta måste rödias af wägen, med den åthwarning, att hwar och en waditar 
sig här effter för sådana ord, och det som kommer träta och buller åstad, i synner- 
heet att öfwerfalla Consistorium med onde och förwijtelige ordh. Jag må bekenna 
det gör mig ondt, att jag sådant hörer, och will att med sådant här effter afhålles. 
Sedan kan jag och icke gilla Samuel Stehns procedere i somblige stycken, såsom att 
han begärar så stoor discretion, hwilket jag håller oskäligt och inauditum, derföre 
tillsätties 2 eller 3, som den saken amicabiliter componera.

Reverendiss. Archiep. sade: Det wore wäl, att praecaverat wore in posterum, att 
sådane förwijtelser icke mehr skee måtte; så och när dhe falla uthi åthskillige opinio
ner in votis, att icke någon tager sig före den andra att calumniera, uthan hwar och 
en fritt säye sitt votum, effter bästa förstånd.

Hans HögGr. Exc.: Det måste ändtelig wara praecaverat in posterum, att sådant 
icke skeer, ty hwar blifwer då det, att hwar och en må effter constitutiones hafwe 
sine frije vota, och sedan slutas per pluralitatem. Och desse acta måste borttagas med 
Samuel Stehns skrifft.

Prof. Fornelius sade: jag will det gärna låta skee, och undrar hwij Rector icke 
hafwer der om med mig, sielf talt.

Rector swarade: jag har bedt Dn. Rudbeckium tala med Eder här om.
Dn. Rudbeck swarade: jag wille intet läggia mig der uthi, effter jag wijste jag höltz 

parti jsk.
Sidst sade M. Fornelius, att han hafwer så förtretat wäret af Samuel Stehn i denne 

action, att han hade ärnat skutet sig till Kgl. Maij:tt och där sökt assistens.
Hans HögGr. Exc.: Ney, Professor, i hade måst gå ordinariam viam först, det äre 

andre, som förr hade welat cognoscera om saken, och weta dess beskaffenheet. Och 
jag må bekänna om i hade dijt kommet, skulle i samma sak icke någon annan dom 
fallet, som jag tycker, och i Professor, der med ey mycket wunnet.

Prof. Fornelius swarade: ja, kan skee.
Sedan admonerade Hans HögGrefl. Excell. å nyo till fridligheet inbördes, och att 

alt måtte skickeliga tillgå. Hwar med denne session ändades.

Den 4 Julij
upkom Hans HögGrefl. Excell. H. Rijkz Cantzler i Consistorium, kl. 8 praesentibus, 

ProCancellario & omnium ordinum Professoribus.
i. Tillkänna gaf Hans HögGrefl. Excell., huruledes Hans HögGr. Exc. haf:r låtet 

utharbeta Academiae staten effter Cronones maneer, och giordt förslag, huru den 
måtte in futurum blifwa beståendes, men jag finner afkortningarne wara alt för 
stora, att jag intet nogsampt kan förundrat. I förstonne, tänkte jag allena 6000 d. 
skulle i afkortningarne gå, men sedan finner jag öf:r 3000 till, att det bestiger öf:r 
9000 d. smt. hwarföre måste Professores änddig taga dem sig under händerne, och 
der många förmedlingar skedde äro, igenom löpa och tillsee, om dhe alla så nödige 
äro. Och effter jag behöfwer weta specialerne uthi afkortningarne, måste i G. H. 
låta dem af bokhållaren utharbeta, och mig öfwersända, att jag kan see hwar uthi dhe 
bestå. Bokhållaren måste och öfwerkomma till mig på en dag eller annan, när jag 
honom begärar, och specification på afkortningarne med sig haf:a. Sedan will jag 
tillsee, huru jagh kan staten rätta och sättia i bättre lagh.
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Seqq. notavit Prof. Skunk.
Yttermera uprepeterade Hans HögGr. Exc. sitt förre tahl om afkortningarne, och 

uptog med stoor förundran, att en så stoor afkortning war upförd, tagandes der af 
anledning, att förmana Consistorium det man uthi förmedlande seer sig wäl före, och 
icke så facilis i dem är, eller dem giör på bara fougdernas berättelse, uthan låter noga 
ransakas om och supplicanten så torfftig är, som han sielf säger, och fougden det 
angifwer.

Så lemnade och Hans HögGr. Exc. Consistorio att betenkia, om det icke godt wore, 
att Academien hade sina spannemålsbodar här och der, så att hon kunde strax om 
hösten uthfordra uthlagorne, och dem der inläggia till föhret; effter man då det 
närmaste skulle dem kunna uthbekomma, och resten hoos bonden icke blif:a så 
stoor, som om bonden länge hade afraden inne hoos sig. Eller der man icke wille eller 
hinte byggia bodar, kunde man, kan skee, finna dem tienliga hoos sielfwe böndren, 
för hwilka Academien kunde den tijden spannemålen i dem lågo, hafwa sina egna 
låås. Och wore det som ginge ihop och i förtorkning fast mindre, än det stort skulle 
kunna considereras, emot den nyttan, att man alt finge af bonden uth.

Räntmästaren swarade, att bodar äre således brukade, Academien hade en stor bodh 
här på Islandet, den jag lät föra uth på landet, bygde och upp en skiön bodh uthi 
Wattholma, och inlade i dem en gång afraden uthaf de sämste Academiae hemman, 
men som der af intorkades en stoor deel innan spanneiaMen blef uthförd, och 
hwarken bönderne eller Consistorium wille den bestå, icke heller kunde jag eller 
fogden eller rättarne upfylla den skadan, derföre läte wij bestå, och intet mehr 
införde. Eljest när stoor wåtåhr blefwo, och man ett stort quantum i boden införde, 
kunde lätteligen hela posten blifwa fördärfwat.

Hans HögGrefl. Excell. lofwade sig widare ifrån Wennegarn skriffteligen förklara 
om Academiens stat och dess botande, det doch Consistorium så hafwer att uptaga, 
att om det sielfft kan uthsee eller påfinna ett eller annat bättre förslag, att sådant 
Hans HögGr. Exc. communiceras, icke menandes att dem den frijheet wore betagen 
igenom sitt bref. Wille och nådigst det upsatt, som är af böckerne uthdraget, öf:r 
hele Academiens inkompst, så och der af gående afkortningar, och summan, som be
talas skal både effter ordinarie staten och den extraordinarie, taga med sig till Stock
holm, och sådan Kgl. Maij:tt reprsesentera der och jempte sökia förtaga den tankan, 
som en eller annan kunde om Academien hafwa fattat, som wore hon mycket rijkare 
till sine intrader än det sig finner. Mist i anseende till uthgiffteme. Och wore någpn, 
som der om widare twiflade, så woro böckerne i Cammaren, hwarest man sådant alt 
hade närmare att intaga. Och fördenskull der Kgl. M:tt skulle allernådigst behaga 
något förordna eller befalla, som nya uthgiffter requirerade, göra all möyelig flijt, att 
K gl M:tt allernådigst inkompster och så der till deputerar, effter ordinarie uthgifften 
och staten, som han sidst af glorwyrdigst i åminnelse konung Carl Gustaff formerat 
är, allareda öf:rgår sielfwe inkompsten, sedan afkorttningarne afdragas.

Hans HögGrefl. Excell gaf och tillfälle att tala om absentia Prof. Ravii, och 
skattade för godt och nödigt, att Consistorium honom tillskrefwe, och om den plicht 
honom ratione muneris Professorii ålågo, admonerade, så att han med sin reditu något 
mera måtte hasta, ty Hans HögGr. Exc. kunde intet see hwad han mera hade der uthe 
göra, sedan han hade sin Chronologiam af trycket ferdig, kunde sig ey heller på
minna, att K gl M:tt hade honom längre belofwat utheblifla. I medier tijd, på det 
hans hustro och barn icke måtte lijda någon nödh, skulle henne hans salarium till-
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ställas, der af hon sedan meddelar med honom så mycket som umbäras kan. Och i 
alt detta skulle Consistorium sig referera in på Hans HögGr. Exc. här i Consistorio 
godtfinnande.

Sedan sade Hans HögGrefl. Excell. icke något serdeles mera wara att påminna; 
slöt fördenskull med önskan till Academiens långliga wälstånd, den Hans HögGr. 
Exc. wille så mycket wissare förmoda, som Hans HögGr. Exc. hoppades, att hwar 
och en af Professorerne syfftade till att befordra bonum publicum Academiae, och 
icke sitt privat interesse, recommenderandes dem samptl. enigheet och inbördes con
cordiam, som mycket Academiens bästa befordrande och alltijd i ett godt tillstånd 
conserverande worde. Consistorium hade så mycket mehr att taga sig för all missämja 
till wara, som hon allareda hoos en och annan för något sådant wore noterat. Det 
kunde offta hända, att den ene fölle den andre uthi något emot, och att man 
defenderar åthskillige och differente sententier och meningar; men så bör här uthi 
all acrimonia och bitterheet borto wara, så att den ene den andre icke förhårdt an
griper. Item skulle man tala om sielfwe saken, och icke lämna henne, och stiga till att 
angripa hwars andras personer. Hände och så, att någon, antingen uthi hastigheet, 
eller af zelo och nijt, om det en tycker mäst kunna gagna, något swårt ord fäldte, 
så borde man doch icke strax begynna der af swåre och store controversier, uthan 
dem på alt sätt afböya, och igenom andre uthwägar till composition komma, antingen 
privatim, eller i flera goda wänners närwaru, wijsa den andre sin hastigheet, och den 
oförrätt han honom har giordt, och den andre erkänna, att det är allenast af en 
hastigheet kommet att sådant ord är fäldt, hwar på dhe kunna wara så goda wänner 
sedan som förr. Yttermera sade och Hans HögGrefl. Excell. skäliget och christeliget 
wara, att ehwad feel och mangel, som den ena collega heller miembrum Consistorii 
tyckte sig finna hoos en annan, antingen det wore i hastigt ordskiffte, eller andre 
saker, men då intet ginge strax widt uth der med den andre till förldening, uthan 
heller effter Christi regel förmante honom emellan sig och sine medbröder, för än 
man ginge widare der med, uthan icke någon gravior culpa och atrox crimen (det 
Gudh förbiude) wore för handen, som intet kunde heller borde stana inter collegas. 
Wille då den brotzlige intet rätta sig, och ändtligen intet lyda Consistorio och 
ProCancellario, är wäl bekant hwad wäg tå wore att gå.

ProCancellarius sade, att det wore mycket wäl, att hwar och en sålunda privatim 
wille öfwerens kom m , eller och der Consistorium trätan skulle determinera, att 
Consistorium då hade den auctoritatem, som fordras uthi sådane determinationer, och 
att litigantes läto säya sig, och icke höllo Consistorium strax för partijskt, och det 
illa uthtydde.

Hans HögGr. Exc. swarade, den auctoritatem har Consistorium ändtelig, såsom 
den sig i sielfwe constitutionibus funderar, som framfarne Sweriges Konungar 
Academien allernådigst förundt haf:a, och nu regerande Kgl. M:tt will hafwa uthi 
sin vigeur conserverade, och Eder G. H. har tillförtrodt att hålla hand uthöftr, och 
i på Ehr eed uthlofwat hafwa att effterkomm. Och wille Hans HögGr. Exc förmoda, 
att hwar och en som sitter uthi Consistorio påminner sig alltijd, att han der sitter på 
sin eed, och att han derföre afkläder sig all affect och mera omtänkt är huru han sin 
eed och sitt samwete kan fullgöra, än den ena mehra än den andra till behag och 
wilja tala. Det samma wille Hans HögGr. Exc. och förmoda, att dhe besinna, som 
litigantes äro, och derföre ingen widrig inbillning hoos sig inrym m  om dem som 
dömdt hafwa. Skedde och annorlunda, så wore då det intet syffta till bonum
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publicum Academiae, uthan till nostrum privatum. Det wij måste grant taga oss till 
wara före, wetandes, att der sådant spordes, Kgl. M:tt det ingalunda lärer wäl uptaga. 
Och effter wij lijkwäl gärna wela stå wäl hoos Hans M:tt måtte wij och för alt, der 
om wara bekymbrade, att wij endast sökia och syffta till det, som Kongl. Maijrtt kan 
wara till allernådigste behag och goda nöye, och publicum patriae & Academiae bonum 
af oss äskar och fordrar.

Här jämpte steg h. Olaus Rudbeck upp, då Hans HögGr. Exc. sade att han hade af 
honom begärt något få tala, det han ey heller kunde honom förwägra.

Prof. 01. Rudbeck tackar för all nåde som af Hans HögGr. Exc. honom alltijd är 
bewijst, och ibland annat att Hans HögGr. Exc. har behagat så widt considerera 
hans person, att han uppå Hans HögGr. Exc. recomwendation är förordnat af Hans 
Kongl. Maij:tt till en curator här wid Academien. Och som han nu sanwwa embete i 
någre åhr förträdt haf:r önskar han att hafwa den nåden, skriffteligen att få förklara 
huru han samma embete förestådt haf:r.

Der till swarade Hans HögGrefl. Excell. att man kunde honom det ey förneka.
Prof. Rudbeck begynner altså sielf recitera ett widlyfftigt upsatt, angående samma 

hans embete, etc*
Samma scriptum effter dess upläsning begärer då wid protocollet sittiande Prof. 

Skunk, att han der på notera måtte det wara publice upläsit, hwar till swarades, 
det wore ey ännu reent skrifwet. Och i det samma befaltes h. Rudbeck taga affträde.

Tå han hade gått uth, säger Hans HögGr. Exc. ja, hwad wele wij här till säya. 
Jag för min person, lärer kan skee intet wäl kunna här uthi något tala, effter det 
kunde synas, att jag wore i saken partijsk. Men der jag skulle något säya, tycker mig 
lijkwäl, att jag på mitt samwet säya kan, att wij göra synd, om wij äre honom otack
samme, som har doch mycken möda för Academien hafft, och måtte derföre, i det 
han wäl giordt hafwer, intet så widrigt blifwa uthtydt. Hwar och en påminner sig: 
quod tibi non vis fieri alteri ne feceris, när man har en god intention. Och är lijkwäl 
bekant, att den karlen fast illa dilacereras.

Hwad manglet i Academiae statz aflöning angår, så bör han intet för den lijda, 
som han ey heller orsaken till den är, uthan jag, som ett åhr föruth förunte Eder up- 
högningen, ty wore dhe 8000 nu besparde, som då utgofwos öfwer det staten hade 
bordt aflönas med, så hade nu ingen brist wäret. Ty att Cronans Staat samma åhr 
öf:r hela landet uthan uphögning afbetalt blef. Jag kan intet annat see, än att hans 
intention har wäret god, och i fall något af honom felat wore, äre doch hans merita 
så store, att han bör ursächtas, åthminstonne icke illa uthtydas. I weten G. H. intet 
kan skee, hwad invidiam han en och annorstädz i hofwet har på sig draget för det 
han har sökt Academiens bästa, men jag weet det, och försäkrar Eder, att det är ey 
ringa.

Hwad det widkommer, att han begärer sitt afsked, ifrån sitt curatoris embete, så 
kan jag fuller intet licentiera honom, uthan jag måste lämna det Hans Kgl. M:tt, 
som honom tillsatt haf:r, ty jag har honom intet tillsatt. Men så kan man honom intet 
förwägra sin skrifft att inläggia. Wij måtte betänkia oss, hwad här widh wore till 
göra. Det tycker mig, att jag kan berömma i henne, att hon är stält sine acrimonia.

* I marginalen i protokollsboken har Olaus Rudbeck skrivit: »Detta scriptum bör här infattas så 
wäl som inspect. aerarii h. Skefferi och h. Arrenii, som ligger nu i skåpet uthi Consistorio.» — Se 
bilaga sid. 48 j ff.
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Men för tijdzens kortheet kan man intet mera här om tala. Kan skee man skulle 
honom inkalla, och förtrösta, att man hans möda tacksampt uptoge. Eljest seer man 
fuller, att han har mget tillfälle sin skrifft att inläggia af den skrifft h. Schefferus 
och h. Arrhenius haf:a moot honom inlagt.

H. Schefferus betygade, att hans och Prof. Arrhenii skrifft såsom aerarii inspectorum 
intet wore inlagd, eller der hän stält, att hon h. Olaum Rudbeck skulle angripa, uthan 
effter man wille tala något, på inspectores för det upskof, som skedde i detta åhr med 
spannemåiens försäljande och annat mehre, angående deras embete, wore dhe or
sakade att see constitutiones igenom, och funno så sitt embete lijkmätigt, icke allenast 
på den puncten swara uthan och om hwad öfriget deras embete anginge, af constitu
tionibus påminna.

Prof. Arrhenius lade här till, wij hafwe honom och ingestädes i wår skrifft 
nämpt, och skal i henne hwarken curatoris heller Rudbeckii nampn finnas.

Hans HögGrefl. Excell. swarade. Så mycket wärre, ty tacita illa accusatio kan göra 
enom mycket wärre, säyandes jag weet, huru mig sielf sådant lijkar etc. Och när en 
beskrifwer saken, så att det är intet mörkt hwem der med menas, är det äfwen det 
samma, som om man nämbde honom. Jag har eljest, G. H. läset igenom Ehr skrifft, 
och finner henne skälig, och det embete, som i förträden, lijkmätigt, men så weet 
jag intet, om der icke torde finnas något, som och stöter på honom, och wore af någon 
acerbitet. W ij måtte grant see oss före, att oss uthi wåre gode intentioner, icke det 
samma af någon annan skeer igen. Nam: hodie mihi, cras tibi.

H. Schefferus: Jag kan på det högsta betyga, att wij uthi ingen ting hafwa welat 
af privat affect eller enskijlt interesse giordt uthan det causa publica har oss obligerat 
att göra. Och der Hans HögGr. Exc. behagade att man samma skrifft punct ifrån 
punct igenomluppe, skulle Hans HögGr. Exc sielf finna dhet så wara.

H. Rijkz Cantzieren: det görs intet behof; jag tror det wäl min h. Scheffer. Men 
det säger och Olaus Rudbeck om sin skrifft som han nu inlägger. Om Eder skrifft 
allena wäret hade, skulle han intet så stort omlagt hafwa. Men så weet jag doch, 
att han dessuthan uthi ett och annat intet för beskyllningar förskones, Jag kan wäl 
försäkra Eder G. H. att jag aldrig har funnit honom med någon argheet umgå, uthan 
det kan jag säya, att han wäl i 20 har sökt hoos mig tiäna, men ingen skada. Wij 
böra intet suspicera så ondt om honom, som wille han någons wärsta practicera. På 
min saligheet kan jag gif:a honom det wittnesbörd, att jag intet har funnit i honom 
någon argheet en eller annan illa att uthföra.

Hans HögGrefl. Excell. wille och att P. Arrhenius togo uth sin privat skrifft emot 
Rudbeckium, att then icke skulle gifwa tillfälle till widare splijt.

Prof. Arrhenius beklagade huru Olaus Rudbeck hade honom i hela Consistorio 
hotat, säyandes att han skulle lära honom qwäda en annan wijsa.

Hans HögGrefl. Excell. refererade sig på det som i huset tillförende wara talt, att 
han kunde doch ther igenom ey der till bindas, att han Arrhenium hoos sig förolämpa 
wille. Och måtte wäl Rudbeck kunnat med sådant innehålla. Ty att Hans HögGr. Exc. 
intet wille någon förtagas skulle sin frijheet att säya obehindrat sin mening, uthan 
att blifwa hotat. Och kan jag fuller tyckia, att hoos h. Rudbeck här uthi har funnetz 
någon calor. Men så måtte wij achta oss, att icke den ene den andre för hårdt pic- 
querar, och uthi talande bemöter, ty dhet skulle snart kunna exscalpera uthaf den 
andra ett hastigt ord igen, såsom det tå Rudbeck fäldte. Nam qui dicit quae vult, 
quae non vult audiet, plägar man säya. Skulle och Rudbeck welat förstå det han
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Prof. Arrhenium skulle hoos sig [0: mig] illa uthtyda. Så beder jag Eder G. H. 
allesamman, att i intet fatta eller hafwa den meningen om mig, att jag skulle strax 
troo honom. Jag är nu så gammal, att jag weet hwad jag i sådant bör göra. Jag kan wäl 
höra en men jag weet och höra den andre. Jag skulle derföre gärna see, att i hwarken 
om honom suspicerade, det han luppe med något sqwaller, eller om migh giorde det 
slätta omdöme, att jag det älskade, och mig der af läte omföras.

Nu tijden lijder, att wij måste skynda oss; jag sluter fördenskull med en hiertans 
önskan till Academiens goda wälstånd, som jag och Eder G. H. kan försäkra, att 
jag henne af hiertat wäl menar, och lemnar Eder detta ytterst, att i beflita Eder in
bördes om all sämja och eenigheet, så kan så mycket mehr godt uthrättas, och alt 
Hans Kgl. M:tt till ett behageliget nöye aflöpa. Och hade h. Arrhenius sagdt h. Rud- 
beckio sidst privatim, sij, så och så talte i uthi Consistorio, jagh weet intet huru jag 
det skal uptaga, så tycker mig det Rudbeck skulle alle widrige misstankar afbögt, 
och sagt att det wore af hastigheet, och att han giorde wäl, det han det intet på 
hiertat lade. Provocerade och till sig sielf, som kunde offta nogh haf:a orsak något 
skärpa, och låter doch tranquillitatis ergo mycket falla, hälst uthi publico loco. Sant 
är det, att jag fuller intet så lindrig är, att jag spar säya en in i min cammar 
sanningen, och af det säyas bör, intet skonar, men uthi publico har jag doch 
consideration det att göra, som i och, G. H. wäl skole kunna räkna, huru offta jag här 
in loco hafwer någon bannat.

Widh Hans HögGrefL Excell. upsteg, sade han, ifall att Communitetet skulle 
blifwa uphäfwet, så will jag recommendera Eder, G. H:r, Prof. Gartman, att han kan 
få hemmanet Malma till sin profession.

Af samma tillfälle begynte och Hans HögGrefl. Excell tala om dhe missbruk med 
penninge stipendiaterne, förmanandes att man dem ändtelig afskaffar, och lagar att 
stipendia dignis gifwas, och förnämbligast dem fattigom och icke antingen rijkom, 
eller dem som sufficienter af sina paedagogier kunna lefwa och sig hålla, med mindre 
man icke hade något heelt uthwaldt ingenium, som man wille der med encouragera.

Här på fölgde Reverendiss. ProCancellarii betackande etc.
Och derpå Hans HögGrefl. Excell. h. Rijkz Cantzlers swar och höga contestation 

emot Academien, att han henne af hiertat wäl mehnte, och för hennes skull gärna alt 
wille göra så wijda det kraffterna kunna tohla.

Prorector M. Liung aflade och sin gratiarum actionem nomine Consistorii till 
Hans HögGrefl. Excell, allenast det förra korteligen replicerandes.

Här skulle O. Rudbecki skrift som uthi H. G. Excellens närwaru uplästes att af- 
läggia sin curaturam [inskrivas] men sosom papperet som här war för litet til så 
många blan som dät behöfdes ty fins samma skrift baak uthi denna book inskrifven.*

* Denna sista mening är inskriven av Olaus Rudbeck. — Se bilaga sid. 485 ff.



37 6 1 6 7 0 : 4 juli -  7 juli

D. 4 Julii 1670 
praesente Magno Regni Academiaeque 

Domino Cancellario 
novus Acad. Upsal Rector 

Illustrissimus comes 
Dn. Axelius Oxenstiern 
Comes de Morea Austr. 
publice renimciatus est.

Anno 1670 den 7 Julij
höltz Consistorium majus, praesentibus: Illustrissimo Rectore Dn. Axelio Oxen

stierna, Doct. Lithman, M. Brunnero, M. Benzelio, D a  Scheffero, Dn. Åkerman, D a  
Rudbeck, Doct. Hoffwenio, M. L Fornelio, M. Liungh, Dn. Verelio, M. J. Fomelio, 
M. Skunk, Dn. Arrhenio.

Först begynte hans Grefl. Magnificentz således sitt tahl:
Jag har en stoor orsak att betacka dhe Gode Herrar för den gode affection jag 

alltijd hafwer af dem förspordt, och i synnerheet för den ähra de mig bewijst hafwa, 
att dhe mig till detta rectoratus academici embete kalla wille, hwilket fordrar en man 
af större ålder än jagh är, derföre hafwer jag fuller i förstonne twiflat om jag skulle 
det samma, understå mig att emottaga; doch effter hans HögGrefL Excel! h. Rijkz 
Cantzieren mig der till obligerade, jempte det jag af dhe Gode Herrar hade suffragia 
der til! så hafwer jag der till icke neka kunnat, önskandes att finna den occasion till 
att tesmoignera kunna min tacksamheet igen emot den ähra dhe Gode Herrar mig 
häruthinnan giordt hafwa, och tillförende alltijd ertedt, medan jag här wäret hafwer. 
För min person skal jag alltijd der hän syffta, att göra mitt embete, effter som con
stitutiones fordra, och bär till dhe G. H. den gode tillförsicht att i dhe stycken jag 
icke kan finna mig uthi de äre mig till assistens med rådh och dådh. Jag obligerar 
mig igen, om Gudh låter mig lefwa, att jag kommer hem af min peregrination, och 
Kong! Maijttt will emplojera mig till något embete i wårt fädernesland, så skal jag 
icke allenast nu, uthan och i framtijden sökia, att wara Academien och dhe G. H. 
till all tienst och befordran i alt dhet jag kan och förmå.

2. Aflade Dn. Schefferus juramentum ProRectoris in Consistorio.
3. Tillsattes assessores minoris Consistorii: M. Brunnerus, Dn. Gartman, Dn. Ve- 

relius och M. Celsius.
4. Decani facultatum: In theoL Doct. Lithman, in jur. Dn. Gartman, in medica 

Dn. Olaus Rudbeck, in philosoph. M. Liungh.
5. Inspectores stipendiariorum: In theoL M. Benzelius, in jur. Dn. Gartman, in phiL 

Dn. Arrhenius.
6. M. Jonas Fornelius resignerade kyrkiowärdz embetet, effter han ett åhr hafwer 

wäret, och will intet widare der med sig befatta, lefwererandes ifrån sig nyckelen, 
och sade: Jag hade wäl längre tordt wäret, men effter jag fruchtar någon fahra här 
med wara, som jag spordt haf:r, att någon Simon kommer, som torde förråda templetz 
skatt, derföre will jag der ifrån wara, innan något sådant påkomme.

Ordningen kom till M. Skunk, som och sökte sig att ursächta, men lofwade det
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embetet sig påtaga; recommenderas der uthi blifwa uthi 3 åhr som förr hafwer 
waant war i t.

7. Taltes om stipendiariis, som nu tillsättias skulle. Men effter registren icke fär
dige woro, resolverades, att dhe först skola ferdige göras, sedan få Professores tala 
widare här om, och till Consistorium referera. I medier tijd kan igen tillskrifwas.

8. Uplästes hans HögGrefL ExcelL h. Rijkz Cantzlers bref de dato 10. Junij 1670 
för Erico Aurivillio och Samuele Schult till duplicia stipendia, när deras rum expirera, 
som förr dem hafwa; item för Georgio Wintrosio till simplex, som skal först exa
mineras in facult. philosophica.

Här wid blef discurrerat om desse 2 personer, som uthresa wilja, skal förunnas 
stipendium uthrijkes. Detta tyckte somblige af Consistorio man skulle sökia att före- 
kommat, effter stipendia duplicia merendels innehafwas af dem uthrijkes resa, och 
snälle personer här på orten gå dem qwitt.

Resolutio. Skrifwes till hans HögGrefL ExcelL om dhe 2 som uthresa wilja, och 
försökies om hans ExcelL icke kunde förmås, att låta dhe stipendia qwar blifwa för 
dem som wid Academien äre, eller åth minstonne hafwa det halfparten widh Aca- 
demien, innan dhe uthresa.

9. Sedan taltes om M  Micrandro, som uthrest är med sin discipel; Secr. Hadorphius 
berättade, att han med hans HögGrefL ExcelL lof är bortrest, och hafwer lof till 
Michelsmässan borta wara; påminte och Hadorphius om dhe twenne stipendiis till 
notariatet komma måste, effter h. Rijkz Cantzlers ordre och bref, hwilka lofwades 
af inspectoribus forderligast påtenkias och inrymmas.

10. Här wid påminte M. Åkerman om Carl Sparre, att han måste accommoderas 
med stipendio, effter han haf:r Kgl. M:ttz bref derpå.

Resolutio. Effter han säges wara leutenampt, och ifrån Academien resa will, det 
och illustriss. Rector bekende, att han för sig bekendt hafwer, skal skrifwas hans 
HögGrefL ExcelL Rijkz Cantzler der om till.

11. Slötz, att brefwet till Gestrinii arfwingar skal afgå i morgon uthi den form, 
som det uplästes i Rijkz Cantzlerens närwaru.

12. Illustriss Rector anmodades att tala med landzhöfdingen om execution på 
Wallhofz herskapet för dhe 420 d. smt. dhe äre skyldige för riddaresynen; det hans 
Grefl. Magrns lofwade.

13. Uplästes brefwet till hans HögGrefL ExcelL om Professorum enkior, att be- 
frijas ifrån raantalspenningacne. Såsom och slötz, att enkiorne skole först tillspörjas, 
om dhe wilja sig anbringa låta för så stor fattigdom, att dhe ey förmå betala. SaL 
Ausii, Bringii och Hedraei enkia äre förnämbligast der wid nämbde.

14. Taltes om accijs drengiarne, som hafwa uthpantat bakungzpew»#»g^rne af en 
tryckiaregesell i hans bortawaru, oachtat att han aldrig förr är krafd samma pen
ningar, eller der om påmint

Resolutio. Illustriss. Rector angifwer detta för landzhöfdingen då om Wallhofz 
saken insinuerat warder, och böter söker å råda, serdeles att sådane icke må ostraffat 
således handtera Academi ens folk; eljest lärer det in exemplum dragas.

13. Till 1668 åhrs räkningars revision begärer Räntemästaren wisse män deter- 
mineras.

Resolutio. M. Liung, som då Rector war, inspectores M. Benzelius, M. Skunk, item 
deputati af Consistorio M  Åkerman och M. Celsius. Bokhållaren skal wara tillstädes, 
när han blifwer requirerat
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16. Taltes om M. Ravii långlige bortawaru öfwer den tijdh R. Cantzler honom lof 
gifwet hafwer, hwar om hans HögGrefL ExcelL sielf senast talte, och fan rådeliget, 
att Consistorium honom der om tillskrifwer, och hemfordrar.

Resolutio. Detta bref skal snart färdigt göras, och afgå.
17. Nicolaus och Carolus Ringius begära testimonium här ifrån, effter dhe wilja 

resa till Åbo Academie. Bewittnas wara flitige och skickelige personer. Resolutio. 
Bewiljas fördenskulL

18. En Ostrobothniensis begärer deposition, hijtkommen uthan testimonio, har 
intet wäret i någon skola. Resolutio. Han måste skaffa sig testimonium ifrån skola 
heller pastore loci der han hafwer wäret, och föräldrarna hafwa wilja och rådh att 
hålla honom.

19. Uplästes conceptet af köpebrefwet på damtompten, som köpas skal till Aca- 
demien, och gillades i den form, som det underskrifwet blef.

20. Påminte h. Schefferus om den kånan, som i hans huus tient hade, och låtet sig 
besofwa af en gifft karl, att han så wida hafwer gått i caution, som hennes inne* 
stående lön och kista med kläder kunna förslå.

21. H. Schefferus påminte, att effter hans GrefL Mag:ns snart bortreser, och han 
sammaledes måste något bortresa, ty begärer han, att en annan Prorector måtte näm
nas mädan han få dagar borta blifwer.

Resolutio. Doct. Lithman är ordinarius, och effter han bortreser samma tijdh, be
gär es att M. Liung det på sig tager, hwilken och det lofwade.

Den 9 Julij
effter bönen, wore Professores sammankallade, då Prorector lät upläsa twenne 

landzhöfdingens bref, ett till Wallhofz frun [Brita Leijonsköld] om execution på 
hennes skuld till Academien, effter riddaresynens dom, hwar till han gifwer henne 
dilation till den 1 Aug., skeer icke i medier tijd lefwerering, skal Academien inrym
mas i hennes räntor, så mycket hon kan blifwa betalt af. Dito ett till bef:n Roxen 
om samma sak. Resolutio. Brefwet till henne skal bestellas genom någon wiss man; 
sammaledes det till Roxen.

Den 10 Julij
effter högmässan woro Professores kallade, då Prorector förmälte, att hans Hög- 

Grefl. Excell. R. Cantzler hafwer hijt skrifwet, och begärt bokhållaren till sig för 
staten skull Detta slötz skole bokhållaren tillsäyas, att han med forderligste förfer- 
digar ett particular upsatt på alla afkortningar hwar uthi dhe bestå, effter hans HögGr. 
Exc. seneste befallning, och öfwerreser, der till honom resepenningas bestås skal.

2. Secr. Blix bewiljes 3 ducater af expensepenningatne för brefwen om executio- 
nen på Leijonsköldz fru, och annat omak han förr hafft haf:r.

Den 11 Julij
kallades Professores tillsammans effter bönen.
Prorector berättade huru saL Gyldenhielms testamentzbönder äre inkompne, och 

beswära sig, att de äre pantade af h. Leonhard Ribbing, för det dhe icke dagzwerken 
till Cassby göra wilja lijka med dhe andra sielfägande bönder. N u hafwer och h. 
Leonhard Ribbing sielf skrifwet Doct. Lithman till, och swarat på den zedel till 
fogden på Cassby skrefz, effter Consistorii sluth, att förbiuda honom gravera bönd-
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ren, till dess man finge till herren sielf skrifftelig sådant communicera. N u swa- 
rar herren sielf med ett styfft bref, och tillmäter sig hela jus dominii öfwer godzen, 
och att böndren måste höra med alt arbete och rättigheet under gården» allenast 
herren låter afläggia till studenterne den testamenterade summa» framwij sandes 
här till en bijskrifft» som saL herren 3 åhr effter testamentet hafwer giordt om 
samma sak. Men som testamentet är hufwudbrefwet» hwar effter detta förstås 
måste, och der uthi fins icke ett ord om sådana disposition, uthan godzen gifwas 
Academien till ewerdelig egendom, derföre kunna dhe ey förstås, som andre arfwe- 
godz under gården, uthan fast herren sielf hade sig förbehållet någre dagzwer- 
ken, som sielfwe testator war, så kan lijkwäl icke lijka rätt in på arfwingarne falla, 
hälst effter h. Seved Bååt hafwer dem helt och hållet ifrån sådant befrijat i sin lifz- 
tijd. Denne bijskrifft uplästes, och af en heller annan mehntes h. Ribbing hade skäl 
till detta, i anledning af samma h. Gyldenhielms skrifft. Men Prorector och Prof. 
Brunnerus mehnte contrarium, att denne bijskrifft borde förstås, så wijda hon icke 
emotsträfwar testamentet, och effter Academien har plenum jus dominii öfwer 
godzen, bör hon förswara dem, att dhe icke blifwa så under gården handterade, som 
arf och egne, der igenom dhe kunna i lengden alldeles blifwa ruinerade, och när 
det är skedt, och Academien wille der på tala, kunna dhe swara: Tagen edra godz. 
1 medier tijd kan lång tijd wara, innan dhe hinna sig upkomma.

Effter någon discurs slötz, att bref afgår till h. Ribbing, och hono?» remonstre- 
ras, att Academien har plenum jus dominii, och denne bijskrifft kan ingalunda wi- 
dare förstås, än hon grundar sig i testamentet Och der honom skulle förunnas någre 
dagzwerken till wederkändzla, då icke indefinite, uthan några wissa, som bonden 
kan blifwa behållen med, och det effter en föregången transaction. Skeer här emot, 
då will Academien hoos ProCancellarium, Cancellarium och flere sig beswara etc. 
Detta skedde.

Den 13 Julij
höltz Consistorium majus, praesent. Prorectore, Doa. Rudbeckio, M. Brunnero, 

Dn. Åkerman, 01. Rudbeck, Doct. Hoffwenio, M. Liung, Dn. Verelio, M. Skunk, 
Dn. Arrhenio, M. Celsio.

1. En torpare enkia i Nyfwela Bäling sochn klagar på Mathz Olson i Uggelstad, 
som hafwer från henne taget en häst.

Mathz Olson swarar, att han icke hafwer taget någon häst ifrå henne, uthan ifrån 
en bonde, benämd Olof Mathson, som war Academien skyldig, till hwilken hon 
sålde hästen, och bekommet der på 10 dr, accorderat om 25 d. N u hafwer jag hästen 
taget till Academiens betalning af bonden, och hon bör sin rest sökia af samwa man, 
som hon hästen hafwer såldt tilL

Prof. Arrhenius uthlade sig för denne hustru, att henne må skee rätt, ty hästen 
hörde henne till

Räntmästaren nekade, och diducerade saken, såsom Mathz Olson det bekende, att 
bonden haf:r köpt hästen af hustrun, och en god dehl der på betalt, och rätcaren 
hafwer uthpantat hästen till Academiens betalning.

Resolutio. Saken hörer till häradztinget, dijt hon remitteras.
2. Uplästes ett h. Sten Bielkes bref till Prof. Rudbeck, om den qwarnen han up- 

satt haf:r uthi Ockelstad, innan Consistorium hade sig resolverat om den platz han
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begärte sig tillbyta under qwarnen, att hans ExcelL byggemästare hade den upsatt 
sig owettandes, det hans ExcelL nu ursächtar, förmodandes Academien det icke illa 
uptager, efftersom hans ExcelL tillbiuder fullt wederlag. Sedan låter hans ExcelL 
förslå, att Academiae uthskickade hafwa sig uthlåtet, om hans ExcelL dem wille till 
sig byta, det han lofwar wilja göra, allenast Academien will benögd wara med billigt 
wederlag, icke effter jordebokz räntan, som är 42 t:r spannemål, uthan någorlunda 
effter förmedlingen.

Dn. Arrhenius nekar att föreslaget något byte, men herrens fougde föreslog det 
samma och icke wij.

Resolutio. Bym hemmanen nekar Consistorium alldeles, men det begärte qwarn- 
ställe lofwar Academien så wida hans ExcelL kan gifwa Academien så godt weder
lag igen quoad qualitatem et quantitatem, nemblig med så god mark, qwarnström 
och fall.

Till fougdens berättelse om visitatorum förslag på hela hemmans bytet swarar 
man, att de der till neka, men han fougden hafwer något sådant begynt att omtala 
som de replicerat hafwa.

3. Wattholms qwarnen är mycket förfallen till dhe bottnar ofwan på wattu- 
gången giorde äre af det watn upkastat är af hiulen, mölnaren kan icke sielf hinna 
alt byggia, som och contractet lyder, att Academien måste honom assistera. Resolutio. 
Effter repara/ionen är alldeles nödig, måste det beslås af Academiens medel.

4. Prorector frågar wid detta tillfälle, om inspectores skola låta laga bägge sidor 
på gamble Academiens tak, heller låta den norra sidan stå såsom förr, och lappa här 
eller der som dropp är.

Dn. Arrhenius mehnte icke mehre än 30 d. påkostas i upläggningen.
Resolutio. Effter kostnaden icke blir så stoor, tages teglet nidh och uplägges i 

ordning på taket igen, så frampt kostnaden icke högre stiger.
5. Uplästes h. Leonhard Ribbingz bref de dato Cassby 10 Julij, som war ett swar 

till Academiens förrige swar om testamentz böndrens frijheet ifrån herregårdens 
körslor och beswär, hwar till han nekar, wiljandes sig hålla effter seneste herrens 
disposition, att godzen må till alla dagzwerke lyda under gården, allenast han swarar 
studenterne till räntaa

Consistorium discurrerade här om, menandes om han får så handtera böndren, 
som sina egna, kunna hemmanen lättelig öde blif:a, och fast han will swara till rän
tan i sin tijd, så kan en annan effterkomma, som will heller lefwerera hemmanen 
till Academien, sedan dhe äre ruinerade, och altså hemmanen icke snarlig igen sig 
förekomma, dhet Academien bör sökia förekomma, ty hemmanen höra Acad. tilL

Resolutio. Effter det är en sak som angår Academiens egendom, tyckes bäst wara 
man håller sig wid förste testamentet, att ingen må få handtera godzen, att böndren 
blifwa öde, hwarföre måste skrifwas till Rijkz Cantzleren om hela beskaffenheten af 
saken, sampt sökias hans HögGr. Exc. betänkiande och assistens här L

6. Sedan uplästes acta uthi h. Rijkz Cantzlerens närwara passerade och hwad som 
hwar och en desidererade, supplerades, som dhe här näst tillförende renskrifne finnas.

Ibland annat, när det kom till den punct om twisten emellan h. Rudbeckium och 
Prof. Arrhenium, att Prof. Arrhenius skulle sin inlagde skrifft igentaga, sade han det 
wilja göra, så snart Prof. Rudbeck låter af actis taga dhe hotelser och annat in actis 
finnes honom åkastade, förr intet.

7. Om bokhållarens öfwerresa till hans h. Gr. Exc. R. Cantzler blef omtalt, och
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resolverat, att lesepenningar skal honom gifwas, effter som billigt kan wara, på 14 
dagar sig uppehålla.

8. Ingo Rudbeck klagar öfwer Samuel Elfwing för det han haf:r honom slaget 
nid wid jachten någre öhrfijlar.

Resolutio. Elfwingz saker arresteras, till dess han hijtkommer att swara till denne 
klagemåL

Den 20 Julij
wore Professores till conferens i kyrkian, praesent. Prorect. h. Scheffero, Dn. OL 

Rudbeck, Doct. Hoffwenio, M. Liungh, h. Verelio, M. Aurivillio.
1. Angaf Prorector, huruledes h. Räntmästaren haf:r genom fogden Börje Nilson 

[Rommel] låtet uthpanta af någre bönder deras penninge restantier för förledne åhr, 
och bekommet ett par oxar, sampt någon annan boskap, frågandes hwem den skal 
werdera, och om någon af Professoribus wilja den på sin lön anamma.

Börje berättade, att boskapen är något mager nu, men får han gå i beet till hösten, 
blir han wäl dugelig.

ResoL Fogden låter bem:te boskap gå hoos någon af Acad. bönder till dess dhe 
få godh hull, sedan kan den försäljas om ingen af Acad. folk den behöfwa.

2. Angaf Räntmästaren om en torpare på Säfwa ägor sitter, och hafwer någre 
ägor der till af en annan by, hwilken torpare är upskrifwen i mantals längd hoos 
Academien, och Cronones fogde har honom sammaledes upteknat. Nu treskas denne 
att betala mzntahpenningar till Academien, wäret med yxen effter den som haf:r 
honom krafft, wore fördenskull bäst den samma bortwistes af Academiae ägor.

Resol. Fogden tillsäger honom fara af Academiae ägor, låtandes nidrifwa stufwan 
för honom, så kan han flyttia in på dhe andra ägorne. Hwilket befaltes till acta föras.

Den 3 Augusti
höltz Consistorium majus, praesent. Pror[ectore] Scheffero, Doct. Lithman, Doct. 

Rudbeck, M. Brunnero, M. Benzelio, Dn. Åkerman, Dn. Gartman, Dn. Rudbeck, 
Doct. Hoffwenio, M. L  Fornelio, M. Liung, Dn. Verelio, M. J. Fornelio, M. Skunk, 
M. Celsio, M. Aurivillio. Acta notavit M. Johannes Salander.

1. Praesenterades uthi Consistorio en epistola, stält till presbyteriales och sdiolarches, 
ifrån Prof. Ravio och Wasmuth.

Prorector frågade om der på skulle gifwas swar, eller ey, och hwad swaras skulle?
Effter någon discurs blef denne resolution giord, att honom skulle påminnas det 

förrige swar som gifwet war, såsom och förehålla honom att han något wille kund- 
göra Consistorio om sin ankompst hem igen, eller huru han wore sinnader. Hwad 
hans begäran widkommer, wille Consistorium förnimma af h. Cancellario om han 
kunde få någre stipendiarios eller ey.

Dn. Åkerman mehnte det wara billigt att han Ravius måtte på sin begäran få ett 
wist swar.

Prorector sade till Professores matheseos, att han Ravius något beropar sig på dem 
i sitt wärk.

M. Jonas Fornelius swarade, sig hafwa något med Ravio talt angående astronomi, 
men uthi månge stycker intet kommet med honom öfwerens.

M. Celsius bekende, att Ravii Calendarium wore intet heelt ogillande, men Chrono- 
logiam wille han intet approbera.
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2. Uplästes hans HögGr. Exc. h. R. Cantzlers bref, angående Academiae staten, 
såsom och den förordning som giord är, om både den ordinarie och extraord. staa- 
tens aflöning för 1670 och 1671, som af hans H.Gr. Exc. underskrifwen är.

Effter en widlyfftig discurs resolverades, att hans HögGr. ExcelL skrifftelig be
tackas skulle för sin hafde möda och försorg om detta Academiens angelägne ährende, 
sampt och, att hans HögGr. Exc. hafwer gifwet Professoribus den frijheet, att få sitt 
betenkiande skrifftelig gifwa, om någon difficultet med execudonen infalla skulle, 
hwarföre och Professores ödmiukelig bidia måste hans H.Gr. Exc att om de något 
förslagh kunne observera, som nyttigare wore, hans HGr. Exc. då wille dem en nådig 
herre blifwa etc. Vid. plura in literis 4 Aug.

3. Prorector frågade, om Academiae betiente borde gifwa boskapzpenntngat? Hwil- 
ket nekades. Resolverades och, att dhe som tiena widh skolen, skola och i den måtton 
niuta Academiae privilegier. Och emedan h. Anders Enecopiander beswärade sig, 
att han war sökt af stadzbetiente med boskapzskrifning, altså skickade G)nsistorium 
wachtmästaren till borgmästaren att han honom påminna skulle, att Enecopiander 
med dhe andre af Academien och skolen skole wara omolesterade för sådana ansök
ningar.

4. Uplästes h. Leonhard Ribbingz bref till Prorect. och Consistorium angående 
bönderne, som gifne äre af sal. Rijkz Ammiralen h. Gyldenhielm åth någre stipendia
ter här wid Academien.

Med swaret till bem:te bref blef upskutet till dess Consistorium finge h. Rijkz 
Cantzlerens resolution der om.

Prof. Gartman lofwade att detta h. Ribbingz bref insinuera h. Cancellario.
5. Uplästes och ett bref ifrån senatu academico uthi Wittenbergh, de dato 11 Junij 

1670, hwilket angår M. Jonam Körling, och hans skuld till facultatem philosophicam 
för promotione magisterii öfwer honom, 45 rdr, hwilken dhe begära, att Consistorium 
wille honom förmå till att betala. Item uplästes och ett programma fac. philosophicas 
ibidem publicerat i Wittenberg den 30 Julij 1669 om hans skuld. 3. Michaelis 
Strauchii Decani philosoph. facultatis trychte programma till promotionen, deruthi 
M. Körling infördh står, de dato 9 Oct. 1667. Der jempte war och en oratio graeca 
der sammastädes af honom Körling hållen.

Men emedan M. Körling för tijden intet war här till finnandes, upskiutes med 
swar och resolution till hans ankompst.

6. Inkom en bonde i Rasbo sochn och Gransby, begärandes förmedling på det 
hemmanet han brukar. Resolutio. Honom nekades hans begäran, ty det wore sal. 
Hedraei enkia, hwilken bonden bör uthlagorne göra, till meen.

7. Wachtmästaren sade sig med Academiae wachtdrengiar intet wilja följa stadz- 
wachtmästaren på wacht, ty han wore berychtat för tiufwerij. Resolutio. När detta 
blefwe lagligen bewijst, och han med skäl tillbunden, will Consistorium dhet ährendet 
resolvera.

Den 6 Augusti
höltz Consistorium minus, praesent. Prorectore Dn. Scheffero, M. Brunnero, M  

Åkerman, M. Liungh, M. Celsio. Notante M. Johanne Salandro.
1. Inkom Per Hansons hustro, Chirsten, och anklagar humblegårdzmästaren Olof 

Erikson, nembl att hans hustru hade i förrige åhret slaget henne för sin farstugudör, 
der hon med bön undfaller slaget Detta ärendet bekenner hon wara förlijkt af M.
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Fontelio under hans rectorat. Något der effter har Olof Erikson med hugg och slag 
henne öf:rfallet, såsom hon med sin barn skulle hafwa slaget ihäl en grijs för honom, 
der emot hon med sin man hafwa ursächtat sig och nekat till den skadan. Än skulle 
Olof Erikson något sennare med wåld gått i deras huus, draget deras poike i håret, 
och med hugg och slagh fullfölgdt. Nu nästförleden söndag, har Olof Erikson kom
met med sin hustro om afftonen i deras huus, uthmant mannen att slås med sig, hans 
hustru skäldt henne för racka, täfsa, palta.

Olof Erikson swarade, sig på åthskillige sätt wara förtörnat af henne, och beskylte 
hennes barn för tiufnad, att hennes son hade bortstulet en knif, och det twenne resor 
giordt; en gång har och hennes poike kommet till honom med en skedh, begärandes 
bröd för henne, då har han Olof Erikson förmant dem allenast, att dhe skulle intet 
sådane skalkestycken göra. Hwad grijsen widkomwer, swarade han, sig funnet honom 
hemma dödh liggiandes, och af andras berättelser, såsom och af en liten poikes tal, 
will han tilläggia hennes poike, att han grijsen slaget hade. Detta har och Lars Lar
sons skräddarens hustru wittnat. Till det, som om söndagen skedt war, sade Olof 
Erikson, att han kom af ett tillfälle till humblegården, och rände effter litet tobak 
hoos hustro Chirsten; i det ärendet blef hans poike slagen af hennes barn, tå kom 
han Olof Erikson dijt, och frågade hwij detta skedt war? Men då har hon hustru 
Chirsten med sin man slaget honom med en stöör.

Resolutio. Dhe befaltes att på begge sidor skaffa sig wittnen.
2. Monsrr Petrus Menskefwer inkom, och insinuerade följande sak: Menskefwers 

dräng Mathz Olofson anklagades af sal. Doct. Jordans [Edenii] piga Clara Erikzdotter 
för lägersmål. Han drängen swarade sig så wida intet hafwa med henne att beställa, 
uthan allenast en gång, tå han drucken war, legat hoos henne, och det dagen för S. 
Thomae dag 1668, hwilket han mehnte intet komma öf:rens med tijden, på hwilken 
barnet föddes, nembL S. Andreas 1669. Hon qwinnan sade, att han andre gången 
lägersmål med henne hade strax effter distingztijden nästföljande. Drengen nekade 
sig hafwa något umgenge i sådan måtto hafft med henne, sedan juultijden. Hon stod 
der hårdt widh, att han och sedan han der hoos wäret, nembL litet effter distingz
tijden.

Hans Olofsons hustro Malin, som hade wäret barnmoderska, bekende att hon 
qwinnan, som i störste nöd war wid barnfödzlen, har på ingen annan bekendt för 
fader åth barnet, än drengen Mathz Olofson, hwilken wittnesbörd hon och med eed 
bekräfftade. Drengen refererar sig in på en annan hustrus berättelse, nembL Anders 
Eriksons hustros, hwilken har sagt, att hon på en student har skyldt; doch frågade 
Prorector, om han icke wille kännas wid saken, taga henne till hustru, och så blifwa 
all widlyfftigheet frij? Han nekade, effter det han hade förstådt henne nämdt en 
student der tilL

Tå inkallades Petrus Menskefwer, och påmintes han, att någon wiss underrättelse 
och kundskap måtte kunna bringas an om den berättelse drengen refererar sig in på, 
nembL att den hustrun som i Stockholm är, måtte hafwas der på KämnärsCammaren, 
att med eed sitt wittnesbörd bekräffta, det hon i denne sak gifwa kan, och således 
hijt till Consistorium med posten öfwerkomma, wederbörande till underrättelse i sa
kens afdömande, hwilket och blef af Petro Menshefwer uthlofwat. Drengen och 
qwinnan inkallades. Hon sade sig haf:a då strax påmint honom, att hon war med 
hans barn; han nekade, och klagade öfwer hennes haat emot sig. Effter altså fattades 
skäl och wittnen på begge sijdor, och Consistorium mehnte sig någon bättre kundskap
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här om kunna bekomma, och till dess dhet skee kunde, befaltes drengen blifwa uthi 
arresto.

NB. Referenda huc veniunt 14. & 16. Aug. quas post 14. demum Sept. reperiuntur.

Den 14 Aug *
effter högmässan, lät Prorector upläsa hans HögGrefL Exc R. Cantzlers bref, de 

dato Ekholmen, angående swar uppå Academiens förre bref om staten, så och hans 
HögGr. Exc betenkiande om Communitetetz uphäfwande.

Den 16 Aug.
effter bönen woro Professores tillsammans kallade.
1. Berättades, huru Martinus Hosselius, som är i skuld hoos några borgare, och 

derföre arresterat, har nu olofwandes bortrest. Sammaledes Petter Tho[r] Mölen** 
borttaget med sig sin dreng [Matts Olofsson], som saL Doct. Jordans [Edenii] enkias 
piga [Klara Eriksdotter] beskyller hafwa henne belägrat, och 3. en bokbindaregesell 
Wilhelm Brockenius hoos Johan Siwert ihiälrijdet en bondes häst i Waxala, och 
nu sedan han anklagat är, bortrest. Resolutio. Om detta måste borgmästare och rådh 
i Stockholm tillskrifwas, att dhe assistera Academien till att få dem igen till swars.

2. Ryttaren i Lenna, som hafwer såldt sine huus till en enkia med Academiens lof, 
will nu taga ifrån henne en badstugu, som och köpt är. Resolutio. Bef:n Steen skal 
anmodas att henne maintenera.

3. Studioso [luckä\ bewiljes testimonium här ifrån.
Samma dag beskickade Illustrissimus Rector heem till Secretarium ett köpebref 

emellan Henrich Curio och Per Olson timberkarl, på bem:te timberkarls huus, ståen- 
des på tryckiaretompten, hwilka Curio för 100 d. köpt hafwer med gode mäns wittne 
och underskrifft hwilket kiöp här till acta föres.

NB. Inserenda haecce, quae medium ferme paginae spatium occupant, inter 6. & 
20 diem mensis Augusti.

Den 20 Augusti
höltz Consistorium majus, praesentibus Illustrissimo Dn. Rectore Axelio Oxen

stierna, Doct Lithman, Doct Rudbeck, M. Brunnero, M. Benzelio, D a  Sdieffero, 
Dn. Åkerman, Doct Hoffwenio, D a  Verelio, D a  J. Fornelio, Dn. Skunk, D a  Celsio, 
Dn. AuriviUio. Acta notante M. Salandro.

1. Uplästes ett bref ifrån K gl Camwaren tili Academiae bokhållaren om saL M:r 
Boos Chruzelii räkningar. Sedan discurrerades något om bef:n Börje [Rommel] 
skulle resa tiU Kgl. Canwzaren med böckerne eller ey, det lijkwäl wore bokhållarens 
mening. Item taltes om böckernes revision, om den borde skee af någon Professore.

Resolutio. Consistorium wille häruthinnan förnimma h. Cancellarii mening. Hwad 
böckernes collationerande widkommer, bekände Börje, att den war förr skedd.

2. Bef:n Börje Nilson [Rommel] begärte på någre puncter Consistorii sluth. Till 
hwilka denne resolution gifwen blef. Hwad det 1. widkommer, nembL den 4o:de 
deel af Börje och Nääs sochnar till barnhuset för A:o 1668 och 1669, som belöper 
sig hwart åhr 6 f:r spannemM, är denne Consistorii resolution, att denne 40:de deel

* Protokollen för 14 och 16 augusti ha inskrivits efter protokollet för 14 september. Se N B  i 
föregående och följande protokoll.

** Kallas i protokollet för 6 augusti Petrus Menskejwer. thor Möhln var modems släktnamn.
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räknas af hela intagningen både för åhr 1668 och 1669, såsom och för detta inne» 
war ande och i följande, till dess Consistorium häruthinnan nigot widare uthslag be
komma kan. 2. Dagzwärken, som giorde äre wid Norsta i Ballingsta sochn, bestås för 
dem ingen betalning. Widh annan tijdh will Academien komma bem:te bönder ihogh.
3. Bönderne, som hafwa fördt s^annemål ifrån Norsta och Nyby till Stockholm, 
nembL 44 t:r niuta betalning för tullen 8 öre tunnan, och i forlön för tunnan 1 dr 
kmt. Den 4. puncten blifwer och nekat, tillijka med den 2:dre. 3. Kyrkiotijonden 
som betalt är, bestås och af Consistorio, nembl. 1 t:a 3 1/2 f:r.

3. Praesenterades uthi Consistorio ett bref ifrån Prof. Olao Rudbeck.
Resolutio. Swaret till samma bref blef differerat till dess Prof. Rudbeck sig tydeli- 

gare förklarade, i så måtto, att han uthwijsade, hwem han i synnerheet mehnte haf:a 
sig wäret till mehn, och hwad han yrkiade på. Illustriss. Rector och hela Consistorium 
wille gärna sälla honom till fridz och der de widare hans mening kunde fatta, woro 
allas wilja att all twedrächt bijläggia, undwijkandes all onödig widlyfftigheet, saken 
till det bästa bringa, stilla och liquidera. Hwilken Consistorii mening Illustriss. Rector 
sielf och wille Prof. Dn. Rudbeck förehålla.

4. SaL Doct Jordans [Edenii] barn begära förmyndare, det deras moder Consistorio 
förehåller. Illustriss. Rector anmodade Doct. Lithman der om, men han ursächtade sig 
och förwägrade detta onus, emedan han af saL Doct. Jordan aldrig war der om an
modat.

Effter långsam discurs resolverade 111. Rector med Consistorio, att det skulle genom 
bref begäras af superintendente der neder i Wermland, att någon af saL Doctarens 
slächt skulle uthsees der tilL M. Brunnerus mehnte wara billigt, att i medier tijd måtte 
lijkwäl någon sättias att hafwa upseende med deras goda till dess dhe blifwa härifrån 
transfererade. Der jempte berättades, att Prof. D a  Gartman har taget på sig att wara 
barnsens tutor.

D a  Brunnerus ursächtade sig, att han för wichtige skäl och orsaker ey kunde taga 
på sig onus tutelae, till hwilket lijkwäl i synnerhe/ Dn. Åkerman honom bringa och 
intala wille. D a  Brunnerus sade sig gärna wilja see barnen till goda, wille altså wara 
häruthinnan Prof. Gartman adjutor, så länge som deras goda wore här på denne orten 
osåldt, men icke såsom tutor. D a  Brunnerus lofwade och, att när barnen komma hijt 
till Academien att studera, will han wara deras inspector, och see dem uthi deras stu
dier till goda.

Sidst blef här detta sluth, att i medier tijd, till dess någon föreenas af slächten till 
förmyndare, togo D a  Brunnerus, och Dn. Aurivillius sig uppå att förwara barnsens 
goda. Dn. Åkerman wille och wara med på bytet, och ansee barnsens lästa, doch icke 
som tutor, uthan will allenast förträda Prof. Gartmans ställe.

3. Att liquidera med sal. Gestrinii arfwingar förordnades Dn. Olaus Rudbeck, Dn. 
Arrhenius och Dn. Celsius.

6. För ett fastbref på en tompt wid qwarndammen belägen, som Academien köpt 
hafwer af Erich Persson, bewiljes att hafwas borgmästaren och Secretario 4 rdr.

7. Bokföraren Henric Curio har köpt en stugu wid trycket, det han har begärt 
blifwa upfördt in actis.

8. Wachtmästaren Peder Jonsson klagar sig, att han intet kan bestå sig sedan hans 
lön blif:r afkortat. ResoL att han skal blifwa erhållen wid sin fulla lön på det ä t t  som 
bäst skee kan.

9. Rydhelius Johannes begärer testimonium. Resolutio. Bewiljes.

2 5 - 7 1 1 1 3 5  Sallander
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10. Illustriss. Rector påminte Doct. Lithman att göra klart för sitt rectorat, hwilket 
uthlofwades skola skee med det snareste.

11. Uplästes h. Cancellarii bref till Consistorium.

Samma gång höltz Consistorium minus, praesentibus Prorectore Scheffero, Doa. 
Lithman, Doct P. Rudbeck, M. Brunnero, Dn. Verelio, M. Celsio. Acta notante M. Sa- 
landro.

1. En corporal Jöran Månsson boendes i Hwittinge sochn på ett torp, hwilket lig
ger till ett skattehemman, som till sine uthlagor hörer till Academien, emedan denne 
corporal är något oeense med bonden i byn, ty begärte han, att honom måtte tillstädias 
gifwa sine uthlagor till Academien, och ey till bonden, på det han i sin frånwaru deste 
tryggare wara måtte. Resolutio. Han corporalen måste som wanliget är gifwa sine 
uthlagor till bonden, och see till, att han på det bästa kommer öfwerens med honom, 
och om han d a  gör, bewiljades att han en forsäkringzskrifft af Consistorio bekomma 
skulle, att han obehindrat, säker och omolesterat der boo skulle.

2. Hustru Malin i Danmarkz sochn och kyrkiebyn anklagar Anders Erikson i Slaf- 
stad i Waxala, att han har upskuret den sädh som hon sådt hade på en halfspan land 
åker hoos en bonde der i byn. Effter nu denne bonde Andas Erikson har köpt bruka 
af dhen dher förr bodde, mente han och att denne dhelen som för h. Malin war effter- 
låten att få, skulle och höra sig till, ty låter han och dhen skiära etc. Res. Säden som 
dher wäxt war, är 4 skylar, skulle altså h. Malin behålla och taga till sig dhenne säden, 
och till recognition till Academien gifwa åth bonden Anders Erichson, hwilken för 
hela hemmanet swara skulle 1/2 span korn, halmen skulle han och behålla, och dha- 
före föra 2 lass giödsell på Academiae åker. Bonden förmantes til hörsamheet och 
lydno.

3. Uplästes en husesyn på ett hemman, som Nilss Staffansson hade åbot, i Molsta och 
emedan bonden har oaditsamligen husen förderfwat dömdes han till 30 dr kmtz böte.

Den 24 Aug.
i kyrkan. Notante M  Salandro.
1. Proponerades af Illustriss. Reaore Samuel Arnbergs* (studiosi som ihiälskuten 

blef) faders begiäran att han af aais Consistorii skall bekomma en baättelse huru 
dhen saken war examinerat, föregifwandes sig nu nyligen bekommit någon annan 
kunskap om dhen saken af en ryttare som har dher hoos warit när han död blef. Re- 
solutio. Detta nekades honom att han intet uhr actis kan få någon berättelse. Har han 
fått någon wissare kunskap om saken, så kan han dhen proponera, så will Consisto
rium dhen uptaga, men af aais får han intet.

2. Illustriss. Rector påminte att ett swar måtte conciperas till h. CancelL på dhen 
förordning som giord är om Academiae stat. Resolutio. Dher till förordnades i Il
lustriss. Reaoris [ställe] ProRector Dn. Johannes Schefferus, M. Brunnerus, D a  Olaus 
Rudbeck, D a  Verelius, M. Schunck och D. Arrhenius, hwilka ett concept samman
fatta skola, det sedan uti Consistorio skall upläsas, att hwar får dher till sitt suffragium 
gifwa.

3. Taltes något om D a  Olai Rudbeckii bref, och berättade Illustriss. Reaor, att Dn. 
Rudbeckii mening wore ey att drifwa dhen sak, han senast genom bref angaf, till nå
gon action.

* F elskrivning fö r Jembgrgs.
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4. Petrus Ubström begiär ett testimonium om sitt lefwerne till stadzrätten emot en 
bagares calumnier. Resolutio. Bewillies.

D. 27 Aug.
höltz Consistorium minus. Praesentibus Dn. ProRectore, M. Brunnero, M. Celsio, 

M. Aurivillio.
1. Inkom Matz Jonsson Academiae smed anklagandes en student Zachariam Calma- 

rinum, att han siste stoore böndagz affton kom in till sig, frågade om stugun, dhen 
han leydt hade i förflutne åhr, stode honom icke att niuta i föliande åhr och så, det 
honom blef nekat. Måndagen dher effter wore dher hoos studenten någre af hans 
landsmän församblade, drucko, och dher ibland något orolige stälte sig. Då bad Mathz 
Jonsson dem wara stilla. Hans hustru bad dhem gå och dricka dher dhe öhl hämptade, 
då bad studenten henne kyssa sig etc., kallat haspan och till smeden sagdt: Gack tin 
koos tu gamble skälm. Sedan hafwa studenterne giort dher stort buller och alarm, så 
att jorden på tråtzbotn har i stor myckenhet nedfallit Dhe berättade och, att studen
terne hafwa haft dher hoos sig 2:ne st:n novitios, hwilka hafwa skiänkt in öhl, och 
dher till fått hugg, och en gådt dher ifrån med blåå ögon och sönderrefne kläder.

En bonde blef inhafd, nembL Johan Mattzson i Danmark sochn och Lunda by, 
hwilken bekiände sig hafwa hört att novitius fick hugg och blifwit kallat hundzfott.

Zacharias Calmarinus swarade, att om husens leyande woro han intet dhem i någon 
måtto wred, utan wäl tilfredz, om han sin stugu finge behålla eller ey. Sedan bekiände 
han, att en student dher i gården giästade, nembL [Jonas Petri] Rothovius, har om mån
dagen budit några sina landzmän till sig, och giordt sig allenast lustige med hwar an
nan, ibland annat och dantzat, dock aldrig tänckt att giöra någon till mehn eller förträt 
dher med. Nekade sig hafwa kallat henne haspa eller honom skiälm; betygade och att 
han intet ondt hade till någon dhera af dhem, utan mente altijd både emot honom och 
hans hustro det godt och wäl wore. Att novitii hafwa blifwit illa handterade, det ne
kade han. /

ProRector frågade för hwad orsak novitii kallades dijt och woro dher med? Stu
denten swarade, att han dher af dhem höfligheet lära skulle, det han någre gångor 
uprepade, men omsijder bekiände, att han och af samma tilfälle skiänckte in för dhem.

Smedens hustru yrkade på, att novitius blef slagen och illa tracterat, så att han 
blödde illa.

Calmarinus klagade öfwer hustruns otijdigheet, sade att hon twijade sig kallade sig 
owettinger, och till studenterne som uth och in gingo, sagdt att dhe höllo diefle 
lefwerne. Till det ordet haspa inwände han sig sagdt, statt intet här och glaspa dher 
om; nekade heelt, att han Mathz Jonsson för skälm kallade.

Novitius Petrus Wessing kallades in, af honom frågade Mag. Prorector, om han 
icke hade wäret tillhopa med sine landzmän i bem:te samqwäm?

Novitius bekände ja der till, och sade de wore der 2, en till honom nembL Johan
nes Ekenberg.

Det frågades hwad de der giorde tillsamman?
Novitius swarade, att dhe skulle lära något om staten, huru dhe skulle lyffta hatten 

af, göra reverentz, och hwar dhe skulle sittia i Academien, nembL på det tridie eller 
fierde brädet ifrån dören i Academien.

Prorector sade, detta wara updichtat, och förmantes honom att bekänna det sant 
wore.
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Omsider bekände novicius, att han med den andre hafwa skänkt uthi, och woro der 
till dijt budne. När om novitio Ekenberg frågades, bekende han, att han någre örfijlar 
fått hade, item att han af hugg war blå under ögonen, men om han hade blödt det 
sade han sig intet weta. Stenar hafwa de hafft der upp i stugun, och dem brukat i ac- 
tion emot Ekenberg, lagt dem i kofftsäckiarne hans. Petrus Wessing bekende och, att 
Calmarinus har trätt med hustrun att hon kallat honom owettig. Om ordet haspa sade 
novitius att det intet nämdes af Zacharia, uthan han sade, i kaste elake ord på mig, då 
swarade hon, i kallade mig haspa. Zacharias swarar, jag kallade eder intet haspa, uthan 
sade, i kaste elaka ord på mig.

Petrus Cursor sändes till Nils Erlandson skräddaren, Ekenbergz wärd, då hafwa 
hans folk med honom berättat, att novitius hade blå ögon, trär han hem kom, och 
byxorna sletne sönder. Gesellerne hafwa bekendt, att novitius hade sagt ath smeden 
hade blifwet kallat gammal skälm af studenterne.

Inkom och studentekokerskan Sara Simons dotter, och wittnade, att hon hörde 
nämpnas skälm, och så uthropt wara i gången, men intet wiste hon af hwem, eller till 
hwem det sagt war. Ordet haspa nekade hon sig hafwa hördt. Att novitius fick hugg, 
det har hon och hördt.

Torerus Landtman bekände att der war något buller och gny, så att han intet sofwa 
kunde. När smeden frågade om han icke wille wittna detta, har han swarat, nogh är 
det otillbörliget lefwerne, men jag wittnar ey detta, ty den ena korpen hugger ey 
gärna ögat uth på den andre.

Resolutio. Saken suspenderades till dess den andre novitius Ekenberg kommer hijt 
i staden, och dhe på begge sidor skaffe sig fullkomlig skäl och wittnen i det som skedt 
är; till hwilket begge parterne förmantes.

2. Erick Persson i Lunda i Waxala anklagar Wilhelm Brockenium en bokbindare 
gesell, den der har förderfwat en häst för honom så att han är död blefwen. Bonden 
förde honom hästen tillhanda, k l 10 om dagen, då har han stått till afftonen i guld
smedens gård wid nye bron, och af skiutande har han trängt sig uthi ett prång och 
fallet i åån emellan pålarne, tagetz sedan upp wid saL Bringii gård. Då sätter han sig 
på hästen och rider till Köping, der han andre dagen wid middagz tijd war, der och 
hästen någre dagar effter blef död.

Wilhelm Brockenius swarade och bekende sig haf:a taget hästen af bonden, och 
han inkommet kL 10 om dagen, har och drögt i guldsmedens gård hoos sine gode 
wänner till k l  5. När han skulle resa uth, hafwa de andra taget hwar sin af hans 
pistoler och skutet, der af hästen sprang i åån, då strax reste han bort, kom till Köping 
dagen effter, på en dag stod hästen förän han kom i beet, 8 dagar der effter, när han 
skulle resa, hade han hästen in i staden, tå han siuklig war, strax hades dijt en hofsla- 
gare, hwilken bekende, att hästen hade hafft en inwärtes siukdom, den sig af mödande 
nu yppat har, lade och detta till, att hästen snart dö skulle, hwilket och skedde.

Här emot wittnar en bonde Erik Bengtson i Waxala, att hästen war frisk och fär
dig, men af honom bokbindaregesellen förderfwat.

Resolutio. Bonden, som hästen länt har, befaltes skaffa sig wittnen huru här med 
war beskaffat, item skaffa sig kundskap om, på hwad tijd han bokbindaren hade kom
met till Köping om dagen. Wilhelm Brockenius befaltes, att den attest som hofslaga- 
ren gifwet har, må der i Köping wid stadzrätten med eed bekräfftas, och hijt till Con
sistorium skrifftelig ransakning inlefwereras, om hästen af gammal siukdom blef död 
eller af hans wållande. 1 medier tijd skulle Brockenius wara in arresto, och hans
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mäster, mons:r Johan Siwert gick i caution för honom, att han sin wederpart i rättan 
tijd tå han sökt warder, swara skulle.

Prorector frågade Brockenium, hwarföre han emot befallning reste uthur arresten?
Han swarade sig intet förstå hwad det hade till betyda.
Han påmintes att det stycket ey så lätt skal honom aflöpa.
Johan Sivert bekende, sig hafwa påmint honom detta wid samma ärende att han 

intet resa skulle uthan förtöfwa, att han måtte först uthreda sin sak emot bonden om 
hästen, der Wilhelm lijkwäl hemligen uthtager sin kista och reser bort. Detta lemna- 
des till widare sakens uthförande, då deras wittnen framhafwas.

3. Hustru Chirsten Per Hansons hustro anklagade Olof Erikson humblegårdz- 
mästare i den sak hon framstälte den 6 Aug. (Vid. § 1). De 3 der nämde skäldzorden 
wäre sagde af Olof Erikson, wittnade en bonde Erik Anderson i Hårne, hwilken med 
eed bekräfftade sin wittnesbörd, nembL att dhe 3 skäldzorden fåldte äre; item att 
Olof Erikson kom med wredz modh in i deras huus, slogh i bordet, och wille slå de
ras poike. En dieknepoike Johannes Erici berättade något om hårdrag skedt wara af 
Olof Erson, men sedan sade sig ey rätteligen minnas. Resolutio. Uthi dhe stycken 
Olof Erikson kan något hafwa att klaga emot Per Hanson, nembL om grijsen han 
menar hans barn skola slaget ihäl, item om andra oförrätter, detta alt remitteras ifrån 
Consistorio till stadzrätten, att Olof Erikson honom der söker. Men för 3 skäldzord, 
som han med sin hustru har den andra öfwerlupet, dömes han att bota 3 mk smt för 
hwartdera, hwilket belöper sig till 9 mk smt. Och för det han med wredz modh har 
gått i annars mans huus, och något otillbörligen sig stäldt, dömes han att till straff i 
3 dygn sittia i Academiae fängelse. Dieknen, som icke rätt wittnade, hade af Cursore 
[förts] till rectorem scholae, att blifwa näfst för twetal

4. En koo blef wärderat till Erik Nilsons hustro i Målstadh för 20 daler kop- 
parmt.

Den 31 Augusti
höltz Consist majus, praesentibus Illustrissimo Rectore Dn. Axelio Oxenstierna, 

Doct. Rudbeck, M. Brunnero, M. Benzelio, Dn. Scheffero, M. Liungh, Dn. Verelio, 
M. Skunk, Dn. Arrhenio, Dn. Buschagrio, M. Celsio, M. Aurivillio. Not. M. Salandro.

1. Uplästes h. Magdalenae Camoeniae inlaga till Consistorium emot Jacobum 
Ringium, angående en skuldfordran, men till sin ransakning och widare uthförande 
differerades den sak till näste Consistorii dag.

2. Blef proponerat om den qwinsperson, som Academien har låtet för sin missgär
ning fasttaga, och till tingz föra, men är propter defectum testium ännu ey öfwer- 
tygat och sakfäldt, sitter lijkwäl nu på slottet, om hon icke nu få något till underhåld 
af Academien, till dess hon wid tinget dömd warder. Resolutio. Henne bewiljes blifwa 
till sitt uppehälle hulpen på det rätt som lägligast skee kan.

3. Påmintes, att Consistorium något måste sluta om saL M:r Boos räkningar. Dn. 
Verelius berättade, att Dn. Olaus Rudbeck har af Kgl. Camwaren den resolution der 
om, att en copia göres, och bökerne skola här revideras och underskrifwas. Resolutio. 
Böckerne skola med det snaraste revideras och underskrifwas. Documenterne med 
verificationerne blifwa här in Consistorio qwar. Det slötz och att Professores fac. 
theologica? taga 4 böcker, juridicae och medicae 4, facultas philosophica tager 8 att 
öfwersee, odi så att 3 Professores skrifwa under hwar bok.

4. Takes något om wachtmästarens resa han giorde till Stockholm effter dem som 
haf:a rest uthur arresten. Dn. Prorector berättade om Hosselio, att han på ett skepp
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war rest till Dantzig. Om Johan tho[r] Mölens dreng war bref till borgmästare och 
rådh gifwet, der till de haf:a wäl swarat wachtmästaren till hans ärende, men till 
sielfre saken intet giordt, ey heller skrifwelse ifrån sig gifwet.

Det klagades af Prorectore, att Stockholms stadz magistrat så litet eller intet wårdar 
sig om göra Consistorio bistånd i det dhe af dem begärt hafwa. Item att Johan tho[r] 
Mölen intet will hielpa till att hans dreng måtte hijtkomraa och swara till lägersmålet, 
uthan geenwördeligen reste uthur arresten, hwilket wore otillbörligen giordt. Frå
gades fördenskull af Prorectore om icke än skulle skrifwas till borgmästare och rådh
1 Stockholm? Consistorium mehnte det wara fåfengt.

5. Någre borgare här i staden hafwa giordt påminnelse hoos Illustriss. Rectorem 
om dhe böter M. Körling blef för dhe uthkastade oqwädins ord på dem sakfäldt till
2 åhr sedan, oansedt, att M:r Körling hade begifwet sig der om till Hofrätten, men 
saken icke sedan fullfögdt

Prof. Brunnerus påminte, och att Wittebergensibus skulle swaras till det dhe hafwa 
emot Körling.

Resolutio. Illustriss. Rector slöt med Consistorio, att Körling skulle genom bref 
förmanas, att föra den förre saken till ända, och skrifwas honom till, att han med for- 
derligste hijtkonwwer och clarerar dhe orichtigheter som på honom äro uthi Consisto
rio angifne.

Sedan frågades om orsakerne skola i citationerne sättias, kan skee får han nu höra 
att och staden pådrifwer executionen om sin förr afdömde sak, kommer han intet, 
effter han så lenge hafwer den saken låtet uthan ändskap liggia. Resolutio. Consisto
rium finner nödigt låta i citationen fordra honom att clarera någre orichtigheter, han 
weet då wäl hwad för orichtigheter det äre, effter han om Wittenbergensium sak, 
så wäl som den andre nogsampt är kunnig.

6. Illustriss. Rector gaf tillkenna uthi Consistorio, att en borgare gräfwer under 
KgL stalls hörnet, låter der ifrån föra fyllning, så att fruchtandes är stallet lijder skada 
der af. Rector har och sändt till borgmästaren, att det borgaren skulle förbiudas.

Prof. Liung sade att tompten wore kyrkians, ty skulle sysslomannen der om på
minnas.

Prorector h. Schefferus gaf och till känna, att h. Thomas [Krok] hade låtet föra en 
hoop stoor steen undan trappan wid Bibliotheket, hwilken wore Academiens, och 
giorde således Academien der med skada, ty borde h. Thomas den stenen betala, hwil
ken han ifrån Academiens egendom taget har.

Item taltes om jerngalren h. Thomas wid kyrkieporten giordt har, nemblig att der 
alt för store hohl äre.

Resolutio. Detta wore nödigt att gifwa Reverendiss. ProCancellario tillkänna.
7. Illustriss. Rector frågade af Consistorio hwad giöras skall med communitetet, och 

war hans mening, att det häller måtte blifwa bestående, emedan det inga pänningar 
wore i förråd, hwar med communitisterne kunde betalas. Påminte altså Consistorium, 
att dhe communitets nödwändigheet taga noga och med flijt i acht, hälst emedan H:s 
Höggrefl. Ex:ce Rijkz Cantzleren i sitt bref will, att dher communitetet uphäfwes, 
skola Professores låta eventen komma på sitt förswar, hwilka ord Illustriss. Rector så 
uttydde, att om wid communitets uphäfwande annorledes än lyckeligen och wäl ginge, 
skulle Professores all dhen olägligheet, alla qvereler, in summa all dher af förorsakad 
beswärligheet taga på sig att swara före. Detta till att undfly wille H:s Grefl. Mag- 
nif:ce att communitetet måtte blifwa beståendes.
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Detta war och DD:r Petri Rudbeckii mening, item Dn. Verelii, som och sade det 
wore befruchtandes, att om communitetet uphäfwes, qwarnen och blefwo Acad:n 
ifråntagen, emedan hon till communitet gifwen war. 111. Rector sade, man må och 
förr än det uphäfwes förhöra af communitisterne om dhe häller willia penningar 
hafwa än spijssning, ty emedan detta nu handlas under H:s GrefL Magnifices rectorat, 
och någon klagomåhl skulle upkomma öfwer communitets uphäfwande, wille Hans 
GrefL Magnifice högelin hafwa precaverat, att i ingen måtto skulden dher till de- 
riveras på sig, seendes på dhe orden att eventen skulle Consistorium låta komma på 
sitt förswar.

Prof. Brunnerus mente, att effter Kongl. Maijitz och Hans HögGrefL Excices bref, 
war communitetet allareda uphäfwit, och dhe orden: låtandes eventen komma på edert 
förswar etc. woro således till förstående, att Professorerna skola noga upseende hafwa 
med them som Reg. stipendium må niuta, att dhe detta beneficio wärdige äro, och 
att ingen abusus här wid skier, såsom och på sitt embetes wägnar all möyelig flijt an- 
wända dher på, att alt må richtigt och wäl aflöpa, men af en så christelig herre som 
H:s HöggrefL Exice är, kunde man intet förmoda, honom willia all beswärligheet 
som af någon ordning wijd Acadm upkomma kunde in på Professores bringa att på 
sig taga och swara före, dhenna horum verborum mening wara, holt och ProRector 
h. Schefferus före, hwilken är att hämpta af hans HögGrefL ExcelL egen berättelse 
här in Consistorio, såsom och af antecedentibus & conseqq. i h. Cancellarii bref.

Prof. Brunnerus mehnte det ey heller wara rätta wägen om man här om skulle 
communitisterne fråga. Att qwarnen wid Communitetetz uphäfwande blef reducerat, 
kunde man intet förmoda, emedan hon då och war wid Academien när Communi* 
tetet intet war. Och dhe pe»»*»görne som nu skulle pertzeler upköpas före, kunde 
communitisterne afbetalas med, ty war det intet fruchtandes, att med pennmgame alt 
för länge skulle dröijas.

M. Skunk sade, att undfly all stoor olägligheet må Communitetet blifwa beståendes 
än en liten tijd.

Illustriss. Rector sade, att månge reda hafwa wäret till hans HögGr. ExcelL och an
hållet att få niuta Communitetet, kan alt derföre wara lijkt, att han sin mening har 
förandrat, sedan han här sidst war.

H. Schefferus påminte, att när h. Rijkz Cantzleren närwarande frågade om det 
wore rådeliget att Communitetet skulle blifwa bestående, war det alla Professorum 
mening (exceptis tribus) att det måtte uphäfwas och hans HögGr. Exc. mehnte sielf, 
att beswären med pecuniario stipendio wore lätteligare att resolvera, än de oläglighe
ter äro att afböya, hwilka Communitetet med sig hafwer. Och der jämpte sade h. 
Schefferus, att ingen kan förmoda, hans Kongl. Mittz wilja wore, att när Professores 
göra det dhe bona fide förmå, det då skulle fordras af dem och Academien att taga på 
sig till swara för all olägligheet, som kunde på ett eller annat sätt på någon deel in
falla, emedan de dhet slätt intet kunna förmå göra.

Prof. Benzelius war i samma mening med Prorectore Scheffero och sade, att af för- 
farenheet, kunde han bewijsa, att af studiosis wore fast större del som begärte pe
cuniarium stipendium, än dhe som begärt Communitetet

Detta bekende och M. Skunk, item Dn. Arrhenius och M. Celsius.
Illustriss. Rector sade, att man häruthinnan må referera sig till hans HögGr. Ex- 

cellentz.
Prorector hölt före detta wara heelt onödigt
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Illustriss. Rector wille att någon af Professoribus skulle munteligen tala med hans 
HögGr. Exc. här om och huru de orden (låtandes eventen ankomma på edert för- 
swar) skulle wara till förståendes.

H. Schefferus swarade, att hans HögGr. Exc. aldrig har begärt att Professores 
skulle taga på sig att swara till dhe beswär och olägligheter, som kunde i fall föror
sakas af Communitetetz uphäfwande.

Illustriss. Rector war i den mening, att hans HögGr. Exc. med de orden (låtandes 
eventen etc.) wille att Academien skulle tenkia till att taga på sig att swara för all 
olägligheet, beswär och quereler som kunde yppas af Comwunitetz uphäfwande, och 
alt derföre will han alt efftertal, och detta answar undwijka, och ifrån desse beswär 
draga sig undan, och der till ingalunda swara, och altså intet samtyckia till Communi- 
tetetz uphäfwande. Resolutio. Saken kom doch intet till sluth.

8. Prorector frågade af Consistorio om icke dhe af Professorerne och andre, som 
beneficium af myntetz förhögning nutet hafwa, och nu äro här ifrån, må icke gifwa 
det tillbaka, och refundera det de fått hafwa; såsom och de, som nyligen äro till
komne, och detta beneficium intet hafwa hafft, om de och dömer skadan af myntetz 
förkortning lijda skulle; item de följande af stipendiariis mista det de förrige hafwa 
fått, ty det synes wara billigt, att incommoda må följa på dem som commoda haf:a 
intet. Resolutio. Denna sak kom till intet sluth.

9. Illustriss. Rector frågade om något swar skulle skriffteligen gifwas hans HögGr. 
Excell. om staten? Resolutio. Consistorium mehnte wara bättre, att någon af Profes
soribus munteligen talte med hans HögGrefl. Excell. här om. Dn. Verelius påminte, 
att man hela handelen skulle först noga igenom see.

10. Om restantierne hoos bönderne, slötz, att de stora må ey alla uthtagas på en 
gång uthan något i sänder, på det att åboenden må ey blifwa förstördh.

11. Restlängderne skulle öfwersees, på det, att om af bönderne skulle tagas någon 
boskap, den i rättan tijd må försäljas. Att öfwersee fougdens Johan Andersons 
[Grans] längd öf:r Wesmannelandz rättarelag, item Simptuna och Harboo, förordna
des Prof. Benzelius, Dn. Verelius, M. Skunk och Dn. Arrhenius.

12. Doa. Joannis Terseri bref om Pijlhagen uplästes, och en copie af ett KongL 
bref på den humblegården Doa. Terserus der hafwer.

Resolutio. Emedan KongL bref är der å gifwet kan Consistorium deremot intet säya.
Här wid beswärade sig Doct Petrus Rudbeckius, att han ingen del på all den tijd 

han här wäret har, hafft hafwer, af humblegårdarne, ty begärte han den deel Com- 
munitetet tillslagen war, eller någon annan af de ocultiverade platzer, och wille gärna 
effter mätismanna ordom derföre gifwa en billig recognition.

M. Samuel Skunk giorde och en påminnelse om d a  honom lof:t är i humble
gården.

Dn. Prorector påminte, att den del Reverendiss. Archiepiscopus hafft har, om han 
icke den till Academien cedera wille? Ty desse beneficia wore intet personarum uthan 
officii & functionis.

13. En studiosus Johan Fahlgren Cuprimont begära testimonium.
Resolutio. Det bewiljes honom.
14. En bonde i Waxala Mathz Person i Lunda säger sig hafwa bekommet frijheet 

på sitt hemman, doch nödgas gifwa knechtpe#w‘»gdr.
Resolutio. D a  måtte förhöras om han har nutet frijheet på alt d a  han borde uth-
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göra, nembl. på ett åhr. Är det skedt, så bewiljes, att han och för kneditpetromgorne 
är frij.

13. Prorector angaf en bondes Erik Bengtsons begäran i Bäling sochn i Nywela, 
hwilken har betalt fogden Per Bengtson alla sina uthlagor; nu upföres han wara skyl
dig 7 t:r spannemåi, och will med eed bekräffta, att han dem uthlagt har, men intet 
quittentz har han der på. Blifwer det intet annorledes slutet än att han bem:te span- 
nemå 1 ju betala skal, så begärer han att dem få betala på wisse tijder. Resolutio. Eff- 
ter bonden intet quittentz hafwer, och han ey till eed släppas kan, ty slutes det, att 
bonden på wisse tijder bem:te spannemåi betala skal

16. Än en bonde i Danmark, som hafwer olijka uthsäde, nembl det ena åhret sår 
han 12 t:r det andra 13, derföre begärer han af Consistorio, att han må blifwa benådd 
med att gifwa åhrligen 12 t:r. Resolutio. Lemnades till widare betänkiande.

Den 1 Septembris
öfwersågz fogdens Johan Andersons [Grans] restantie räkningar öf:r Wäsmanne- 

land, Simptuna och Harboo. Praesentibus M. Benzelio, Dn. Verelio, M. Skunk, Dn. 
Arrhenio. Notante M. Salandro.

Resolverades i gemeen, att Räntmästaren h. Verelius skulle gifwa fougden en 
general instruction, att han alfwarligen förmanar bönderne till richtigt clarera sin 
skuld, och i synnerheet dhe, på hwilke blef satt lås för ladan. Och deras sak, för hwilka 
lås blef satt för ladan, refererades widare till Consistorium.

I synnerheet bonden i Råby och S. Illians sochn. Item Qwarnbackan i Fälsbroo (a l 
Lindzås). Item Nils Persson i Kumbla i S. Illians sochn. Torparen der boende måste 
gifwa bonden på hemmanet någon hielp för det han der boor.

Påmintes och i gemeen, att der Academien will hafwa hemmanen behåldna, måste 
och uthlagorne i proportion påläggias. Fogderne må lijkwäl tillsäyas, att dhe, hwad 
möyeliget wara kan, uthtaga.

Den 6 Septembris
i kyrkian. Notante M. Salandro.
1. Om oxarne taltes, som köpte och upkompne äro.
Blef resolverat att h. Rentmästaren dem försälja skulle, och på det dhe Academien 

till intet beswär komma måge, mehnte och lofwade han att dem föryttra.
2. Blef och resolverat att fogdernes restlengder skulle med snareste öfwersees.
3. Slötz om citation till Gestrimi erfwingar, att den öfwerstyras skulle.
4. Skulle och bref ställas till Prof. Gartman, att han giorde hans HögGrefl Excell. 

Rijkz Cantzler påminnelse om det swar som Prof. Ravio gifwas skal till hans bref.

Den 14 Septembris
höltz Consistorium majus, praesentibus Illustrissimo Rectore Dn. Axelio Oxen

stierna, M. Brunnero, Dn. Scheffero, Doct. Hoffwenio, M. L. Fornelio, M. Liung, Dn. 
Verelio, M. J. Fornelio, Dn. Arrhenio, M. Celsio, M. Aurivillio. N o t M. Salandro.

1. Humblegårdzmästaren begärer afskedh. Resolutio. Ehuruwäl Consistorium är 
wäl till fridz med honom, doch upskiutes med hans afsked till dess han hoos hwar och 
en gör richtigt och klart för sig, så och det bötet, som han dömd är att uthläggia, af* 
lägger.

2. Humblegårdzdrengiarne Bengt Erikson och Johan Olofson begära afsked ifrån 
Academien. Resolutio. Skrifftelig afsked få de intet, för än dhe uthläggia sina reste*
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rande mantalspe»«mgrfr, hwilka wachtmestzn bekenner dem till en stoor del wara 
skyldige.

3. En timberman under Academien beklagar sig, att han af stadz magistraten 
blifwer tilltalt om boskapzp£«m»g<jrne. Resolutio. Han måste blif:a erhållen wid 
Academiae frijheet.

Prorector berättade, att han, då Enecopiander blef i lijka måtto af staden tilltalt 
för boskapzpe»»mgrfrne, sände budh till borgmästaren, hwilken har swarat, att det 
wore emot hans wilja och wetskap, att Academiae betiente blefwe af stadzens folk på 
något sätt molesterade till sine privilegier.

Illustriss. Rector hölt före, och angaf att Academiae betiente widh sina privilegier 
må erhållas, och detta med flijt tagas i acht, att icke något widrigare må der på följa. 
Fördenskull och Notarius Consistorii blef befalt att fråga hwem som har timberman- 
nen i detta ärendet tilltalt, och sedan tala med borgmästaren, om han det befaller 
göras. Är det så, må han då påminnas att han Academiae betiente här med har förskont.

4. En bonde Michel Mathson i Gambia Upsala och Stierna boendes, klagar öfwer 
uthlagornes förökning, att der han förr har gifwet uth 17 t:r spannemåi och 60 dr 
penningar, fordrar nu fogden af honom der öf:r 2 1 /2  t:a. Bonden sade sig hafwa der 
bodt i 35 åhr, uthsår 10 t:r om åhret, 5 om wären, 5 om hösten. Hemmanet har förr 
wäret öde, sedan och afbrunnet. Prof. Fornelius senior och junior, betygade, att bon
den mycket knapp och swag lägenheet hade, wore lijkwäl en flitig man. Bonden kla
gade och, att M:r Olof [o: Olaus Nicolai Bothniensis] pastor i Torstuna har något i 
egorna låtet mäla ifrån hemmanet, för 8 åhr sedan. Resolutio. H. Rentmästaren gifwer 
bonden en zedel till fougden, att han låter honom blifwa omolesterat, till dess Con
sistorium kan nogare kundskap om detta ärende bekomma och en allmän ransakning 
med böndernes klagemål kan antagas.

Här jempte påminte Dn. Verelius, att man måtte see noga till, att Academien måtte 
blifwa behållen till sitt wälstånd, och hölt wara rådeliget, att hemmanen skattlades 
å nyo.

111. Rector påminte att de flitige bönderne måtte hielpas och de försummelige af- 
skaffas.

Wid detta tillfället inlefwererade Profzn Arrhenius en berättelse huru en soldat hat 
illa tracterat en bonde, som hans relation utwisar, han påminte och att alla böndernas 
beswär måtte samkas tilhopa till en wiss tijd och en särdeles dag förordnas till dess 
ransackning och resolverande. Detta bewilliades och så af Consistor, att en wiss dag 
förordnas att tala och handla om förmedlingarna och andra beswär, der då öfwer 
hwart rättarelag de Prof:res äre tillstädes som på dess ransakning hafra warit.

3. En hustru från Nysättra och Alsta Lars Matz, item Jöns Mattson i Molsta klaga 
sig att låås är satt för ladan, lofwa gierna att giöra sin flijt här effter. Prof. Liung 
betygade att des lägenheet är fast ringa, och deras förrige åboer har rymbdt der ifrån. 
Res. Fougden skall få befallning, att till des wijdare ransakning kan hållas, gifwa 
hustrun någon hielp så att hon kan blifwa uppehållen.

6. H:r Schefferus påminte sig tillijka med h:r Arrhenius hafwa blifwit in specie 
af DD:e Olao Rudbeck nämde uti en skrifft, hwilken DD:n Rudbeck i h:r Rickz 
Cantzlerens närwarellse hade inlagdt wid hwilken h:r Schefferus och Dn. Arrhenius 
woro inspzres serarii. Men der emot, att han h:r Schefferum nämde, blef intet swar 
gifwit, af orsak att h:r Rickz Cantzeleren sielf sade att det giörs intet behof att 
swara till Rudbeckii skrifft. Fick altså Dn. Rudbeck intet swar på sin skrifft, ty hans
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Höggrefl. Ex:ce wille intet att något swar skulle gifwas der på. Och det h:r Schefferus 
med Dn. Arrhenio giorde, det giorde de på sitt embetes wägnar. Bem:te D a  Rud- 
beckü skrifft togz straxt tillbaka igen, sedan hon upläsen war, och blef sedan intet 
inlefwererad i Consistorio, ändock han lofwade den, sedan hon war renskrifwin in- 
lefwerera. Dn. Prof:res samtel. höllo för billigt wara att Dn. Rudbeckius bem:te insi
nuerade skrifft skulle inlefwerera, att aeterne må wara richtige.

7. En student Sveno Hasselbohm, anklagar på sal DD:r Jordans [Edenii] enkias 
wägnar Jacobum Ringium för en skullfordran af 1300 rdr, för hwilka penningar hon 
har i pant hans åker och eng, som i contractet förmält är, men åkren är graverad med 
annor widlöfftigheet, ty will hon hafwa sina utlänte penningar igen med interesset.

Ringius swarar sig willia blifwa wid contractet, will och gifwa henne interesset, 
och richtigt med henne handla. Skulle han i fall mista egendommen, wore wäl så 
många penningar för den att wänta, att hon oswikekn kan blifwa betalt.

Prof. Brunnerus protesterade hårt i detta mål, emedan barne penningar woro der 
uti måste noga upsicht hafwas, att dhe icke gå mist om sina penningar.

ProRector h:r Schefferus sade, det woro intet till fruchtandes emedan egendommen 
woro dubbelt så mycket wärd som skulden är.

11L Rector begiärte Professorum vota här utinnan.
Prof. Aurivillius wille, att hon må ytterl. blifwa försäkrad om panten. Ringius till- 

hålles att gifwa interesset, och då må contractet stå, när hon blir richtigt maintinerad.
Mag:r Celsius: Contractet blifwer ståendes och Ringius tillhålles att praestera det 

lofwat är.
Dn. Arrhenius säyer: Det woro skiäligit att contractet hålles. Ringius ger interesset 

på förmälte tijder, och försäkrar henne om richtig wedergiällning.
H. Verelius säyer det samma.
Mag:r Liung: Contractet må stå emedan hon intet har att fruchta om sin betalning.
Prof. Brunnerus yrkade på att contractet intet woro richtigt, emedan henne woro 

pantsatt graverat godz, altså will han att Ringius måtte tillhållas, att henne effter 
contractet pantsättia oqwald och ograverat godz till hypotheck, emedan barnepen- 
ningar äro der uti. Hon må och försäkras att penningarna som stå i rådstugu rätten 
må stå henne tillhanda fram för andra creditorer.

DD:r Hofwenius: Contractet må stå och Ringi«/ förmanas att han effter contractet 
erlägger interesset, och effter obligation försäkrar henne om richtig betalning.

Res:o. Consistorium sluter att contractet emellan doctrinnan och Ringium blifwer 
ståndandes, och af bägge parterne hålles och effterkommes som des innehåld är. 
Ringius förmanes att erlägga interesset, som i contractet förmält är, såsom och för
säkra henne om richtig betalning, att och stadzrätten försäkrar henne, att penningarna 
som i rätten stå, äre effter sluten action, henne fram för någon annan tilhanda.

8. En Acad:iae bonde i Smedzboo och Wåla sochn Lars Mattson som har uti en 
saak emot LeijonCrona blifwit med flere dömd i Hofrätten till expenserne, begiärar 
att dhe måtte giöras honom af Academien godt. Res:o. Dommen som bönderne af 
Hoffrätten hafwa undergådt, må giöras dhenne godt effter proportion och qvota.

9. En bonde i Wåla och Smedboo Lars Mattzson benämd, hade något att klaga 
öfwer Petter Gam, som skulle i ett måhl borttagit dhen dhel af bötet för hans sons 
lägersmåhl som Acadrn tilkommer, men kunde intet gifwa Consist:o fulkomlig under- 
rättelsse i saken; altså resolverades af Consist:o att fogden Johan Andersson [Gran] 
ransakar dhenne saken och gifwer A[ca]demien här om berättelsse.
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10. Effter såsom af kyrkiorätten är sammanfattad en ordning om tiggare här i sta
den, och dhen är tillförne i stadzrätten upläsen och approberat, ty begiäres och af 
Consistorio att dhe dhen höra willia, och gifwa sin mening här om. Ordningen up- 
lästes.

Res:o. Wärket som det sammansatt är approberas och erkiännes för godt, dhet må 
och försökas om det kan practiceras och i wärket ställas.

11. Sal. M:r Boos enkas breff insinuerades, angående 6 t:r spanneraål som hon 
fodrar. Res:o. Consistorium bewilliar, att hon får dhe 6 t:r spanneraål som henne 
restera.

12. Inlefwererades H:s Höggreffl Ex:ces Rijkz Cantzlerens bref af innehåld en 
recommendation för en student Mathia Odenio, att niuta stipendium pecuniarium. 
Res:o. Lemnas till dhen tijd då om stipendiariis blifwer handlat.

13. Carl Sparre insinuerar och begiärar af Consistorio, honom är förordnadt att 
blifwa lieutnampt, emedan han med sitt folk blifwer hemma, recuserar han dhen plat
sen och will wijdare söka sin lycka. Res:o. När stipendii distributio skier, kan och 
denna begiäran antagas.

14. Dhen som landcharterna har giort fordrar för sitt arbete betalning. Res:o. Detta 
lemnas att wijd lägligare tijd företagas. Dn. Werelius mente, att han lemnade effter 
sig ofulkomlit wärk, må altså hans arbete öfwerses först.

15. H. Räntemrn begiärar weta af Consist:o om spannemMen skall nu för dhenne 
tijden upfodras och försällias, eller om der med längre fram på åhret må dröyas. Pro- 
Rector mente det woro intet skadeligit om spannemälen uti tijd försåldes, om längre 
dher med dröyes, har, kan skie, bonden intet i förråd.

Resolutio. Spannemålen upfordras med det första af bönderne och försälj es. H:r 
Räntmästaren begärte weta för hwad prijs och wärde den skulle säljas. Resolutio. 
Consistorium bewiljade att den för 7 dr contant penningar må säljas till Michaelis tijd.

H. Räntmästaren frågade om den rågh som i qwarnen af förre månad ännu är 
osåld, och här till har såldtz för 10 item 11 och 12 dr tunnan, men emedan nu den 
ey så högt kan säljas, frågas för hwad prijs här effter. Resolutio. Detta förtroddes och 
committerades uthi h. Rentmästårens eget godtfinnande. Om biandkornet blef frå
gat för hwad prijs det må säljas. Resolutio. Effter proportion, neml:n för 7 eller och 
7 1 /2 dr tunnan. H. Rentmästaren frågade om prijset i qwarnen för denne månad. 
Resolutio Consistorii är, att rågen säljes för 10 dr. Maltet för 9 dr, biandkomet för 
7 1 /2  dr. Hwetet 12 dr.

16. Den tompt som af staden till Academien köpas skal, will staden först afmäla, 
och måste någon af Dnn. Professoribus wara tå tillstädes.

Prof. Jonas Fornelius och M. Celsius lofwa wara tillstädes wid samma ärende.
17. Illustriss. Rector proponerade, att de skulle något sluta om det swar som staten 

kunde angå och till hans HögGrefl ExcelL Rijkz Cantzler öfwersändas, och borde 
tillsees, om icke något bättre expedient kunde gifwas och uthsees, det borde nu tagas 
i acht, emedan tillfälle af hans HögGr. Exc der till gifwet är. Illustriss. Rector lofwade 
Consistorio, att han gärna effter sin förmågo wille hoos III Cancellarium Academiae 
bästa uthsee, och dess nytta förforderlig wara. Påminte och att Dnn. Professores wille 
sielfwe bekymbrade wara om, att uthsee något bättre expedient, än det som på staten 
här till gifwet är. Wille och, att de uthi wisse classer komwo tillsammans och här om 
rådslogo.

SamptL Professores hölle före, att detta wore en högnödig ting, betackade och II-
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lustriss. Rectori för sitt goda adsistens, som han dem lofwade. Blef och slutet, att 
Professores skulle uthi wissa classer komma tillsammans, och om statens wälstånd 
rådslå.

I synnerheet berättade Prof. Brunnerus, att det wore en fast högnödig ting, att 
hwar och en af Dnn. Professoribus för sig Academiae wälstånd i noga acht tager, att 
hon icke kommer i ruin, och det böre wij icke så för Professorum i synnerheet wäl- 
färd göra, som wore för hela Academiens, den der kallad är af Sweriges glorwyrdigste 
i åminnelse konungar, Seminarium Reipublicae, item af Carolo Gustavo, Thesaurus 
Regni. Göra altså dhe illa, som wilja göra en uthskildnad emellan Academiae wäl
stånd och Professorum lijka som det wore lijkwäl wäl med Academien, fastän Pro
fessores lijda mehr. Och fast än wij som för tijden här äro, kunde uthan lön subsistera 
(der så wore) må wij lijkwäl för posteriteten och effterkommanderne see noga till, 
att effter wår förmågo erhålle Academien wid sitt wälstånd, ty kommer Academien 
på rullbänken och skredet, så är det intet lätt att återhålla. Är det altså en högnödig 
ting, att wij afwärja det som synes lända till dess undergång, hwilket nu synes wara 
af den onda i wärket stält, och bruka all tillfälle, att Academiae wälferd befrämja, 
och all dess meen afwärja så mycket möyeliget är, och besynnerligast att bruka den 
occasion oss nu gifwen är af Illustriss. Cancellario, att uthsee något medel och wäg 
till att bringa henne i något bättre tillstånd än hon nu är. Dessföruthan påminte Prof. 
Brunnerus, att effter h. Olaus Rudbeck har sagt sig weta något expedient att uthan 
stort mehn hielpa till att Academien kunde wid sitt wälstånd blifwa erhållen, må han 
och påminnas, att för sin redeligheet detta uptäckia, och hielpa till att all farlig wid- 
lyfftigheet undkomma.

18. Fougdens Abraham Perssons afkortningz räkning blef af Consist. bewiljat, och 
Notarius den räkningen underskref.

Den 17 Septembris
höltz Consistorium minus, praesentibus Prorectore Scheffero, Dn. Åkerman, Doct. 

Hoffwenio, M. Celsio, M. Aurivillio. Notante M. Salandro.
1. Johan Michelsons hustro Margreta anklagade någre studenter, nemblig Christier- 

num Trogelium, Johannem Morin och Magnum Gummelium att de för en tijd sedan 
hafwa sent om afftonen, då hon med sin man ifrån en begrafningzgård kom, k l  11, 
dem på gatan med hugg öfwerfallet, sedan draget dem i en gård wid hospitalet, nembL 
gamble Torgztuna gården, item folgt dem hem, och i deras gård, slaget honom Johan 
Michelson på gatan. Då de först mötte dem, hafwer en slaget honom på mun, så att 
han blödde, sedan skutet dem i bem:te gård, sköflat hustrun, stått och ropat öfwer 
dem, hotat dem, att om dhe icke tiga så skulle de få skam. Sedan dhe kom#zo hem i 
hans gård slogo dhe honom, så att han på en månadz tijd intet arbete har orkat göra.

Studenten Trogelius swarade, att han då om afftonen har setat och drucket med 
Johan Morin och Gummelio 1 kanna öl i Torgztuna gården, och tänkte tå gå hem, 
då mötte de Johan Michelson med sin hustru, dem och fölgde en student Johan 
Sacharia? Salman, då han Johan Michelson ropat, och studenten sprunget på en af 
studenterne och frågat, hwad will du din hunsfott Då sprang Johan Morin och slog 
Johan Michelson en örfijl, menandes att han på dem ropat hade. Widh detta sig 
tilldrog, sökte Trogelius att componera denne oreda, emedan han såg, att dhe och 
mycket druckne woro. När dhe nu gingo och kommo in emot Torgztuna gården, 
ropade en timberman Johan östenson der boendes, dem in i gården, och studenterne
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drogo intet dem der in. Widh Trogelius sökte att dem stilla till fredz och förena, 
kom neder på gården Birgerus Kebbonius som förr intet wiste hwad skedt war, när 
nu Johan Michelson med sin hustru skulle gå hem, wille Trogelius och Kebbonius 
följa dem, att dem icke något ondt wederfaras skulle, och det sedan på studenterne 
fördt warda. När dhe kommo med dem hem till porten, wände sig Johan Michelson 
om, och slog Trogelium en örfijl med desse ord: Det skal tu hafwa för titt omak, att 
tu oss fölgdt har. Trogelius bekende att han och slog honom igen, och wid det samma 
kom och hans hustru med någre andre qwinfolk, slogo honom och drogo honom i hå
ret, der hafwa och kommet uthur deras huus någre karlar med slagklubbor, och slogo 
studenterne. Då har Trogelius taget slagan af dem och slaget dem igen der med. 
Birgerus Kebbonius har och wäret då med Trogelio. Johannes Morin bekende, att 
han af owettigheet slog Johan Michelson en örfijl, ty han mehnte, att han på sig och 
sitt följe ropat hade. Studenterne sade och, att Johan Michelson och hans hustru 
hade bedet dem följa sig hem, men när dhe kommo hem med dem, hafwa de med 
hugg och slag dem undfått Twenne gråklädde karlar hafwa der wäret, som illa hade 
slaget studenterne, den ena har wäret en tröskare eller soldat, Erik benämd, den 
andra kände de intet. Desse karlar wore stälte på dem af en piga, som dem fölgt har, 
föregofwo studenterne.

Prorector lät kalla till Consistorium denne pigan, hwilken heter Karin och hennes 
berättelse är denna: att hon hade wäret med dem i grafölsgården när de på gatan 
mötte studenterna, hälsade Johan Michelson men de slogo honom och sedan hade 
dem in i gården wid hospitalet, och der wid gick pigan hem med Johan Michelss 
kappa, och berättade för Johan Michelss broder och soldaten, som der i deras huus 
woro, att studenterne hafwa dem slaget på gatan, bad dem och att de Johan Michel
son hielpa skulle emot studenterne. Hon bekende och, att denne Johan Michels bro
der och soldaten hafwa slaget studenterne med slagan i hufwudet Bagarens son Joh. 
Zacharise sade hon, att han och war der på gården när de slogos med studenterne, och 
war der för än pigan kom dijt.

Resolutio. Johan Michelson befaltes sielf wara tillstädes, att denne sak emot stu
denterne uthföra. Bagarens son Joh. Zacharise skal och komma tillstädes, såsom och 
timbermannen Johan östenson.

2. H. Prorector Schefferus anklagade Olof Persson en båtzman på Olai Rudbeckii 
jacht, hwilken förledne torsdag hade ett skalkestycke emot honom giordt. Prorectoris 
dreng [Erik Eriksson] har den dagen fördt in i staden 3 säckiar med hwete, då han 
med lasset kommer till tullporten, stod der för honom denne Olof Person med en 
yxa på axlen, honom bad Prorectoris dreng att först hielpa att taga säckiarne rätt, 
det han giorde, och sedan achta dem och hästarne så lenge drengen ginge in och tul
lade för säden. Det lofwade han och göra. När Prorectoris dreng kom uth, tackade 
han honom för omaket, och körde sedan hem till Prorectoris gård. När han kom 
hem, fick han see, att säden war förspildt, hwilken hela wägen ifrån tullporten war 
uthur säckiarne runnen, och på den sidan som under lasset wätte sig, war alla 3 säc
kiarne sönderhuggne eller skume stora hål på, emedan nu ingen nalkades säckerne 
mehr än han Olof Persson, och de som uthreste, kunde allenast ofwan till i hastigt 
omresande skada säckerne och icke inunder, men nu woro dhe hela och oskadde 
ofwanpå, men inunder skadde. Uthan tullporten war intet korn sädh spillt, men inom 
på gatan alt in till gården war alt öfwer strödt. Olof Person kan ey heller beskylla 
någon annan hafwa denne skadan giordt, han säger fuller, att der har stått en dreng.



i6yo: 17 september-2 0  september 399

men längre ifrån lasset än som han denne skadan göra kunde, och giorde så alle 
andre frij för detta måL Altså tyckes lijkmätigt wara, att denne Olof Person denne 
gärning giordt haf:r.

Resolutio. Detta lempnas af Prof. Åkerman (som då satte sig i Rectoris ställe) till 
dess Prorectoris dreng komwer och tillstädes. Olof Persson befaltes blifwa in arresto.

3. Mathz Jonson Academiae smed, inkom emot Zachariam Calmarin. Smeden frå
gades om wittne i sin kärumål emot studenten. Smeden refererade sig in på Petri 
Cursoris söner. Petrus Cursor kom och in, berättade att hans söner hafwa sagt, att 
Calmarin har sagt till smeden, drag till helwetis din gamble skälm. Calmarin ne
kade och sade sig intet hafwa hafft emot smeden. Smeden swarade, att han nu för 
det sidste klagar öf:r Calmarin, och intet för den förrige tijden han der gäst har. 
Smedens hustru har sagt åth Calmarin att det war intet rätt, att de novidum så hand- 
tera skulle, då har Calmarin swarat, drag till helwetis din gamble haspa, och kyss mig 
etc. Då sade smeden, den kysse dig, som har honom på knän, der wid sade Calmarin, 
gak till helwetis din gamble skälm. Mathz Jonson klagade och öfwer Calmarin, och 
hans camerater, att de för 14 dagar sedan om söndagz natten ett sådant buller hafwa 
anstäldt öfwer deras stugu, att han med sin hustru kunde der under intet sofwa om 
natten, uthan måste gå och läggia sig i en badstugu. När han Calmarin blef frågat 
af sin werd hwad det för buller wore? swarade han wij lära oss dantza. Smeden kla
gade och, att han har faret illa med hans lås och dörar, wille och hafwa syn der på. 
Smeden sade och att den ena novitius intet dristar sig att komma hijt på en tijd för 
sine landzmäns vexatioa Tumultet och dantzande som för 14 dagar sedan war an
stäldt, har och Rothovius item Gerdzlovius bijwistas. Sedan smeden näst förr kom 
ifrån Consistorio med Calmarin, haf:r han och buller anstalt.

Calmarin klagar här emot, att smedens hustru har kallat honom owetting och belg- 
hunder.

Resolutio. Uthi detta mål dömer Consistorium, att Zacharias Calmarin böter för 
skäldzordet han Mathz Jonson smeden har injurierat med, 6 mk smt. effter Rådst.8. 
c  31. $ 2. Hwad vexationem novitiorum widkommer, såsom och sabatzbrottet som 
för 14 dagar sedan af Zach. Calmarin och hans stallbröder föröfwat är, så refereras 
dhe stycken till Consist. majus att der afhandlas. 1 det öfrige, hwad Calmarin emot 
Mathz Jonsons hustru har att klaga, kan han henne citera låta och sine skiälige witt- 
nen emot henne framdraga.

Mathz Jonson lofwar sig god wilja wara och cavera för Calmarin.

Den 20 Septembris
höltz Consistorium minus praesentibus H. Prorectore, M. Brunnero, Dn. Verelio, M. 

Celsio.
1. En bonde i Torgztuna sochn och Kolstad Mathz Jacobson angaf sin anwände 

påkostnad på en syn, och begärer att Consistorium den wille honom bestå.
Resolutio. Consistorium bewiljar att han må niuta till wedergäldning för sin på 

synen anwände omkostnad 10 dr koppörmrt.
2. Inkom Olof Andersson i Bredinge uthi Waxala, och anklagar Thomas Mathson 

en stalldreng, att han honom för 1 t:a rågh skyldig war 10 dr km t. emädan hon så 
högt galdt på den tijden, men effter han något fattig är, will han wara till fridz, att 
han får 8 dr af honom.
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Resolutio. Thomas Mathson befaltes strax uthan drögzmål bem:te 8 dr betala till 
bonden.

3. Mathz Olofson och Clara Erikzdotter inkom wo för lägersmåls saken.
Prorector tillfrågade drengen hwarföre han reste uthur arresten? Han swarade,

jag måste följa min husbondes befallning som då wille resa, effter han siuk war.
Prorector påminte drengen, att han intet gaf honom lof att resa bort, det och 

drengen bekende.
Uthi klagemålet emellan kånan Clara och honom Mathz Olofson, gaf en hustro 

Sara Olofz dotter detta wittnet uthi det Clara bekendt har, när hon skulle föda bar
net: När Clara i sin wånda stadder war, och skulle föda barnet, kom hon till denne 
hustrun, då frågade hon henne, hwem fadren war åth barnet. Då swarade Clara henne 
att det war en student, der wid har Clara dånat. Då sade hon till henne, bekennen 
sanningen, ty förr blifwe i intet förlossat. Då strax bekende hon på Mathz Olofson. 
Än ytterligare E t doctorinnan fråga huru det stod till med henne, och hwem hon be
kennet wara fader dll barnet. Då swarade Clara, att den war doctorinnans systerson 
Erland Hasselbom. Widh hon detta sade, kom studenten dijt till henne och sade. 
Skyllen i på mig Clara, att jag har legat hoos eder? Lade sedan detta dll: Gudh låte 
eder aldrig slippa denne bördan, för än i bekenna sanningen, och afstån att skylla 
på mig. Tå blef alt wärre och wärre med henne, och sedan begynte hon att återkalla 
sin förre bekennelse, och alt stadigt sade, att drengen Mathz war barnetz fader. Denna 
wittnesbörd bekräfftade h. Sara Olofz dotter med eed sann wara. Men det, att Clara 
hade bekendt sig hafwa med studenten och drengen till en tijd beställa, nekade h. 
Sara sig hafwa af henne hördt

Clara nekade till, att hon hade skyldt på studenten, och sade sig med ingen student 
hafwa hafft bestella.

Drengen Mathz Olofson bekende sig i sin owettigheet en gång Egersmål med 
henne hafft, men will lijkwäl intet fulleligen kännas wid barnet, så frampt hon det 
icke fullkomligen honom kan tilEggia, och till ‘det öfriga refererar till rätten. De 
befaltes träda af.

Resolutio. Effter någon discurs gaf Consistorium denne dom här uthi. Emedan 
drängen Mathz Olofson sielf bekenner sig hafwa hafft bestella med denne qwinnan 
Gara Erichz dotter, ty dömes han att effter sin egen bekennelse böta för mökränk- 
ning 40 mk sm t Och effter han intet will tillstå sig wara barnetz fader, uthan nekar 
tijden, på hwilken barnet födt är, swara der emot, altså skal han wid 12 manna eed 
sig frijgöra. Kånan Clara dömes att böta 20 mk smt., hwilket böte drengen för henne 
uthEggia skal, att afräknas i den förlijkning som han henne gifwa borde. För det 
Mathz Olofson emot förbud reste uhr arresten, skal han böta 3 mk smt. effter RådstB. 
20 cap. Såsom och betala det som kostat är på hans igensökning genom wachten 
med 6 dr km t Till dess han alt detta bötet har uthEgt, skal han i fengelse sittia, och 
der han icke innan morgons affton antingen reda penningpt för sig erlegger, eller 
och nöyachtig caution ställer, dömes han att warda satt i järn, och gå uthi arbete wid 
slottet Han påmintes och att skaffa henne i kyrkian. Sedan domen för honom afsagd 
war, nekade han sig kunna 12 manna eed åstadkomma.

4. Prorectoris beswär emot Olof Persson ankom, Erich Person* Prorectoris dreng 
war och tillstädes, som Esset körde, hwilken bekende sig haf:a kört Engt ifrån wägen

* Felskrivning för Erik Eriksson.
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med lasset, och då han war in i tullstugun, sade han sig intet roop hördt, ey heller 
war det sant, att Olof Person har sagt åth honom, jag har så när af folk som uthreste, 
blifwet lijflös.

Olof Persson skiöt skulden på en karl, som der wid wägen stått hade, men effter 
han bekende att han stod något långt der ifrån, och allena, med en piska slog på 
hästarne, kunde det icke lätteligen wara till troendes honom sådant giordt Olof be
kende och att det war tämliget långt. Resolutio. Effter här sannolijka skäl och ap- 
parentz finnas att Olof Persson är till saken skyldig, som honom pålägges, altderföre 
dömes han, att sig effter lag frij göra med 6 manna eed, de der ährliga och boofasta 
äro. Erich Erichson Prorectoris dreng skal och göra sig frij, att han på intet sätt är 
orsak till denne skada, med sielf sins eed. Ratio hujus resolutionis är denne, att eff- 
tersom Consistorium ingendera fulleligen detta mål kan tilläggia, altså will det på 
detta sättet uthleta om någon annan, föruthan desse twå, bem:te skada har förorsa
kat. Erik Erikson aflade strax sin eed. Olof Persson befaltes att till nästa Consistorii 
minoris dag hafwa med sig sine wittnesmän, gode, ärlige och bofaste.

5. Prorector angaf sal. Hedrasi och Bringii enkias och Frankenii dotters begäran 
att wara frij för raantatepennmgatne. Resolutio. Om dhe twenne slötz intet wist, men 
till Frankenii dotters begäran nekades absolute.

Den 26 Septembris
höltz Consistorium majus, praesentibus Illustrissimo Comite Dn. Axelio Oxen

stierna, Doct. Rudbeck, M. Brunnero, M. Benzelio, Dn. Scheffero, Dn. Åkerman, Doct. 
Hoffwenio, M. L. Fornelio, Dn. Verelio, M. Aurivillio. Not. M. Salandro.

1. Taltes om Gestrinii erfwingar, hwilke i dag effter citationen borde wara här till
städes, men äro ännu intet här ankompne.

Prof. Olaus Rudbeck säges hafwa uthdraget skäl emot dem af sal M:r Boos räk
ningar.

2. Prorector angaf, att en qwinnesperson har hoos honom wäret och anklagat 
Christophorum Brunell för lägersmål. Och emedan han nu för tijden är intet här, 
har han begärt genom Carlström, att han genom någon annan kunde få borta- 
warande saken uthföra. Prorector frågade om detta må honom tillåtas att absens sa
ken agera?

Uthi Consistorio berättades och att denne qwinnan hade man, men om han lefde 
eller wore dödh, wiste ingen förwisst. I Stockholm säges hon wara hemma, men gär
ningen wara skedd på Löfstaholm.

Dn. Åkerman mehnte att i criminal saker må ingen procurator admitteras, doch 
handlas här med pro arbitrio partium, men besynnerligen står det i judicis godt- 
finnande.

Resolutio gaf per vota:
Prof. Aurivillius: Jag håller före bäst wara, att han hijt citeras att sielf swara.
Dn. Verelius: Jag säger det samma.
M. Laur. Fornelius: Jag och.
Doct. Hoffwenius: Jag säger att det bäst är han kommer sielf, och det för disciplin 

och den reverentz, som han Consistorio bör bewijsa, såsom och för exempletz skulL
Dn. Åkerman: Om judex och pars contraria will der till samtyckia må det skee, att 

han absens agera må, men eljest intet.

2 6 - 7 1 1 1 3 5  Sallander
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D a  Schefferus mehnte det wore bäst han kom wer sielf hijt.
M. Benzelius: Jag säger det är bäst han komwer sielf tillstädes.
M. Brunnerus: Jag säger, der icke wid andra rätter är annat practicerliget, må 

han för exempel skull hållas att sielf wara tillstädes.
Resolutio. Hans landzmän någondera må effter Consistorii påminnelse skrifwa 

honom Christophero Brunell till, att han med det snareste sielfmant sig här insteller 
uthan någon citation, och der han icke der med komwer, kan den strax sedan öfwer- 
sendas.

3. Widh samwa tillfelle taltes om M. Körling, som ännu icke haf:r comparerat 
effter förre citation, derföre slötz, att han å nyo citeras skulle till den 5 Octobr.

lllustriss. Rector påminte, att han till den förste citationen hade sig ursächtat på 
3 wekor, men så är den tijd snart förlupen, har och der till inge laga skäl inwendt.

4. Angaf lllustriss. Rector, att det skulle och skrifwas till Prof:n Ravium, att han 
måtte komwa hem, hwilket och skedde af dato den 27 Sept.

3. lllustriss. Rector påminte Consistorio, att det som staten angående wore i syn- 
nerheet confererat af Professoribus, må göras till ett, och med det snareste öfwer- 
sändas till h. Rijkz Cantzleren.

6. Begärtes och, att dhe af Dnn. Professoribus, som 1667 och 1668 åhrs räkningar 
hafwa emottaget att revidera, att dhe lefwereras till h. Räntmästaren, hwilken och 
med samwa tillfelle begärte att det med snareste skee måtte, emedan han för detta 
drögzmål fruchtade för citation ifrån K gl Cammaren.

7. Prorector gaf tillkenna, att han af en hoop bönder öf:rlupen blifwer, de der 
klaga öf:r förmedlingens uphäfwande, säyandes att om de icke få blifwa wid för
medlingen, som giord är, begära de betalning för sitt bruk, och wilja träda ifrån 
hemwanen.

Resolutio. På en wiss dag må böndernes klagemål tagas till betrachtande.
8. lllustriss. Rector refererade att Prof. OL Rudbeck har sagt hans HögGr. Exc. R. 

Cantzleren begära Professorum vota om Comwunitetet, det blef och bewiljat att de 
skulle öfwersendas, som och skedde.

9. Isländaren [0: Jonas Rugman] begärer testimonium. Resolutio. Det bewiljes att 
han sådant må bekomwa som billigt är och han har förtient.

10. Prof. Benzelius påminte att catalogus stipendiariorum måtte göras ferdigt.
11. Fogden Börge Rom[m]el klagar öfwer en fordom Academiae rättare Mathz Erik- 

son uthi Tillinge sochn och ö r  boendes, hwilken har här till sutet uthi Academiens 
huus, har en dotter, för hwilken han intet will gifwa mantalspenningpr. Resolutio. 
Han måste betala för sin dotter maatalspenningftc, effter han sitter i Academiens huus. 
Item wijses han och ifrån husen, emedan de höra Academien till

Den 28 Septembr.
i kyrkian. Not. M. Salandro.
1. Uplästes brefwet som skulle med Consistorii votis öfwersendas till hans Hög- 

Grefl Excell Rijkz Cantzleren.
2. Item uplästes ett bref, som samwa dag öfwersändes till Prof. Ravium.

Den 30 Septembr.
höltz Consist. majus, praesentibus Illustrissimo Rectore Dn. Axelio Oxenstierna, 

Doct. Lithman, Doct. Rudbeck, M. Brunnero, D a  Scheffero, D a  Åkerman, Doct.
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Hoffwenio, M. L. Fornelio, Dn. Verelio, M. J. Fornelio, M  Celsio, M. Aurivillio. Not. 
M. Salandro.

1. Prorector angaf Petri Sondelii Angermanni begäran, att han af fisco studiosorum 
må bekomma någon hielp i sin stora elendigheet och siukdom, hwilken består i 
hufwudswagheet, så att han föga wid sitt skäl är. Resolutio. Effter det han under cuur 
ligger, och något hopp är, att han kan komma till hälsan igen, bewiljes att han först 
till en begynnelse får 10 dr sm t och sedan framdeles åter 10 d. smt.

2. En student Gabriel Mellinus klagar sig lijda beswär i så måtto, att då wattsynen 
höltz, blef och fru Anna Posses gårdh besedd, hwilken gård Gabriel Mellin då gäste, 
då hände sig att der i gården stoor feel war både till sielfwe husens förwaring, såsom 
och instrument, som borde wara till finnandes, hwarföre blef då denne studiosus be- 
falt af Magnifice Rectore på den djd warande Doct Carolo Lithman, att lefwerera 
till Secr. Hadorphium af hushyran en del, såsom uthi arresto, till dess att detta feel 
blef richtigt giordt. Secreteraren och af honom anammat 33 dr km t. och 26 öre, hwar- 
på och Mellinus har af honom qwmentz. När han nu wille flyttia med sine saker uthur 
gården, blifwer det honom nekat, till dess han huslegan erlegger. Han swarar. När 
richtigt blifwer giordt, hwarföre penningazae till en deel äre arresterade, så få i dem, 
der de stå in sequestro hoos Academiae Secretarium. Nu har Mellin sig klagat hoos 
borgmästaren hwilken swarade sig intet kunna här till göra. Begärer fördenskull Con
sistorii assistens.

Resolutio. Emedan Prof. Brunner us på Academiens wägnar har gått på den orten 
wattusyn, begärte Prorector af honom, att han wille taga med sig slottzfougden och 
gå dijt i gården fru Anna Posses, att förfara om det som felade, war tillbörligen full- 
giordt, wore det skedt, så effterlåtes henne taga penningazae, som för dess skuld stå 
hoos Hadorphium. Är det intet fullgiordt, det som desidereras, måste penningazae 
blifwa ståendes, och slottzfogden på sitt embetes wägnar gifwer befallning att Mellin 
sina saker uthbekommer.

3. Academiae humblegårdzmästare begärer att få blifwa widh Academien i sin för- 
rige tienst, lofwar och att han sig bättra will. Resolutio. Ehuruwäl månge hafwe öfwer 
honom orsak att klaga, doch om han will bättra sig, må han blifwa.

Widh samma tillfelle taltes om humblegårdernes reparation till grund etc. der till 
hwar och en, som i det qwarteret hafwa sine stycken, bewiljade att gifwa 2 öre smt. 
och uthlade effterföljande, Doct. Lithman, Doct. Hoffwenius, M  J. Fornelius, M. 
Celsius, M  Aurivillius.

Prof. Brunnerus angaf, att sal. Ausii enkia wille effterlåta honom en del af den 
humblegård hon brukar. Consistorium bewiljade att M. Brunnerus må taga en del 
af den humblegård sal. Ausii enkia hafft har, och bruka den sig till nytta.

4. Prorector angaf en Westrogothi Magni Hwarfz begäran, att han någon hielp 
af mulcta bekomma måtte i sin fattigdom.

Strax effter detta omtaltes, insinuerade Iliustriss. Rector h. Rijkz Cantzlerens bref 
för honom om stipendio pecuniario. Bewiljades altså att han interim skulle få af 
mulaa 6 dr smt., der förr allenast 3 dr smt. lofwades.

3. Prorector angaf Carl Perssons reaoris cantus klagan, att han något mister af sin 
lön, i det någre sochner honom ifråntagas, och är d a  den lön han här till har tient 
före. Proreaor mehnte Academien har något i detta att säya.

Carl Persson angif:r att han till någre sine sochnar har såldt, och när de som dem
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köpt hade, denne del skulle uphämpta, har det blifwet dem nekat, och han måste 
gifwa dem sine penningar igen.

Doct. Lithman klagade öf:r, att musiken ligger öde, ty borde intet Carl Persson 
släppa detta så aldeles, uthan taga och poikarna i scholen och informera dem uthi 
musica, begärandes att V ea Consistorium wille hielpa att musiken må blifwa er
hållen. När denne Carl Perssons begäran blifwer i consistorio ecclesiastico angifwen 
skal han få der på resolution. Sade och yttermera, att ingen inhibition är skedd i 
detta mål med consist. ecclesiastici wettenskap.

Efftersom det föregafz, att rector scholae har wäret O rl Persson till mehn, så 
skickade Illustriss. Rector effter honom. När M. Paulander inkom, frågades han hwar- 
före inhibition skedd är uthi Carl Persons saak? M. Paulander swarade, att han både 
för sin, såsom och för sins collegae nödh förorsakas begära, att han en del af bem:te 
sochner nu få niuta sig till hielp. Och emedan han ännu intet har fått någon resolu
tion af ven. consistorio ecclesiastico, har han welat förmena honom Carl Persson att 
något af sochnerne upbära, uthan lagat att han måtte töfwa så lenge han på sin be
gäran af ven. consist. ecclesiastico bekommer resolutioa

6. Carl Sparres recommendation om stipendio insinuerades.
Prorector påminte, att han war confirmerat leutnant, och derföre intet behöfde 

stipendium. D a  Åkerman sade, att KongL bref war lijkwäl honom gifwet der på.
!Resolutio. Detta belofwes till dess inscriptio stipendiariorum skeer.

7. Omsider togz staten under händer att considereras hwad förslag der uthi fundne 
och giorde woro. Först uplästes DD. theologorum och deras som med dem hafwa 
wäret, insinuerade sentiment. Sedan jurisconsultorum och medicorum, hwilka bägges 
skriffteligen äre författade. D a  Prorector med dem som med honom hafwe wäret 
tillsamman, ha intet skriffteligen conciperat, uthan Prorector begynte således sitt tal: 
Jag bekenner att denne saken är swår att något tala uthi, hälst emedan der något 
talas, så tydes det gemenligen illa uth. Den ena säger, att då man talar något, så är 
strax talet hans Maij:tt konungen emot, eller Rijkz Cantzleren förnär. Wille altså 
gerna, att här nu wore någon annan tillstädes, som bättre alt detta kan göra. Doch 
om wij må något häruthinnan säya, finne wij rådeliget wara, att först sökia hoos h. 
Rijkz Cantzleren om hans goda löffte, nembL att ordinarie staten må först blifwa 
aflönt, och sedan extraordinarie staten, hwilket h. Rijkz Cantzleren har sielf oss 
rundeligen lofwat. Det andra wij tage i acht, är det, att staterae icke så divelleras, 
nembL exercitie staten må intet göras så skilliachtig ifrån Academiae staten, ty här 
ställes ett wist quantum hwar af de böra aflönas, och der det för endera felas något, 
kan man intet taga ifrån den andra, att det upfylla med uthan de måste bägge räk
nas under ett, och wore det bäst, att dhe wore så här effter, som tillförende tillhopa. 
Det tridie, som wij här betrachte, är det, att medlen som der äro upförde till statens 
aflöning, föraimme wij ifrån de twenne åhren intet kunna ballanceras, och kunne 
här intet annat förstå, än att der så händer, att medlen som på hwart åhr äre upsatte, 
intet kunna räckia till allas afbetalning, så måste wij den resten mista, och det nu 
ifrån det förste, andre åhret och altså framgent all tijder bortåth. Att wij detta må 
undwijka, håller jag före wara rådeliget, att wij supplicera till hans HögGrefl. ExcelL 
der om, att der medlen icke hinna till på det ena åhret, wij kunde doch lijkwäl blifwa 
försäkrade, att den resten icke må wara alldeles borte, och wij den mista, uthan den 
wara till att wänta widh en annan tijd, att då blifwa betalt i det som på förre åhret 
ey har kunnat skee.
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Det första som h. Prorector sade, approberades af Consistorio.
Till det andra swarade IIL Rector, att denne skildnaden på staterae wore allenast 

på desse 2 åhren giord, att låta see hwar af dhe kunna blifwa betalte, men intet att 
dhe i följande tijder skola åthskiljas.

Sedan när något taltes om gäld, som Academien har att fordra, påminte Prorector, 
att Behmers skuld war förordnad till gamble Academiens reparation.

Illustriss. Rector swarade, att den kunde till en tijd bestå och differeras.
När om restantierne taltes om dhe kunna wara wissa att bekomma, sade Rent- 

mästaren det ingalunda kunna skee uthan Academiens stora skada, hwilket han intet 
will hafwa sagt, och förståndet i den mening, lijkasom han giorde förslag wille up- 
häf:a uthan allenast gifwa tillkenna den difficultet, som här uthi finnes.

När det taltes om den förkortning, som i lönen förorsakas af myntetz Valvation, 
angofwo M. Celsius och M. Aurivillius, att, emedan dhe tillijka med D a  Arrhenio 
och M. Skunk intet hafwa nutet beneficium af Valvation, wilja dhe derföre i synner- 
heet ödmiukeligen hoos h. Rijkz Cantzleren sin begäran insinuera, att detta icke må 
gå öfwer dem, ty det de ey hafwa nutet och upburet, kunna de ey heller betala och 
swara före.

Prof. Brunnerus sade, wij må lijkwäl gifwa h. Rijkz Cantzleren tillkenna, att wij 
uthi alle stycken ey rätteligen kunna saken förstå, huru wij kunne här med blifwa 
behåldne. Ty så offta han här har wäret, har hans högGr. Exc. sig allsomgunstigast be- 
tedt, altderföre hafwe wij intet att fruchta, det hans högGrefl. Excell. här öfwer of
fenderas.

Omsider fans det rådeliget, att uthi statens insinuerande hoos hans HögGr. Exc., 
måtte först, praemissa devota gra/zarum actione begäras, att ordinarie staten, må först 
blifwa afbetalt, och sedan den extraordinarie. 2. Att det som nu i detta, trångmål ey 
kan bekommas till richtig betalning, må ey heelt borta wara, uthan att wij i fram- 
tijden kunna wara wisse om dess wedergäldning och recompars. 3. Att den angifne 
och upförde gälden wore af stor owissheet. 4. Kunna och i ödmiukheet bekenna, att 
wij intet synnerlig andra förslag och uthwägar weta. Olaus Rudbeck har låtet märkia, 
att han något sådant wäl wiste, men will doch dhe förslagen ey uptäckia, der öfwer 
wij oss beswära, och förhoppes, att h. Rijkz Cantzleren kunde förmå honom der till.
5. Kunna och gif:a tillkenna det intet wäre lijkt, att restantierne alla kunna uthtagas, 
hwilke för wisse medel till afbetalning äre upförde. Fast olijkt är och det, att alla 
förmedlingar kunna uphäfwas, hwilket lijkwäl på staten är giordt, och oss till wiss 
betalning fördt. Emedan desse äre owisse medel, och wij uthi desse stycken ey rät
teligen oss kunna uthreda, ty kunde wij här uthi ödmiukeligest begära hans H.Gr. 
Exc. underrättelse. 6. Kunna och begära, att extraordinarii icke alt för mycket må 
gravera ordinarie staten, såsom och considerera hwilka nu för tijden äre, på extr. sta
ten, som kunna billigt annorledes sig bestå.

8. Illustriss. Rector insinuerade M. Columbi begäran om recommendation till pro
fessionem eloquentiae, emedan Dn. Andreas Nie. Norcopensis förmenas död blefwen.

Consistorium fan honom intet wara der till otienlig.
Prorector sade. Wij må wäl see noga till hwem wij recommendere der till, och 

fordras här att tu stycken tages i acht. 1. Att wij ansee den, som icke allenast en må
nad eller 2 wid professionen will blifwa, strax sökia sig der ifrån, och allenast göra 
sig här litet meriterat, uthan den som stadigt will blifwa widh Academien och sökia 
med alfwar studiosae juventutis wälferd. 2. Considerera hans ingenium, att han rolig



40 6 1670; jo  septem ber-1 oktober

och skickelig är till erudition och lefwerne. Desse bägge finnas uthi M. Columbo, så 
mycket som jag kan om honom betyga.

Resolutio. Consistorium will see hwad constitutiones academicae fordra uthi elec
tione Professoris, och om morgon kommer fac. philosoph. kL 8. tillsammans att der 
om deliberera, och sättia någre i wählet

Härmed slötz denne session.
NB. När Professorum skrifftelige meningar om staten uplästes, berättade Dn. 

Åkerman, att när han med Dn. Olao Rudbeck har här om confererat, har Rudbeck för 
honom bekendt, att han wiste hwar Academien hade i behåll en wiss anseewlig 
summa penningar, dess quantum han och nämde af någre 1000 dr.

Den 1 Octobris
höltz Consistorium majus, praesentibus Dn. Prorectore, Doct Lithman, M. Benzelio, 

Dn. Åkerman, Doct. Hoffwenio, M. Laur. Fornelio, M. Liung, Dn. Verelio, M. Jona 
Fornelio, M. Aurivillio. Not. M. Salandro.

Böndernes klagemål företoges.
1. Den hustrun Sara Anders dotter i Råby S. Illians sochn, begärte tillgifft på sin 

skuld, som hon för stor motgång har draget på sig i det hennes förre man föll sig 
förderfwat, blef sedan strax död; boskapen blef och för henne död. På det hemmanet 
hon nu åboor är hon allenast 11 /2 t:a spannemål skyldig, men den store skulden är 
hon förr i kommen. I detta åhr har hon fått 20 skylar rågh, 200 korn, o: 10 hela skylar 
och 60 kom.

Prof. Benzelius berättade om denne hustru Sara äfwen detta, och att denne store 
skulden intet på detta hemmanet war pådragen, utan af det hon förr åbodde. Rexo- 
lutio. Consistorium kan henne intet af denne skuld tillgifwa, uthan hon befaltes be- 
flita sig, att effter handen som lägenheten kan medgifwa, denne resten betala Ifrån 
sig, jempte den ordinarie åhrlige räntans uthgörande. Af boskapen må hon nu sälja 
till betalning den hon bäst mista kan. Fougden lagar lijkwäl så, att hon blifwer be
hållen, doch så, att när hon dhe ordinarie åhrlige uthlagorne upbär, alltijd något och 
af denne gamble skuldh uthtager. Men nu för denne tijd uthtages af den gambla 
skuld det nogast och mäste som dhe kunna uthgöra.

Hustrun förmantes att flitigt åhrligen denne sin gamble skuld betala, och der hon 
det gör, skal hon wäl blifwa behållen wid hemmanet, men denne gången niuter hon 
ingen tillgifft på sin skuld. Emedan der till hemmanet, som hon åboor, hörer en skön 
haga, hwilken något när staden Wästerås ligger, altså befaltes denne hustru noga och 
flitigt upseende hafwa, att ingen der på gör skada, ty derigenom lede Academien ett 
stort mehn. Hustrun sade och, att dhe på denne hagen hafwa taget förbodh, wilja och 
effter lägenhet stängia om honom. Hwilket alt effterkomma hustro Sara Anders dot
ter rundeligen lofwade.

2. Lars Henrichson begärar tillgifft på sin skuld, är i stoor trångmål för eldzwåda, 
som honom i förra åhr är öfwergången. Har i detta åhr fått 120 skylar råg, 200 kom, 
bekende sig intet annat hafwa att anwända än boskap och säden. 3 f:r mehnte han 
sig kunna få af hwarje skyl, sade sig gerna wilja fullbyggia gården. Resolutio. För 
byggningens skuld kan han intet niuta någon tillgifft, ty det är intet så högt af nöden 
att han så mycket bygger, allenast der äre nödwändige tarfhuus. Han må blifwa wid 
hemmanet, allenast han beflitar sig om att sin skuld betala. Den små boskapen måste
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han sälja, att Academien kan blifwa betalt, oxarna märkias till Academien, doch 
effterlåtes honom behålla och bruka dem till sin nytta, så snart han sin skuld betalt 
har, må han till full egendom kännas wid oxarne igen, men till dess det skeer, skola 
de märkias Academien tillhanda. I bondens närwaro må den små boskapen säljas, på 
det Academien på det nogaste, som skee kan, må blifwa betalt. Sedan får bonden intet 
befatta sig med att försälja, uthan med körsel och annat må han bruka sig det bästa 
han kan.

3. Mathz Anderson i Tiur har betalt desse dagar 20 d. resterar än 6 dr.
4. Anders Persson ibidem klagar sig att han små gärden haf:r, ingen skog, ingen 

mulbeet, item är der en elak granne i byn en ryttare Anders Larson benämd, hwilken 
i månge stycken är honom till men, han har och uprifwet hans gärdzgård. Desse 
twenne klaga och öf:r mycken gästning, för hwilken de ingen betalning få.

Resolutio. Emedan dett ährendet med ryttaren är tingzsak, ty remitteras den dijt. 
Det bewiljes och, att de ifrån Consistorio få recommendation till tinget, att dem måtte 
rätt wederfaras. Emedan och beswär går dem öfwer af gästning och skiutzning, ty må 
och gifwas bref till landzhöfdingen, att han intet tillstädier sådana beswär gå öfwer 
Academiens bönder, uthan begäres af honom, att de här effter för sådant blifwa för- 
skonte. Fougden skal befallas, att han dem wid rätta behielpelig är, och lagar att dem 
må rätt wederfaras.

5. Per Ersson i Wästerläby i Wänge sochn finnes wara en orichtig man, han och 
illa umgått med hemmanet. I detta åhr har Academiae wachtmästaren måst achta 
engen från gäldnärarne, är i stoor skuld, lås är satt för ladan. Han har lofwat byggia 
och laga om husen, men intet effterkommet. Fogden Börje TRommel] klagade hårdt 
på honom. Uthsäde är 8 t:r penningar 40 dr resten är 29 dr 2 1 /3  t:a sädh.

Resolutio. Han afsätties ifrån hemmanet, effter det han förr är afsatt, och ingen 
bättring är att wänta af honom.

6. Per Jonsson i Rörby i Bäling sochn, klagar att något är mget ifrån hemmanet 
till klockarbordet, för hwilken del lijkwäl bonden måste uthlagor gifwa. Rentmästa
ren sade, sig hafwa der om wäret till tinget, men ingen ting der wunnet, emedan det 
i långlig tijd så wäret har. Bonden klagar och att förmedlingen är uphäfwen. Ränt
mästaren bekende, att hemmanet wore och illakt. Resolutio. Framdeles will Con
sistorium see till, att bonden bem:te förmedling kan niuta, men i detta åhr kan det 
icke skee, emedan h. R. Cantzler har reda gifwet sin disposition ifrån sig här om. En 
eller annan gång will Academien wara honom behielpelig.

7. Erik Andersson i Brunna i Wårfru kyrkio sochn, beklagar sigh att han tillförende 
har uthgiordt allenast 12 t:r, men nu 191/2 t:a. Hemmanet har och wäret twenne 
gånger förmedlat, först 1626 till 4 t:r, sedan till 3 1/2 t:a. Aldragamblaste uthlagorne 
hafwa wäret 191/2 t:a, sedan är det förmedlat till 15 1/2 t:a, omsider 1660 är det 
förmedlat till 12 t:r.

Resolutio. Den förste förmedlingen bewiljes att han må niuta, men den senare up- 
häfwes, så blifwer då uthlagorne 15 1/2 t:r.

8. Johan Mathson i Mälby och Tillinge sochn, begärer tillgifft, effter han är nyli
gen tillkommen. Resolutio. Honom bewiljes ingen tillgifft. Ihm begärar få lefwerera 
något hafra, emedan åkeren intet bär reen sädh. Resolutio. För denne swåra tijden 
skull effterlåtes honom lefwerera något hafra, 1 eller 2 t:r, och den föres hijt till 
stallet

9. Hustro Anna i Lyngstand och Långthora sochn gif:r Consistorium tillkenna, att
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hon har bortsåldt det hon har kunnat, tili Academiens betalning, och begärer nu få 
uthläggia något hafra i stellet för reen sädh.

Resolutio. Henne bewiljes att för reen sädh få lefwerera hafra, emedan »den i detta 
åhr något på den orten har slaget felt

10. Räntmästaren frågade af Consistorio huru med den hafran skal beställas, som 
fogden har sådt i Ockelsta och Skefftuna sochn. Rättaren begärer få uthtröska samma 
hafra, och för sitt omak behålla halmen. Hemmanet på hwilket hafran är, är öde, eff- 
ter det ingen åboor.

Resolutio. Der till måste sökias en wiss åboo, att Academien icke lijder skada der 
af. Det görs först prof hwad af skylen kan uthfås, och han gifwa kan till spantalet, 
sedan må rättaren uthtröska hafran och tage han halmen.

11. H:r Johan [Fillmerus] caplan i Tillinge åboor ett Academiens hemman i Dor- 
silla, är skyldig Academien 55 dr kmt. för A:o 1668. Kyrkioherden har för honom 
caverat, men will cautionen återkalla. Resolutio. Academien måste taga de medel der 
finnas, och göra sig der af betalt.

NB. Prästen gifwer allenast åhrligen 31/2  t:a spannemal.
12. Mathz Göstafson i Dorsilla klagar öf:r att förmedlingen är uphäfwen, och den 

som för honom caverat har, will sedan intet stå wid cautionen, resten är 3 t:r spanne- 
mJl. Resolutio. För detta åhret måste han fyllest uthgifwa, och kan intet Consistorium 
honom någon tillgifft tillsäya.

13. Anders Eriksons enkia i Forkarby i Bäling sochn begärer dilation på sin skuld 
hwilken är 14 t:r spannemål. Item begärer blifwa förmedlat, emedan för een tijd är 
henne pålagt 11/2 t: a. Resolutio. Skulden tages uth det nogast som kan skee, doch 
så att hon har sädes korn behållet, resten kan således framdeles uthfåås, förmedling 
niuter hon ingen.

14. Bonden på Eke i Skuttunge sochn »ger sig haf:a mist ifrån hemmanet en deel 
eng. Rentmästaren mehnte att den hafwer fått wedergällning.

Effter middagen höltz Consistorium majus, praesentibus Dn. Prorectore, Doct. Rud- 
beck, M. Benzelio, D a  Åkerman, Doct. Hoffwenio, M. L. Fornelio, D a  Verelio, M. J. 
Fornelio, M. Aurivillio. Not. M. Salandro.

1. Bef:n Abraham Persson angaf först Erik Mark[us]son i Dråpsta och Odensala 
sochn, hwilken skyldig är 171 /2 t:a, han begärer niuta förmedlingen, som är 4 t:r, 
hans åhrlige uthlagor äro 23 1/2 t:a, har i åhr bekommet af åhrswäxten 200 korn, 9 
skylar rågh. Fogden mehnte, att om han niuter förmedlingen kan han sine åhrlige 
uthlagor med resten richtigt erleggia. Resolutio. Consistorium bewiljar att han för 
detta åhret må niuta halfwa förmedlingen nembL 2 t:r på det att han hela resten 
richtigt må uthläggia i det»  åhr.

2. Nils Simonson i Frantzåker rester 181/2 t:a begärer niuta förmedlingen som 
åhrlig är 2 t:r. Åhrlige uthlagorne är 27 t:r. Resolutio. På det»  åhret må han niu» 
förmedlingen, hwilket är bewiljat, icke att der med skal continueras, uthan att resten 
nu dess richtigare blifwer erlagd.

3. Lars Rasmuson i Cors» är skyldig 5 t:r 4 f:r. Förmedlingen är skedd af Cronan 
2 t:r hwilken om han ey n iu»  får, så will han re »  der ifrån. Resolutio. Det bewiljes 
att han må niuta förmedlingen, så länge att han rättare är.

4. Mårten Persson i Ulltuna begärer blif:a förskont med sin rest. Fogden bekände
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att han flitig man är, men har lijdet stoor motgång. Resolutio. Fogden tager uthla- 
gorne af honom det mäste som han kan dem uthfå, doch må han blifwa wid hem
manet.

5. Anders Grelsson i Orkesta byen är i stoor skuldh. Resolutio. Fogden tager uth af 
honom, så att Academien kan blifra betalt. Han sätties ifrån hemmanet, och sökes en 
annan bättre åboo.

6. Per Andersson i Dankumbla i Graans sochn, bygger intet uthan låter husen falla 
neder. Resolutio. Han förmanas att laga bäst han kan om husen, såsom och beflita sig 
att Academien sine uthlagor erläggia.

7. Prorector frågade om icke Consistorium wille uptaga Carl Persons klagemål 
emot M. Paulandrum om sochnerne, som höra till musiken, emedan scholen är under 
Academiens jurisdiction.

Doct. P. Rudbeck och M. Benzelius sade detta må refereras till Reverendiss. Archie- 
piscopum, och gifwes honom först tillkenna.

Dn. Åkerman: Jag seer här äre i constitutionerne intet mera än twenne jurisdic- 
tioner, academica & urbica, derföre måste denne sak antingen här in Consistorio eller 
in curia urbis decideras.

Störste delen af närwarande Dnn. Professoribus sade, höra partes litigantes hijt, må 
och denne sak här decideras, doch kunde man och gifwa Archiepiscopo det tillkenna. 
Men här uthi excuserade sig Doct. Rudbeck och M. Benzelius, säyandes, att Rev:diss 
Archiepisc. har disposition om scholestaten. Resolutio. Saken må här decideras i Con
sistorio academico. Doch insinuerades ärendet per Notarium Consistorii Archiepis
copo, att om han har något att tala uthi detta måhl, han wille då göra wäl och 
komma up i Consistorium då denne sak uptages att afhandlas.

8. Befallm:n Börje Nilson [Rommel] begärte Consistorii resolution på effter- 
följande puncter, som den skriffteligen lyder. 1. Michel Erson i ölsta, af hwilken fast 
han altsammans som der fins tager, kan han ändoch intet betala sin skuld, lofwade 
och sig kunna få bättre åboo. Resolutio. Han betale sin skuld det nogast som skee 
kan, och sätties af hemmanet. 2. Bonden i Säfwa. 3. I Uggelsta sätties bägge af från 
hemmanet, effter ingendera synnerligen har giordt till sin betalning, doch gifwes dem 
dhe wilkor, att dhe få blifwa qwar, om dhe få caution för sig. 4. Bonden i Thuna 
sätties af hemmanet. 5. Heggeby, Erik Mathson. Fogden sade han gör aldrig godt 
Om förmedlingen blefwe stående, kunde han få godh åboo der på. Resolutio. Om 
Academien kan få der på en bättre åboo, gifwer Consistorium effter 1 t:a till förmed
ling. Denne sätties af och sökes godh åboo. 6. Per Erichson ibid. Resolutio. Halfwa 
förmedlingen nembl. 11 /2  t:a uphäfwes, den andra helfften niuter han. Kan denne 
bonden ändå intet bestå sig, må han sättias af. 7. Om hafran i Heggeby resolverades, 
att han lägges i wissa säckiar, och intet blandas ibland det andra rena komet. 
8. Michel Mathson i Stierna klagar öf:r sin swåra lägenheet. Item att M:r Olof 
[Chythraeus] i Torgztuna har taget något ifrån bonden, satt effter sin wilja rååstenar 
Academien owitterligen. Consistorium hölt detta wara obilligt giordt, men kan nu 
intet göra der till, hemmanet är 6 1 /2 t:a förmedlat, fordras nu af honom 19 1 /2  t:a. 
Resolutio. Han må åhrligen gifwa 18 t:r räknandes ifrån det dato förmedlingen 
uphäfwen blef. 9. Jöran Mathson i Nåstuna i Wenge sochn. Resolutio. Han bewiljes 
niuta 1 t:a af förmedlen. 10. Frågades om Giökulla och dess lööt. Samuel Steen är dem 
förnär och will draga något under sitt hemman Arna. Resolutio. Consistorium slöt,
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att grannarne påmintes att wara samhällige, att sig förswara, odi sedan må förfrågas 
huru här med är beskaffat, det fogden måste göra.

9. Prorector insinuerade Consistorio det som samma dag war af fac. philosoph. 
resolverat de novo Professore eloquentiae, nembl. att de hafwa nämdt någre personer, 
som tycktes wara tienlige till detta embetet. Alla woro consentientes att M. Columbus 
wore tienlig der till, doch nämdes och jempte honom Tunander, theoL Professor 
Aboensis, hwilken menas wilja der ifrån, är och en hederlig man. Item Par mander 
och Rubenius. Om Parmandro hade man den mening, att han intet stort skötte om, 
att komma till Academien, och der så wore, att han det giorde, wore han intet re
solverat att länge blifwa derhoos. Om Rubenio kan man intet wist råga. Resolutio. 
Consistorium mehnte att detta ärendet skulle lemnas till Consistorium plenius, att 
icke dhe som borta äre må råya sig wara praejudicerade.

Den 4 Octobris
i kyrkian, praesentibus Dn. Prorectore, M. Benzelio, M. Jona Fomelio.
Uplästes citationen till Christophorum Brunell, hwilken och då bewiljades att 

samma dag med posten till honom öf:rsendas.

Den 8 Octobris
i kyrkian, praesentibus Dn. Prorectore, Dn. Åkerman, M. Skunk, Dn. Arrhenio, M. 

Celsio.
Leijonsköldz fru begärer att arresten kunde blifwa relaxerat, emedan hon något på 

den skulden har betalt, och Iofwar det resterande strax erläggia, när hon spannemålen 
har låtet uthtröska. Resolutio. Efftersom h. landzhöfdingen har befalt henne arreste
rat warda till dess Academien blif:r betalt, altså blif:r Consistorium der wid, till- 
städier intet att arresten må relaxeras förr än der på följer fullkomblig betalning.

Den 12 Octobris
höltz Consistorium majus, praesentibus Illustrissimo Rectore D a  Axelio Oxen

stierna, Doct. Lithman, M. Brunnero, M. Benzelio, Dn. Scheffero, D a  Åkerman, 
Doct Hoffwenio, M. L. Fornelio, M. Liung, M. J. Fornelio, M. Skunk, D a  Ar
rhenio.

Acta notante amanuense Consistorii academici.
1. Erich Olson i Biörnoms torp, som skyldig är för slagzmål, gifz dilation med 

böten till framdeles, när han kommer till bättre medel
2. Om rättarens attest, som bef:n Börje Nilson [Rommel] framwiste, slötz att rät

taren sielf skal den verificera.
Rättaren har strax effter med Borge wäret hoos Protectorem och contesterat det 

samma som attesten uthwijser, hwilket Prorector attesterar.
3. Erich Andersson i Brunna begärer slippa med 12 t:rs uthgifft altihopa, nu som 

förr, eljest will han råya sig ifrån hemmanet. Här på fölgde ingen resolution denne 
gången.

4. Insinuerade Prorector hurusom en Calmariensis Zacharias Calmarin, som 1 Con
sistorio minori är sakfäldt för oroligheet hoos Academiae smeden, jemwäl angifwes 
af samma sin wärd, att han en novitium [Johan Ekenberg] samma gång hafwer illa 
medfaret, så att han hade blå ögon, kläderne sönderrefne etc. hwilket Consistorium 
minus då slöt, att det skulle föras till Consistorium majus. Samma novitius är bortrest
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tili Stockholm, som sådant fuller icke klagar, hwarföre proponerade h. Prorector, om 
Consistorium icke effter sådant ex officio bör ransaka.

Prof. Liung föregaf denne Calmarin icke wara så gammal, och fördenskull icke så 
hårdt kunna der i tagas.

Professores förmente bäst wara novitius kommer sielf hijt, då han sanningen kan 
bekenna.

NB. Här omtaltes, huru Calmarienses icke så mycket länge sedan för sådant 
owäsende hade och noterade wäret

Refererades eljest, att månge af novitiis strax de äre deponerade, genast resa af 
igen, för sådane vexationer skull, hwilket icke så borde effterlåtas.

Calmarin inkom, då h. Prorector honom förehölt det owäsende af honom war 
begånget på novitium, jempte oliudet hoos smeden, som nu refereras till Consistorium 
majus.

Calmarin swarade, att Rothovius hade honom med andre landzmän dijt kallat, 
der denne novitius Johannes Ekenberg och war, hwilken jag så mycket jag förstod, 
i seder och lefwerne informerade, effter han war mycket grof, och wille nästan så 
låta, som mädan han der nedre war, mere weet jag icke af huru han foor eller handte- 
rat blef, det jag tryggeligen säya kan.

H. Prorector mehnte han skulle sedt huru han war, både med blå ögon och sön- 
derrefne kläder. Hwilket effter det icke war när han gick samman, kan icke annars 
än följa, att han det ju der måste fått haf:a.

Calmarin föregaf, att han det sedan på gatan måste fått hafwa, antingen af fallande, 
eller eljest med andras tillhopa kompst.

Prorector förehölt honom om han med godt samwet säya kunde, att så länge han 
der war, ingen ting wederfors honom?

Han sade sig bara informerat honom, och mera icke der af weta, hwem honom 
slaget hafwer.

Prorector förmente att igenom informationen kunde han hwarken blifwa blå, eller 
få refne kläder.

Der effter oplästes en attest, som Zacharias Calmarin framhade af samma novitio 
skrifwen, då Professores förmehnte honom den icke sielf skrifwet hafwa, och att 
han ingen information har behöfft, som så har kunnat skrifwa. Eljest hade Calmarin 
icke giordtz behof så stort om denne attest sig bekymbra, effter novitius honom för 
ingen ting beskyller der uthi.

Prof. Åkerman urgerade att inspectores nationis öf:r sådant måtte hafwa upseende, 
effter det den ena gången effter den andra kommer före.

Dn. Arrhenius berättade sig wara constituerat till inspector öfwer Calmarienses, 
men effter en af det landskapet med en skamlig skrifft honom sidwyrdade, då han tog 
sig före emot Professoren agera på Lårmanskans wägnar, har han sedan inspectionen 
der öfwer suspenderat, så länge han hade kunnat få rätt för samma injurier.

Frågades hwar novitius är? Resp. Han förmente honom wara i Stockholm, icke 
wetandes hwarest der, kunde det doch få weta af de andre.

Illustriss. Rector och Professores tyckte att han måtte komma hijt.
H. Prorector sade, om han skönt kommer hijt, lärer han doch icke annat bekenna, 

än det de honom föreskrifwet och lärdt haf:r, ty han säger ingen ting mera än de 
wilja. Mehnte lijkwäl, att han skulle hijt citeras, effter af landzmännen förnimmas 
kunde hwarest han är till finnandes.
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5. Uplästes Christophori Brunells swar tili Consistorii citation, der uthi han före- 
gifwer orsakerne, hwarföre han icke här comparera kan, till kånans klagemål, nembl. 
att hans Excell. h. Rijkz Rådet Clas Rålamb, såsom hoos hwilken han sin timlige 
fortun nu hafwer att wänta, icke wille att han såsom en dess enskylt tienare der effter 
resa skal 2. Denne sak hörer icke under Consistorii jurisdiction, uthan till tinget, 
effter gärningen icke är giord i Upsala, utan wid Löfstaholm etc. hwilket 111. Rector 
och i summewijs repeterade.

Här om discurrerades widlyfftigt in utramq«e partem, ty icke wille Consistorium 
här före komma i någon disput med hans Excell., hwilken Brunell refererar i brefwet 
hafwa nekat sig här effter resa. Hwar uppå Prorector sade, han tror näppligen att 
h. Rålamb skulle det honom så simpliciter hafwa nekat, och kunde skee, att han 
(Brunell) detta brukade sig till hielp. Men andre mehnte hans ExcelL det skulle ha 
giordt, effter Brunell per scriptum sådant anbracht hafwer, det han eljest förmode- 
ligen icke hade understådt sig göra. Men effter Brunell så wäl som en annan stu
diosus har obligerat sig Academien med eed, har och ännu icke här ifrån fått sitt 
testimonium, syntes fördenskull icke med hwad skäl han sig här ifrån draga kunde, 
effter han och tillförende sig hoos Prorectoren igenom Suen Carlström tillbudet har 
wilja per procuratorem sistere se Consistorio. Academien har sine privilegier, der 
effter hon sig rättar, hwilke och böre wid macht hållas, och icke så låta sig eludera, 
som lijkwäl åthskillige gånger sökes. Ey heller synas adelige privilegier Academien 
uthi denna måtton i sin rätt kunna förhindra. Och när Consistorium will citera en 
dreng för något facta, så behöfwes icke der om att säya hans huusbonde till, begära 
hans lof, eller och honom citera för drengens skulL

Effter någon discurs slötz, att han citeras andre gången, ty förr will man hans Excell 
der om ey molestera, för än hans Excell sielf något häruthinnan med Academien 
confererar. Doch kunde Prof. h. Rudbeck nomine tantum privato, då han nu reser 
till Stockholm här om med hans Excell tala. Det sades eljest, att man intet weet 
något exempel uthaf en adelsman, som har tillbudet sine barns praeceptorem uthi 
en slijk casu att undraga Academiens jurisdiction. Och har intet långesedan Rijkz 
Skattmästaren Bonden sine söners praeceptorem cognoscerat under Consistorio, och 
icke welat honom der ifrån subducera.

6. Taltes och om Dn. Körling, som jemwäl citerat är twenne gånger, hwilken 
Illustriss. Rector refererade 3 wekor wid pass effter den förste citationen till sig 
skrifwet hafwa, föregifwandes sine occupationer etc.

M. Jonas Fornelius, sade att Dn. Körling sig tillskrifwet hade, och bedet excusera 
honom hoos Dn. Prorectorem effter han icke så snart kunde komma h ijt

Somblige Professores mehnte, att han kan skee upskiuter under hwarjehanda 
praetext, till dess han får afresa «11 Pernow, och fördenskull intet sköter om Upsala.

H :r Prorector påminte, att Consistorium skulle sådant hoos hans HögGrefL Excell 
h. Rijkz Cantzler angifwa, och insinuera hurusom Consistorium en gång effter 
annan blifwer af honom ludificerat, der wid han söker sig undandraga att swara i 
saken eller den clarera. Detta synes böra med så mycket mera och större flijt före- 
kommas, som eljest med den personen swårare stode till att botas, om der med längre 
opskiutes.

Resolverades att han tridie gång och peremptorie citeras med förord, att der han 
då icke komma will, låter Consistorium lijkwäl gå dom i saken.

7. Sammaledes sal. Gestrinii erfwingar, hwilka Illustriss. Rector sade 3 gånger
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citerade wara, och än då 3 wekor öf:r den terminum förflutne, innom hwilken dhe 
här comparera borde.

Der om discurrerades och något, och höltz före, att dem icke något widare be- 
höfwes här om tillskrifwas, efftersom Consistorium i 3:die citationen resolverade 
sig uthan några widare påminnelser eller beswär, saken effter lagh och rätt afdöma 
wilja.

8. Insinuerade Illustriss. Rector en skrifft af borgm. Kadow, och h. Carolo Lundio, 
saL Unonii dotters här till warande förmyndare, underskrefwen, hwaruthi de sökia 
att liberera sig ifrån denne jungfrus tutel, som af sielfwe skrifften orsakerne äre 
till att see; bijfogandes derjempte ett upsatt, som en hennes swåger, en ung köpman 
i Stockholm Jochim Weilandt giordt haf:r på dhe saker som pupillen nu för tijden 
nödwendigt behöfwa skulle i gång- och linnekläder, bestigandes sig in alles till 259, 
4 öre kmt. hwilke penningar han nu begärer, effter han denne pupill hoos sig hafwer, 
(hwilken han doch förr förmente till godt folk i tienst sättias kunde, effter hon 
någorlunda till sin wext kommen war) icke deste mindre begärandes, att sedan hon 
så med nödtorfftige kläder försedd wore, de då sielfwe wille draga bekymber, huru 
hon till godt folk komma kunde etc

Consistorium confererade här om, hållandes detta alt för swårt, emedan hennes 
patrimonium då snart med sådan låt icke länge skulle kunna stå bij.

Illustriss. Rector läser igenom acta i pl. Rev. Doct. Lithmans rectorat denne handel 
angående, der som om detta något handlat blef, nembl. att pastor i Alunda före- 
slogz såsom den, som närmest är, i slächten, hwilken förmodeligen förmehntes kunna 
sig denne tutelam uppå taga, till hwilken ett bref skulle och skrifwas här om.

9. Proponerade Illustriss. Rector, hurusom papersmakaren begärer af Consistorio 
en recommendation till KgL M:tt om privilegium på en liten qwam han achtar 
sättia nedre i åån wid Munkbron, allenast ett förlorat wärk, som han understundom 
bruka kunde, då han denne större af mangel på watn ey nyttia får.

Prorector sade, om han wille wara billig, kunde Consistorium honom i hwad gör
liger wore, bij falla, men han är mächta skamlös och dyr. Eljest med har Consistorium 
ringa eller ingen tack af honom, ehuruwäl han till en recognition har uthlofwat ett 
wist quantum af paper till Academien, men icke kan wetas huru han det håller.

Gafz ändtligen till resolution, att bäst wore han på sin egen äfwentyr söker sig 
privilegium.

10. IIL Rector omtalte, hurusom en adelsman i Rasbo Gustaff Werenstedt har 
stengt en gärdzgård, in på ett Academiae hemman der sammestädes, Grän benämdt, 
som Anders Olson åboor, hwilken gärdzgård Räntmästaren har låtet nedhugga, men 
dhe åter å nyo, och närmare in på Academiens egor den sedan satt hafwa. Höltz 
effter någon discurs rådeligast man förbijder Räntmästarens hemkompst, effter det 
ändå icke kan hwarken gagna eller skada om gärdzgården skönt skulle stå der i höst.

11. Bef:n Jacob Andersson anhölt om tillgifft för bonden i Rassbo och Karby, Erik 
Andersson. Upskiötz till Räntem:ns hemkombst.

12. Sammaledes framlade h:r ProRector en skrifft, skrifwin af pastore i Nertuna 
för Tomass Sigfridson.

13. Talte IIL Rector om twenne bönder från Medåkers s:n i Wessmanneland och 
Åckerbohäradt, som här 8 dagar warit hade, framwiste deras skriftelige begiäran, 
den H:s Grefl. Magnifxe summewijs uprepeterade och begiärte att den nu kunde 
afhielpas.
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För Swen Pärsson i Norra Ryby uphäfwes förmedlingen, och skall få lösa med 
penningar resten för fiohl han till Acad:n skyldig är, för samma, prijss som Acad:n 
sällier sin säd, dijt hon föres upp till Koppar bärget.

Lars Nilsson i Tweta som sitter på en Acadrns utjord, och hafwer i 3 åhrs tijd 
den wäl bebygdt med nödtorfftige huus der på anwändt sin flijt och idkesamheet, 
förunnes jämwäl i anseande der af, som berättas af pastore, befallningzm:n och rät
taren, att åcker och mark war illa brukad för honom, 2 t:r spannemåL Om grannarna 
han klagar öfwer skali fogden rätta.

14. Angaf befallningzm:n Jacob Andersson att en studiosus Magnus Or ning, som 
har stipendium Banerianum har honom tillskrifwit och begiärt han wille honom 
något dher på uthlefwerera, föregifwandes sitt donations bref liggia i Cons:io. Nu 
frågar befallningzmm huru han der utinnan disponera skall, effter han icke wet om 
någon och kan der i interesserad war a. Swarades intet der tilL

15. DD:r Hof[f]venius refererade om en benämd Gröning, som af h:r gouverneuren 
Ribbing fått stipendium Gyllenhielmianum, hwilket och Petrus Ros[h]emius, som 
nu uthländes är och mycket slätt sig sfår, så at barmherteligit är, har och Immission 
uti, hwilken Gröning skulle effterfrågas, att man här utinnan något expedient finna 
måtte.

16. Antages till humblegårdzdrängar under Acad:n, effter som rum ledige woro 
att besättias, nembl. Mattis Mårtenson och Jon Erihson, hwilka sina pass af hus
bönderna om deras förhållande gifne praesenterade.

17. Taltes och om Prof. Ravii nu frånwarandes lection, huru den införas skulle i 
catalogo praelectionum. Resolutio. Man kan sättia, att mir han sielf kommer, lärer 
han sielf kungiöra hwad han läsa will. Item taltes och om h:r Gartmans timma, 
hwilken han skulle läsa publice. Swarades hans ordinarie timma wara kL 10 och den 
skulle sättias i catalogo. Han kunde eiliest med h:r Rudbeckio eller någon annan 
sedan handla om en annan timma.

18. Taltes om bef:n Samuel Stehn, hwilkens skrifft insinuerades, att han begiär 
execution i saken emellan sig och saL Uhres erfwingar, effter dhen under så många 
Rectoribus har penderat DD:r Lit[h]man excuserade sig, att hoos honom  ingen 
negligentia war, utan han der om åtskillige gångor admonerat. Saaken kunde för 
tijdzens kortheet skull denne gången intet företagas.

19. Proponerade h:r ProRector om folkpenningatne som rester hoos Profess:rum 
enkior på några åhr tillbakars, dem OL Rudbeck, hwilken den af cammereren till
slagne äro, månge gångor genom Acad. wachtmrn har kräfia låtit, hwilka dodi 
wachtm:n icke kan uthfå, ehuru offta han der effter går, utan får snubbor och förtret 
för omaket, dhe töre och wijsa den honom sändt hafwer en annan wäg, säga ingen 
har warit så rigoreus, som denne ProRector är.

Taltes fuller om att då H:s HöggrefL Excelhce Rijkz Cantzleren sielf senaste war 
här, lofwades att hans Höggrefl. Ex:ce der om skulle hoos KongL Maij:tt försökia, 
om icke dhen i från detta libereras kunde, allenast Consistor, hoos H:s Höggrefl 
Excelhce der om påminna wille, hwilket och Consistor, giorde med ett bref som 
straxt effter afgick, men dock sedan icke mehr hördes der af.

Denne enkiornas begiäran höllo somblige för en orimlig ting, som kan skie intet 
wäl hoos öfwerheeten skulle blifwa uptagen, och till äfwentyrs h:s Höggrefl. Excelhce 
icke häller så aldeles behaget, ty den har icke i Konung Gustaf Adolphs eller Drott
ning Christinas tijd, då Professores der om sökt hafwa, blifwit effterlåten.
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Effter en wijdlöfftig discurs, resolverades att en wiss tijd, nembL Alle Hälgondag 
föresättes desse restantier att clarera och richtige giöra, hwar och icke hafwa att undra 
om något hårdare med dhem procederas lijka som med alla här i rijket, som intet i 
tilbörlig tijd dhenne skuld aflägga.

DD:r Lithman sade sig i sitt reaorat icke willia mycket röra här uthi, effter 
somblige af qwinfolken här i staden äro mycket sqwalleraditige, och benägne till 
elak uttydning.

Då swarade Prof. Brunnerus: Emedan dett ottonde bodet är så wäl ett Gudz bud 
som dhe andre, så äga förnembkn dheras sälesörjare dhem warna och förmana att 
dhe afstå med dhen synden, dhem dhe säkert weta med dhen owanen bekajade wara. 
Det gillade och dhe andra.

i9[bis]. Apothecaren låter begiära af Consist:o en recommendation till KongL 
Maij:tt om tullfrijhet på specerie till 200 rdr effter som han säyer apothecaren i 
Jönkiöping, dher Kongl. hofrätten är, sådant privilegium och hafwer, och här är en 
Kongl. Academia dher rijksens unge adell och smderande ungdom sig uppehålla.

DD:r Hoffvenius sade, om han wille rätta sig effter KongL constitutiones och dhe 
slut en och annan gång giorde äro, hade man billig orsak honom att recommendera. 
Men han giör det intet, utan är obstinat, will icke låta visitera, ingen taxa giöra som 
åtskillige gångor honom pålagdt är, hwilket DD:r Hoffvenius begiärte noteras, att 
facultas medica måtte för sådant wara förskont, om en gång framdeles dher om talt 
blefwe. Elliest berättades att han är snäll i sin konst, allenast att fattigdommen är hoos 
honom, har lofwat (referente Dn. ProRectore) att om någon taxa finnas kunde i 
Stockholm, wille han och giöra en dher effter.

Somblige mente han förr begiärt recommendation men blifwit nekat.
Icke dess mindre hölts bäst man honom recommenderar till H:s HögGrefl Ex:ce 

Rijkz Cantzeleren, hemskiutandes Hans HögGrefl. Ex:ce hwad honom synes tienligast 
härutinnan wara.

20. Taltes om rectore cantus Carolo Petri och reaore scholae Pa[u]landro, huru dhe 
disceptera om sochnerne. Refererade af Doct Lithman till swar, att dhe sochner som 
Carl Pärson sielf tillslagne äre, äro honom intet fråntagne. Hwad dhe andra wid- 
kommer, skulle dhe icke häller tagas ifrån musiken, men ÄrkeBiskopen will lickwist 
sig dispositionen dher om hafwa förbehållen.

Sedan taltes om att Carl Pärson måste taga några som han i scholen finner tienlige 
wore, under sin information och laga att ut af detta stifftet iämwäl några kunde wara 
som till musiken hielpa kunna. Att baasviolen och några andra saker blef tagne af 
honom genom Beckium, skiedde dherföre, effter talet gick, att instrumenterne som 
förr brukades till musiken, skulle förskingras och musiken ödeläggas, hwarföre wille 
kyrkan dhe instrumenterne som henne enkannerkn tillkomme för sig hafwa för- 
warat Sades och att stipendiaterne, som wijd musiken äre, hålles för musiken skull 
öfwer hela sommaren en disk, ehuruwäl dhe öfwer hela sommaren ingen musik hålla 
i kyrkan med mindre det skier uthi rectorats mutation, ey eller elliest mer än 2 el:r 
3 gångor om åhret. Hwarföre finnes skiäligt att musiken något offtare hålts i 
kyrkan.

21. Insinuerade 111. Rect. på fächtem:ns wägnar, hwilken är en flijtig karl, att han 
allenast har 150 dr smt, men de andre dantz- och språckmäst:n 200 der emot, han 
så mycket arbetar som de och ändå mere omak, att han kunde jemwäl lijka lön som 
dhe bekomma.
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Professores swarade de kunde intet göra der uthi, effter dem intet tillstår något i 
den af Rijkz Gantzler giorde staten att förandra.

24[= 22]. Skulle och talas om stipendiariis, men som klockan war öf:r 7, kunde 
man der med icke stort uthrätta, allenast bewiljades, att saL Ausii son fram för andre 
måtte considereras.

Den 15 Octobris
höltz Consistorium minus, praesentibus Dn. Prorectore, M. Brunnero, D a  Åker

man, M. Skunk. Acta notante M. Salandro.
1. Inkom Wilhelm Brockenius med bonden Erich Persson i Waxala, om hästen, 

som Wilhelm har för bonden förderfwat Bonden framtedde en attest ifrån Kämnärs 
rätten i Köping, att hofslagaren med de andre hwarken kunde eller wille med eed 
sin wittnesbörd bekräffta. Bonden begär för hästen 35 dr km t, än war han till fridz 
med 25 dr.

Resolutio. Wilhelm Brockenius dömes att betala hästen åter, effter det 20 cap. 
Byggn.B. StL. effter 2 manne afmätande, så frampt dhe icke sielfwe sig emellan kunna 
förlijkas. Än resolverades att Wilhelm förlijkar bonden Erik Person om hästen, och 
honom förnöyer. Och efftersom han har hijtbracht falske attester, och bonden har 
derföre måst sielf resa till Köping, skal han gifwe bonden till wedergellning för hans 
omkostnad 10 dr kmt. Item restituera bonden igen det han honom länt hafwer, betzel, 
hyende etc. För det Wilhelm Brockenius motwilleligen reste uthur arresten, dömes 
han att böta 6 dr kmt. Till dess han för hästen betalar bonden 25 dr för omkostnad 
till resan åth Köping åth bonden 10 dr till Consistorium för arresten 6 dr. Item be
talar och igen lefwererer åth bonden det han honom länt haf:r till 3 dr, så blifwer han 
i arrestcamwaren.

Straxt der effter inlefwererade m:r Bengt [Thiiring] bokbindare sin caution för 
Wilhelm till 45 dr.

Johan Siwert fordrade af Wilhelm 1 rdr den han till Academiae wachtmästaren 
gifwet har, då han i Stockholm igensökte Wilhelm. Det påmintes Sivert, att han i 
detta ärendet intet richtigt har handlat, doch lemnas denne hans fordran emot W il
helm till Consist. minus.

2. Stadzwachtmästaren Grotten anklagar studiosum Jonam Thunberg att han för 8 
dagar sedan hade slaget honom ett blodsår i ansichtet på gatan, der har och han med 
grefwens tienare skäldt honom etc

Studiosus Jonas swarade, sig hafwa mött wachtmästaren på gatan, taget hatten af 
sig för honom, men wachtmäst:n skutet honom och kallat hunssfott, taget upp stenar 
och slaget i gatan, skäldt honom med skamlige ord, item taget på wärjan och welat 
slå honom. Då tänkte Jonas att wärja sig, och för än han honom slog, slog han wacht
mästaren, så att han föll kull i en puss, sedan togh han upp hans hatt och fick åth 
honom, wille sedan gå sin wäg. Grotten togh Jonae hatt, kastade honom in i knif- 
smedens wärkstad, och wille der insättia Jonas, doch behölt Jonas sin hatt, i det 
grefwens tienare Arfwed honom halp till rätta.

Studiosus Petrus Ubbström wittnade i  detta måhl således: När han detta såg, 
stöttes Jonas och Grottea När han närmare kom, tog wachtmästaren i Jonas Thun
berg, stötte honom, och detta skedde för än Grotten blef slagen, och det war wid 
första mötet Ubbström säger till wachtmäst:n, öfwerfall intet honom, han är en ärlig 
student, badh och Thunberg intet befatta sig med honom. Wachtmäst:n tager upp 
stenar, manar dem begge, och skäller dem med skamlige ordh. När de nu blefwo
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åtskilde, gick Ubbström sitt ährende till h. Prof:n Arrhenium, i medier tijd hafwa 
de slagetz, då holt Grotten Jonas i håret, war och då slagen. Ubbström steg och tog 
hans hand uhr håret, tog och wärjan ifrån dem. Academiae wachtmästaren som då 
war tillstädes, tog till sig wärjan, men effter Jonas den intet blottade lefwererade 
han den ifrån sig igen.

Laurentius Hammius bewittnade, att då Jonas Thunberg och stadzwachtmäst:n 
möttes och taltes der wid, och Grotten tog af sig hanskarna, och tog på sin wärja, 
lagade sig som han wille den blotta, och wid det samma slog Jonas honom.

Anders Larson knifsmed sade, att wachtmästin har kommet till honom, och sagt, 
är här någre herrtienare hunssfottar. Han swarade ney. Litet der effter stod der buller 
wid gamble torget, då sloges de. Wachtmästin kom och sparkade up dören kastade 
Jonas Thunbergz hatt der in, wille och insättie honom i hans wärkstad. Smeden 
kastade hatten uth.

Resolutio. Ehuruwäl åthskillige wittnen betyga, att stadzwadhtmästaren har gifwet 
icke ringa orsak till detta, slagzmål, som skedt är emellan studiosum Jonam Thunberg 
och honom, doch dömes Jonas Thunberg att böta för köttsår 12 mk smt. effter in it 
cap. 9. Sår. m. will StL. Jonas Thunberg må sökia stadzwachtmästin för skäldzord 
och andre injurier han honom tillfogat haf:r för stadzrättea Jonas Thunberg skal och 
gifwa till barberarelön en richzdaler.

Emedan Jonas Thunberg begärte plichte med carcere, resolverade Consistorium, 
att han allenast tertialen skulle gif:a wachtmästin men för det Consistorio tillkom, 
plichtade han med carcere.

Den 18 Octobris
höltz Consistorium majus, praesentibus Illustrissimo Rectore, D a  Axelio Oxen

stierna, Doct. Rudbeck, M. Brunnero, M. Benzelio, D a  Scheffero, D a  Åkerman, M. 
Liung, M. J. Fornelius, M. Skunk. Notante M. Salandro.

1. Prorector talte något om M. Jonae Körlingz sak, med borgm. Jacob Berg och 
borgerskapet, uthi hwilken han blef till någre böter fäldt, derföre han och drog till 
Kgl. Hofrätten, och saken angaf, men doch intet uthslag wunnet.

Dn. Åckerman påminte att dhen saken borde komma till ändtel:t slut, emedan 
det war skiedt under hans rectorat, och will det intet hafwa på sitt answar. Con- 
sist:m slöt att det skulle gå bref till Kongl. Hofrätten, och begiäras, att dhen wille 
resolvera sig som tilförende är om Kiörlingz sak dijt öfwersändt Hwilket och skiedde 
samma dag.

2. En bergzman Efwert Warinels* insinuerade sin begiäran, att få gifwa af hem
manet Qwarnbacke, som han åbor effter jordebokens innehåld. Och effter som fogden 
spannemålea och fodret som i åhr wäxt är, af honom arresterat har, begiärer han det 
löst, och inlefwererade borgmästarens och Drakhusens caution på 100 dr, hela hans 
skuld war 190 dr. Res:o. Emedan han begiär remission uthur arresten så bewilliar 
Consistorium att han Efwert Warinels får panten (dhen han sade wara 3 t:r) och 
fodret löst uthur arresten till sitt underhåld. Han påmintes och wara här att clarera 
för sig, när han h. Räntemästarens befallning dher om bekommer, nembl. wijd S. 
Thomae tijd.

* Läsningen av släktnamnet såsom Warinels är osäker. Denne bergsman kallas i protokollen, 
alltifrån den 16 febr. 1660 till den 24 dec. 1670, blott för »Evert på Kvambacken». Likaså i 
fogderäkenskapema utom i ett fall, 1668, där han benämnes »Effwcrdt Wemiht». Hans släktnamn 
är sannolikt Wtmicb, vilket finns belagt för en bergsmanssläkt.

2 7  -  7 1 1 1 3 5  Sallander
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D. 19 Octob.
hölts Consistor, majus, praesentibus Reverendiss. ProCancellario, Illustriss. Rectore, 

DD:r Lithman, M. Brunnero, M. Benzelio, Dn. Scheffero, M. Liung, M. Schunck, 
notante M. Salandro.

1. Twänne bönder ifrån Broo sodin anhöllo om tilgifft som dhem lofwat war för 
dhen skada dhe lijdit hafwa af owäder. Res:o. Desse bönder gifwas 2 t:r hwardhera 
i anseande af dhen skada dhe lijdit hafwa i förre åhret, dock med det wilkor, att dhe 
richtigt dhen andre resten i åhr utlägga.

Den 26 Oct.
hölts Consistrm minus, praesentibus Magnif. ProRectore, M. Brunnero, Dn. Äcker- 

man, M. Liung, notante M. Salandro.
1. Stadzwachtm:n anklagade några studenter för grassation, nembl. Magnum Visei 

och Christiernum Trogelium, att hafwa skrijket och ropat gådt med baar wärja. 
Magnus Visel föregaf, att han intet wiste det så strängdt skulle wara förbudit, emedan 
han allenast i 6 wekor har warit här wijd Acadrn, tilförende student i Rostoch och 
Vittenberg. Trogelius bekiände att han hade wärjan dragen. Res:o. Studiosi kunna 
sig intet uhrsächta för det wachten dhem tillägger, och altså dömmas dhe bägge 
böta för oliud och swärdzdrag hwardhera 12 mk smt effter KL placatet öf:r oliud 
A:o 1640 gifwit.

2. Johan Michelsson anklagar åter igen Christiernum Trogelium, Joh. Morin, 
Magn. Gumelium, och Berg. Kebbonium. Vid. acta 17 Sept.

Studiosus Joh. Salström kom in, och wittnade i detta måhl som föllier: Han har 
fölgdt dhem dher ifrån Johan Michelson med sin h. kommo, när dhe på wägen woro 
wijd nya bron mötte dhe bemrte studenter och hälsade dem. Studiosi sade, hwad ären 
i för hundzfottar? Dhe gingo alt fort, studenterne effter dhem, och frågade hwad det 
woro för folk? Johan Michelson sade, jag är en borgare. Studenterne sade, så ästu en 
skinbracka? Han swarade, ja den ringeste af dem. Då kom en af dem och slog Johan 
Michelson en örfijl, så att han lenge stod och blödde wid hospitalet. Då tog en af 
studenterne och slängde honom in i gården, som kallas gambla Torgztuna gården, 
strax der effter hustrun, och omsider honom Salström. Sedan stängde de igen porten, 
hade Johan Michelson i en farstugu, hans hustru på gården och Zachariam* i port- 
lijdret, stode der i halfannen tima, frågandes ömsa war det jag, som slog dig? Så 
sade hwar för sig, en tog honom i hufwudet, sade kom fram, Ht see på dig. När de 
så hade handterat dem, låto de dem gå hem tädan. Trogelius och Kebbonius fölgde 
dem, och giorde det obudna, stundom hotandes honom Johan Michelson, att om han 
klagade på dem, skulle de slå honom. Nar de kommo med dem till Johan Michelss 
port, tackade Johan Michelson dem att de hade skont honom lifwet. Då sade Troge
lius, hör han späyar oss! Då slog Trogelius Johan Michelson så han flög på porten, 
och han språng upp der wid, på gården slogo de honom och. Detta wittnade Salström, 
bekende och sig hela wägen folgt dem åth, har och wäret der på gården, och blifwet 
der qwar öfwer natten.

Christiernus Trogelius nekade sig hafwa mött honom på broon, wiste ey heller att 
Joh. Morin slog honom, mycket mindre upäggiat honom der till. Nekade och till 
skäldzorden.

* Avser Johannes Zacbaria Sa[b]lström.
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Morin bekende till örfijlen han slog Johan Michelson.
Resolutio. Af dhe skäl som uthi Consistorio äro inkompne uthi den twist emellan 

Johan Michelson klagande, och bem:te studenter swarande, dömes Christiernus Troge- 
lius och Johannes Morin att böta för skäldzord hwardera 6 mk smt. effter 31 cap. 
Rådst.B. Joh. Morin för pust 12 mk smt. effter 12 cap. Sår. m. wiL StL Item för 
oliud som Christiernus Trogelius, Magnus Gummelius och Birgerus Kebbonius haf:r 
både på gatan, såsom och der uppe i gården hoos Johan Michelson föröf:t dömes de 
sittia 3 dygn uthi carcere. Johannes Morin dömes och för oliud på gatan blif:a 2 dygn 
uthi carcere. Der studenteme hafwa något emot Johan Michelson, må de honom lag- 
sökia in foro competenti.

Den 2 Novembris
höltz Consistorium majus, praesentibus Illustrissimo Rectore Dn. Axelio Oxen

stierna, Doct. Rudbeck, Doct. Hoffwenio, M  Liung, M. Skunk, M. Aurivillio. N o t 
M. Salandro.

1. Inkom Academiae wachtmästaren, odi klagade öfwer stadzwachtmäst: n att han 
låter sig skällas med oqwädens ord, och det intet wid rätta fullföljer. En wachtdreng 
som honom fölgt har berättade, att de hafwa funnet Staffan Boman skrikandes och 
ropandes, den de togo wärjan af, hwilken han blottat bar, han kallade dem och 
skälmar och tiufwar. Men när de honom derföre på Cämnärs Cammaren anklagade, 
dömdes han allenast till straff böta i armbössan 1 dr kmt. men för skäldzord bötte 
han intet. Drengen med sine wittnen blef ey heller af stadzrätten hörd, och altderföre 
will denne wachtdrengen ey heller följa stadzwachtmäst:n, emedan de brottzlige under 
honom antastade blifwa intet straffade. Resolutio. Borgmästaren må blif:a tillsagd och 
honom remonstrerat warda detta klagemål, att det obilligt är, att wachten så ringa 
achtas, och andra dem så impune med oqwädins ord öfwerfalla.

2. En studiosus Ulfström angaf Ven. Consistorio att han med otillbörl. ord blef af 
en borgare injurierat, och uthi stadzrätten i detta måhl intet effter tenorem privi
legiorum studiosorum erhållen. Cämnärsrätten har honom om desse privilegier swa- 
rat, att de der hoos dem intet gälla. Studiosus begär, att borgaren må för desse injuriis 
plichta effter privil. studd. emedan han en student är.

Resolutio. Sedan mäst alle Professores funno wara billigt, att denne Ulfström må 
niuta privilegia studiosorum, och att magistraten må in pleno consessu tillfrågas, om 
de wilja desse privilegia approbera och wid sin tillbörlige respect erhållne, wijsandes 
dem detta exempel, fans omsider af Consistorio lijkwäl bättre wara, att Illustriss. 
Rector påminner borgmästaren här om privatim; der det då icke blefwe achtat, må 
Consistorium widare der uthi göra det som skäligast kan finnas wara.

3. Påmintes om M. Körlingz sak med Wittenbergensibus, och frågades huru Con
sistorium skulle bäst sig emot honom förhålla, effter han contumaciter försummar 
och den 3:die citation, der med han sidwyrdar Consistorium, och icke heller sig 
ursächtar.

Consistorium fan skäligt wara, att hans saker, som han i sitt logemente hafwer må 
arresteras, och det icke, att de der må stå, som de nu äre, uthan rättias in publico 
loco, effter till befarandes är, att han torde någon gång hemligen öf:rkomma och 
sina saker bortföra uthan något swar, der med Wittenbergenses ingen ändskap be
komma, sammaledes execution på den andre sak, med borgm. och rådh etc.

4. Företogz att handlas om stipendiariis.
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In facultate theologica.
Ad mens. Comm. 

Franciscus Leuchtenberg ex Tyrolia. 
Jacobus Ratterey Bahusensis. 
Petrus Höök Wexionensis. 

Matthias Odhenius Uplandus. 
Erlandus G>lliander Wexionensis. 

Olaus Tunelius Helsingus.

Pecuniarii 
Vicarius Secretarii.

Laur. Hesselius Nericius 1/2 rum. 
Haquinus Bohlin Angerm. 1/2 rum. 
Laur. Vegnerus Upsaliens. 1/2 rum.

NB. Det första rum pet deputerades uppå giord påminnelse vicario Secretarii. M. 
Salandro bewiljades der hoos taga till sin lön detta rummet, och det andra hoos philo
sophos, räknandes ifrån den dag han med h. Cancellarii tillstädielse, effter M. 
Micrandri bortresande förträda skulle Secretarii stelle. Dagen uthwijser Micrandri 
Salandro gifne bref.

Gabrieli Phragmenio bewiljes det första rummet som faller här näst löst hoos 
theologos.

In facult juridica.
Ad mens. Comm. Pecuniarii

Nicolaus Bringius Upland. i Swan- Nobiliss. Carolus Sparre bewiljades 
halssens rum. sättias i Hasselgrens Bene-

Laurentius Wattman. dicti rum.

In facult. medica.
Ad mens. Comm. Pecuniarii

Johannes Nybohm UpL Dan. Dalhemius 2plex stipend.
111. Cancell. Pharmacopola Petr. Roshemius i Rugmans rum

Huru med Gabr. Hoffvenii halfwa rum skulle blifwa wille Doct. Hoffvenius wij- 
dare sig betänka.

Wid detta uplästes Hans Höggrefl. Ex:ces RijkzCantzlerens recommendation för 
studioso Nicolao Grubb.

Ven. Consistorium resolverade, att han såsom och Hircinius skulle här näst komma 
i consideration.

In facult. philosoph.
Ad mens. Comm.

Emundus Vettrenius O-Gothus blifwer nu ordinarius.

Pecuniarii.
Samuel Vidichindi Schult, 2plex stipend. in mathesi så framt h. Cancellarius bewilliar 
wijdare, att han det in exteris må niuta. Vicarius Secretarii i Holmstockz rum. Och 
skall han det niuta ifrån den tijd han tilträdde tiensten, nembl. Oct. A:o 1669. Mar
tinus Ausius tager dhenne gången med Vassonii halfwa rum. Laurent. Ingevaldi 
Elingius Vest. uti Lundii rum. Joh. Andreas Fors Gestr.

NB. Emedan (om det förunnes) ännu är ett rum löst hoos philosophos, ty resolv:de 
Cons:m att Grubben, Hircini«j och Sigtunmr skulle af faculteten examineras, odt 
dhen som finnes capablast wara han skrifwes in och niuter beneficium.
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D. 6 Novembris
kallade 111. Rect Prof:s till tals i kyrkan, och berättade ibland annat, att hans Grefl 

Magnif:ns har effter senaste slut sändt wachtm:n och Cursorem med Amanuense till 
M:r Kiörlingz herberge, att hämpta hans saker i förwahr, till hans ankomst Men då 
dhe dörren upfinge, befunne dhe alla hans saker ligga frame och ocomponerade, 
hwarföre dhe sig icke befatta wille med dhem, innan dhe woro i hoop lagde och in
venterade. Frågar för dhen skull III Rector, om man icke kunde låta dhem q war ligga 
i cam maren och sättias sigillum Consistorii före, han må aldrig wara så owettig att han 
upbryter Consistorii sigill utan lof om han kommer. Res:o. Consist:m fan detta godt 
wara, med begiäran till hans werdfolk, att dhe wille tilkiänna gifwa, om han i medler- 
tijd hijtkommer, och wille sina saker hembl. utföra.

D. 10 Novembrs
hölts Consistorium majus, prsesendb. IIL comite Axelio Oxenstierna Rectore, DD:r 

Lithman, DD:r Rudbeck, M. Brunnero, M. Benzelio, D a  Scheffero, D a  Åckerman, 
D. Hoffvenio, M. Fornelio, M. Liung, D a  Verelio, M. Skunck, M. Aurivillio. Acta 
notante M. Salandro.

1. IU. Rector framstelte studiosi Leutenbergs begiäran till V. Cons:m om hielp till 
nödige ting emedan han fattig är. Res:o. Honom bewillies bekomma af fisco stud. 
10 dr smt.

2. Rector cantus Carl Person tillijka med andre musicis begiära sina wanlige rum 
på Communi tetet. Dher om wille Consist:m skulle confereras med inspectoribus.

3. Det blef och frågat huru med absentibus af Communitetet skulle handlas. Något 
wist blef intet resolverat. Secretarius skall see effter huru dher med tilförne är prac- 
ticerat.

4. 111. Rector klagade öfwer Professorum absentiam, sade och om dhe intet wille 
komma tilstädes, wille han och absentera sig. Och emedan dhenne sak mehr dhem än 
honom angår, mente H:s Grefl. Magnif:ce att detta borde remedierat warda. Res:o. 
Absentes må böta effter constitutionum innehåld, eller gifwa sub absentiae causam til
kiänna. (Seqventia notavit Secret. Hadorphius).

3. DD:r Lithman angaf om Erick Jöransons son, som haf:r besufwit en kona, som 
har fått barn, hwilket dödt är och hon bortrest från döda barnet till Stockholm, lem- 
nandes det obegrafwit och sin synd oförsont, frågar hwem honom anklaga skulle och 
i hwad foro. Här till berättades, att han öfwer 2 åhr har hållit sig til annor beställ
ning, wäret en tijd i Stockholm att lära sig bokhållerije eller kiöphandell, dherföre 
begiärtes af insp:re nationis DD:re Hoffvenio, att han förnimmer hoos fadren, om 
han hafwer sig under studenterne hållit, eller om dhe weta, om han har slagit sig till 
annat företagande.

6. Rector påminte att borgmäst:n haf:r hoos sig angifwit det borgerskapet sig be- 
swära om sädeskiöpet i staden, att Acad:ns folk upkiöpa den innan hon kommer till 
torgz, item utom staden den bortingar. Res:o. Borgerskapet måtte nampngifwa hwem 
det är som utlöper om staden och sådant giör, så skall der öfwer rådas boter. Innom 
tulporten upkiöpes utan åtskildnat af borgerskapet spannemåhl, och kan icke för
menas en Acad:ns ledamot sig till husbehof wid omkiörandet tilhandla, när borger
skapet fast méhra det giöra och dit ringa till torgz kommer, bortryckes mäst af borger
skapet
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D. 14 Novemb.
kL 1 hölts Cons:m majus, praesentib. IIL Rectore D a  Axelio Oxenstierna, DD:e 

Lithman, M. Brunnero, M. Benzelio, ProRecc. D. Scheffero, D a  Åckerman, DD:e 
Hoffvenio, M. Liung, D a  Verelio, M. Skunk, D a  Arrhenio, M. Auriviliio.

1. Angaf pastor DD:r Lithman om konan som trägårdzmäst. har belägrat, att hon 
tilbiuder sina kläder som här i Gonsist:o ligger, wärderas och sällias til böternas be* 
talning, effter hon gärna undwijker att straffas till kroppen. Res:o. Henne sättes dag 
till Tohmessmässan wid hwilken tijd, hon måste betala eller böta med kroppea

2. Påminte han sammaledes om Elfwingz böter som Prof.r Åckerman har caverat 
före, så och Possemas dhem M:r AurivilL har gått god före, att dhe icke clarerade 
äro, och begiärtes G>nsist:ii adsistens här uti. Prof:r Åckerman swarade, att han icke 
allena har caverat för böterna, utan och Cons:m borgat dem, derföre måste så länge 
tålamod hafwas, som han igenkommer då lärer han betala. M. AurivilL lof:ade och 
wara bekymrat om sin cautioa

3. M. Liung klagar sammaledes öf:r några böker i hans wåld ligga sedan rectoratet 
för böten, begiärar wem om han får dem försällia, effter eganderna dem icke lösa. 
Res:o. Lofgifwas att intiment och försällia dem til betalning, såframt äganderna dem 
icke inlösa.

3 [4 överhoppat]. Slötz, att till musikens befordran skola någre sammankomma att 
deliberent om dess fortsättiande, och rådslå om de sochner der till höra.

6. En bonde ifrån Tiockstad i Danmark sochn, Erik Larsson benemd, klagar om sitt 
hemmans uthlagor, att de högre äre honom ålagde, än jorden gör skäl före, begärer 
förmedling, effter som andre i byn af lijka stort öretal göra. Dito klagar att han nylig 
är sagd ifrån hemmanet, efftersom Academiae bokhållaren will sielf der boo. R*ro- 
lutio. Consistorium påminte sig öf:r det första slutet war, att hemmanet måste af* 
mätas, innan honom något om skatten swaras kaa Om det andra tillstår Consistorium 
honom blif:a qwar, så lenge han kan göra skatt för sig, och hemmanet wäl förestå. 
2:do. Klagar denne om en torpare som insatt är på ägorne, den der gör ohägn, och 
mycken skada. Resolutio. Sökes der om på laga ting.

7. En bonde Mathz Persson i Lunda haf:r fått 1669 åhrs frijheet, men måste i åhr 
betala uthskrifningzpemwwgörne, så wäl som i fiol, klagar nu der öfwer, att han icke å 
Cronones så wäl som Academiens wägnar frijheten nööt. Här till berättades, att han 
fick frijheten den 13 O a. 1669 för det åhret, sedan uthskrifningen hade förbij gått, 
och på 1670 hade han ingen frijheet meer, derföre sattes han i wåras i rothe.

Resolutio. Consistorium finner skäligt, att så frampt han icke haf:r nutet uthskrif- 
ningz frijheet på det åhret han borde, så niuter han det för ett annat åhr, och här 
näst uthskrifning blif:r.

8. Talte M:r Benzelius om bökernes revision, och beswärade sig att de icke be
komma afkortningz bökerne der tilL

9. Om M:r Boos enkias bökers revision påminte hans Grefl. Mag:ns att Kgl. Cam- 
maren haf:r dem fordrat, och icke borde förgätas.

Prof. Rudbeck swarade sig der om wäret tillsammans med KongL Cammaren, och 
remonstrerat att de här af Academien först borde revideras och underskrifwas, det och 
omsider Kgl. Cammaren haf:r efftergifwet.

10. Om domkyrkians gäld frågades hwem till den swara will.
Resolutio. Consistorium ecclesiasticum will swara der tilL
l’i. Om tompten wid dammen, som än obetalt är, blef talt, att fastebrefwet icke
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förr uthgifwes, innan stadzens mätning blif:r uthlöst, frågades fördenskull om Aca- 
demien skal den kosta. Resolutio. Bewiljes att gifwas derföre 2 caroliner.

12. Taltes om M:r Boos enkias gårdz wärdering, som 3 åhr sedan skedde, och 
magistraten icke än är betalt före, frågas om den icke må betalas, effter förre sluth, 
och bewiljades.

Den 19 Novembris
höltz Consistorium minus, praesentibus Magnif. Prorectore, M. Brunnero, M. J. 

Fornelio, M. Aurivillio. Notante M. Salandro.
1. Inkom studiosus Jonas Petraeus och på sin principals Anders Philipsons Murikz 

wägnar anklagar studiosum Bolhemium, att han Murikz son under sin information 
honom owitterligen emottaget har, och 30 dr kmt. hwilka Bolhemius strax sig till lön 
taget, fordrar Petraeus af honom, att han dem igen lefwerera skal, item 3 rdr in specie, 
hwilka Bolhemius har taget till läns af sin discipel Johan Murik.

Bolhemius swarade, att han hade taget hans son under sin informa/ion genom Bö- 
sens tillskyndan, hwilken och bem:te penningar, 50 dr kmt. honom i händer lefwere- 
rade i Stockholm, effter den fullmacht Bösen hade af Muriken der om bekommet. 
Johan Murik bekende och att Bösen honom Bolhemio penningar i Stockholm gifwet 
har, nembl. 50 dr men de 3 rdr har Muriken länt honom Bolhemio här i Upsala.

Resolutio. Af de skäl och documenter Consistorio äre insinuerade och sedermera 
öfwerwägade, angående denne twist emellan Petraeum på Anders Murikz wägnar 
kärande, och Bolhemium swarande, gifwes denne dom och resolution, att Anders 
Philipson Murik må sökia Bösen i Stockholm om de 30 dr kmt. hwilken han gifwet 
tillstånd att antaga Bolhemium till sin sons information, och der hoos till lön tillstäldt 
Bolhemio dhe 30 d. kmt. i hender. Men hwad de 3 rdr widkommer, hwilke Bolhemius 
har taget till läns af hans son Johan Murik, dömes han dem honom igen lefwerera, 
och uthan någon inwändning restituera.

2. Magnificus Prorector insinuerade Consistorio den skada Olof Person honom på 
hans säd och säckiar har tillfogat. Olof Persson kom in och hade inge wittnen med 
sig, som wille eed gånga.

Resolutio. Efftersåsom Olof Persson icke kan med sin sig pålagde wittneseed sig för 
denne sak befrija, ty fälles han till saken, effter det 19 cap. TingmJB. och dömes att 
böta för 1 /2 t:a hwete, som der igenom förlorades, 7 dr kmt. och för den skadan som 
skedd är på säckiarne 3 dr kmt., 1 dr för hwardera. Och för sielfwa gärningen, såsom 
och för uthewarande på åthskillige Consistorii dagar, böte 12 mk smt. heller 3 dygn 
i fengelse. Han Olof Persson wille heller böta med penningar än som med fengelse. 
Anders Erikson caverade för desse böter allesammans, som Olof Persson i detta måhl 
blef fäldter till, och lofwade inom 3 wekor dem richdgt uthläggia.

3. Wälb. h. Johan Hård och h. Petter Biörnsköld anklagade wälb. h. Fabian Wredes 
dreng Erik benemd, att han nästförleden söndagz affton har med neslige oqwäfdis ord 
dem injurierat, nemblig kallat dem skälmar, hunsfottar och fittor, der på inlefwere- 
rades h. rådmans Johan Holms attest. Drengen swarade sig hafwa då wäret mycket 
drucken, och derföre icke wäl minnas hwad han sagt hade.

H. Johan Hård sade, att hans dreng bad honom tiga. Nu ursächtade sig Erik 
drengen, att han hufwudswag war af det swåra slag han en tijd sedan fått hade i 
hufwudet.

Resolutio. Uthi detta klagomål, som wälb. h. Johan Hård och h. Petter Biömsköld 
hafwa anstäldt emot drengen Erik, dömer Consistorium, att han för hwartdera skäldz-
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ord (hwilka äre 3, skälm, hunsfott och ficta) 6 mk sm t böta skal effter det 31 cap. 
RådstJB. hwilket löper till 18 mk och det twedubbelt, nembL 36 mk smt. Och emedan 
han ey penningar har att böta med, må han derföre sittia i fengelse i 4 dygn, doch will 
han uthläggia penningarne, stånde det honom fritt, att uthwälja hwilket dera han 
behagar. Sedan skal han för oliud, samt andre neslige uthkastade ordh sittia 2 dygn i 
fengelse, och 1 dag rijda trähästen 2 timar för och 2 effter middagen. Sedan dömes 
och h. Johan Hård för oqwäfdis ord han drängen i kyrkion kallat har, att böta 3 mk 
sm t effter det 43 cap. Tingm.B.

Wid slutet förmante Magnificus Prorector dem, nembL h. Johan Hård och Petter 
Biörnsköld, att de intet sådan stijm och buller i kyrkion anställa, emedan sådane seder 
dem först otienlige äre, och i synnerheet i kyrkion intet bör öfwas. Det samme på
minte Prof. M. Jonas Fornelius h. Hård, som hans inspector är, och Mag. Aurivillius 
desslijkest h. Petter Biörnsköldh.

Den 23 Novembris
höltz Consist majus, praesent. Prorectore Dn. Scheffero, Doct P. Rudbeckio, M. 

Benzelio, Dn. Åkerman, Dn. Gartman, Doct. Hoffwenio, M. Liung, Dn. Verelio, M  
Aurivillio.

1. Illustrissimus Rector låter denne gång ursächta sig, effter han något förhinder 
haf:r bekommet, och begärer genom Prorectorem förrätta det som angifwas skaL

2. I förstonne angifwer ProRector, att M. Jonas Fornelius låter fråga Doct. Hoff* 
wenium effter 1667 åhrs hufwudbok, jordebok och afkortningzbok, effter han dem 
ifrån sig till Doct. Hoffwenium lefwererat haf:r.

Doct Hoffwenius swarade, sig bordt wäret privatim der om admonerat, sade sig 
haf:a wäret korat af Consistorio extraordinarie till samma åhrs bökers revision, och 
haf:a dem till sig anammat, igenomsedt och sine observationes deröf:r giordt, sampt 
böckerne igen skickat till Rentmästaren, det han nu tillstod.

Prof. Brunnerus, som ey sade sig warit destinerat till samma bökers revision, sade 
han wille gärna göra ifrån sig det samma, så snart någre citationer blifwa tillskrefne, 
som feltes.

3. Prorector angifwer det facultas juridica, anhåller att Bringius som af Consistorio 
nylig är insatt på facultatem juridicam, och icke är studiosus juris, måtte uthtagas och 
sättias till den facultet han sine studier haf:r anwändt.

Sedan berättade ProRector, huru bem:te Bringius kom till honom någre dagar 
sedan och hade Prof. Rudbeckii zedel till Communitetet, begärandes af mig jag den 
underskrifwa wille. Då sade jag mig det icke göra kunna, effter jag intet wäret till
städes då detta skedde, uthan han tage der om attest af actis. N u låter faculteten be
gära han måtte uthtagas af deras facultet och sättias till den han haf:r studerat uthi.

Doct. Hoffwenius swarade, det som publice en gång är skedt in Consistorio, borde 
icke så förandras, det är oskäliget, att en som borta är, när något slutes, skal sedan han 
igenkommer, kasta kull Consistorii decretum.

Prof. Schefferus swarade, sig intet kullkasta något decretum, men allena proponera 
facultetens begäran.

Prof. Åkerman protesterade högt emot detta Consistorii sluth, att i deras frånwaru 
är en insatt som aldrig har studerat in jure, hwilket är emot KgL M:ttz förordning, ty 
den som insättias skal, bör först examineras och approberas af facultate, hwilket 
aldrig skedt är. Denne Bringius hafwer aldrig studerat in jute, icke heller begärt der
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uthi stipendium, hwarföre är han oskäligen satt in på wår facultet Prof. Åkerman 
protesterade mycket emot denne Bringium, att han oskäligen wore införd på deras 
facultet, som aldrig der uthi studerat hade eller wille. Detta kom till en stoor discurs, 
men slötz intet

4. En bonde från Pålsboo, klagar, att hemmanet är nylig 2 lass höö mera pålagt än 
tillförende, der lijkwäl en eng någre åhr sedan är ifrån hemmanet taget Begärer för
denskull blif:a qwitt de 2 lass nylig pålagde äre, eller sin eng igen bekomma. Reso
lutio. Consistorium kan icke förandra denne uphögning, uthan måste blifwa wid dhet 
som giordt är.

5 .11L Rector låter påminna om M. Körling, som icke haf:r comparerat effter 3 cita- 
tioner i den sak som Wittebergenses emot honom klagat haf:a, frågar fördenskull 
hwad ändskap här på blifwa skaL

Här om discurrerade Consistorium, och icke ringa behiertade den treskheet D a  
Körling här med wijser, hwarföre Consistorium nu fogh hade att döma i saken; doch 
fans godt wara, att honom ännu en gång tillskrifwes och admoneras om saken, med 
ansäyande, att 14. dagar här effter will Consistorium fälla dom, så frampt han icke 
kommer, och då exequeras på hans saker till betalningen.

Räntemästaren berättade, att i höstas han war i Stockholm, mötte Körling honom 
på gatan, och sade han hade fått citation ifrån Consistorio, frågandes hwad dhe wille 
honom? Jag swarade: Jag menar det är om Wittebergensium sak med eder. Han 
swarade: Haf:r Consistorium fått fullmacht af Wittebergensibus att agera den saken 
emot mig? Jag swarade: det bekymbrar jag mig intet om, det må i tala med dem 
sielfwa om.

11L Rector berättade, att första gång citation till honom afgå skulle hölt Consisto
rium betenkeliget, att låta saken exprimera i citationen, effter han wäl wiste, hwad 
sak det wore. Dessuthan tillföll och nu borgmästarens ansökning om ändskap i sin 
förre sak med honom, hwilka om de begge exprimerade war da, skulle han så mycket 
mindre komma, som han förr till ingen ändskap har låtet sig bekymbrat wara, i någon
dera saken, och fördenskull fan Consistorium nogh wara, att man satte i citationen, 
det han för någon orichtigheet worde hijt citerat, ty han wiste wäl förr hwad orichtig- 
heet det wore. Detta påminte sig och Consistorium wara skedt.

6. Om Brunell låter och 11L Rector påminna, som 2 gånger citerat är för lägersmål, 
om han ännu tridie gång skal citeras.

Resolutio. Man citerar honom tridie gång, så och skrifwes till hans ExcelL h. 
Rålamb, att Academien har låtet bem:te Brunell citera, och sidst haf:r han beropat sig 
på hans ExcelL tienst, hwarföre Academien icke annat kan, än hans ExcelL der om 
notificera.

7. Insinuerade Prorector acta och Consistorii bref, som afgå skulle till Rijkz 
Cantzler uthi den sak med M. Fornelio, som uplästes och gillades.

8. Påminte ProRector, att HL Rector låter påminna, det tijden nu är, på hwilken 
consultatio de novo Rectore bör skee, låter fördenskull begära, att Consistorium tager 
om futuro Rectore någon deliberation, effter han låter förstå sig det gärna resignera 
wilja.

Professores swarade enhälleligen, med den önskan, att hans GrefL Mag:ns wille 
samma embete continuera, så länge han här på orten wistas, och det för Academiens 
honeur och åthskillig nytta skulL Till att anmoda hans GrefL Mag:ns här om be
skickades Doct. Petrus Rudbeck, och D a  Gartmaa
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ProRector decerneras effter ordningen Doct. Hoffwenius, som blif:r Rector, hwar 
hans GrefL Mag:ns rectoratum resignerar.

9. Uplästes Samuel Stehns supplication om execution emellan sig och Uhrens 
arf:r, effter hans HögGrefL ExcelL Rijkz Cantzlers determination i sommars. Reso
lutio. Dn. Gartman, M. Liung och Dn. Arrhenius deputeras till liquidations män dem 
emellan.

10. Uplästes stadz magistratens bref om landtköpz hemmande, så och, att ingen må 
köpa på gaturne, uthan på torget hwad falt inkommer.

Resolutio. Om någon af Academiens jurisdiction blifwer beträdd att uthlöpa om 
staden, att uphandla något, så och finnes inne i staden att köpa något till att sälja, 
eller eljest göra något förköp, så skal det så wijda lagen medgifwer, remedieras. Men 
om en Academiens ledamot köper en tunna sädh eller annan till sitt husbehof, som 
köres om hans port, förmenar Consistorium det intet wara förbudet, eller någon 
praejudicerliget. Borgarne indraga hopetals sielfwa i sine gårdar wid store gatan, det 
som inkommer.

Prof. Brunnerus: Wij hafwe gode skäl, att borgarne köpa hwar de öfwerkomma, så 
och, att offta, böndren när de inkomma, inwenda att säden förr är bordofwad; kunde 
det remedieras, will Academien sig närmare inlåta. Optandum, att stadz magistraten 
wille först remediera de abuser borgerskapet föröfwa. Så sade flere af Professoribus.

11. En studiosus Ericus Almstadius död, och fattig, begäres för honom någon hielp. 
Resolutio. Hielpes med 10 dr smt.

12. Uplästes R. Cantzlers bref af den 15 hujus till Räntmästm, om det häfdebyte 
H:s HögGr. Exc. någre åhr sedan har giordt med Acad:n, att Hans HögGrefL ExcelL 
der på en attest af Academien meddelas, att de wäl tilfridz och nögde äre, d ier der 
ännu något jäf der uthi funnes, sådant Hans HögGrefl. Excell. då communiceras 
måtte, hwar om h. Räntmäst:n Consistorii sentiment nu begärade.

Resolutio. H. Rudbeckius, Räntemästaren och inspectores aerarii öfwersee samma 
hemmans räntor, och skärskoda, huru Academien der med är belåten.

13. Berättade Rentmästaren, att han är betalt af Wallhofz herrskap dhe 1260 dr 
riddersyns expenser, hwarföre den förre arrest å deras godz relaxeras måste men hä- 
radzfogden gör det intet, innan han bekommer Consistorii attest, att Academien är 
betalt Resolutio. Lofwes der öfwer gifwes en attest till bef:n Roxen. Item lofwades 
honom 2 ducater för sitt omak.

14. Uplästes hans HögGr. Exc Rijkz Cantzlers bref för Petro Zenio de dato 18 Maij 
1670 att bekomma stipendium. Resolutio. När consulta/io blif:r om stipendiariis, 
blif:r hans begäran effter sine qualiteter ansedd.

13. Anhåller Biörskogz försambling, att slippa det profwandet i fiol begynt är, och 
få blifwa wid det gammalt och for[n]t är.

Resolutio. Bewiljes blifra wid 2 f:r skylen i onde och gode åhr.
16. Låter och Rector påminna om Communitetet, att effter den tijd nu mäst är för- 

lupen till hwilken Communitetet skulle stå, och spijsningen begynner fela, hwarföre 
frågas, om wijdare här till någon provision göras skal. Om detta wardt pro & contra 
något discurrerat, men slötz intet.

17. Hans GrefL Mag:ns låter förfråga huru han med tiggiare ordningens subscrip
tione skal sig förehålla. Resolutio. Skrifwes Rector & Senatus academicus.

18. Brunells kona supplicerar om ändskap i sin sak med BrunelL
Resolutio. Den sak är förr omtalt, och Consistorium gör sitt tilL



1670; 23 november -  23 november 427

19. Haquinus Lenaesius Angermannus begärer stipendium. Resolutio. Sökes först 
hoos den facultet han sig angif:r, om någon känner honom wärdig der tilL

20. Wach tmä star en hafwer berättat, huru de på Kämpnärs Cammaren hafwa hand- 
terat en sak i dag med en båtzman, [fortsättningen ej inskriven].

21. Nicolaus Dwan Vesm. begiärar disputera de certitudine rerum civilium. Res:o. 
Bewillies.

22. Johanni Duraeo GevaL bewillies 10 dr smt af cassa studiosorum.

D. 25 November
sammankommo Professores in Consistorium, att höra dhe bref till H:s HögGrefL 

Excellxe Rijkz Cantzleren, så och till h:r Clas Rolamb om Christophori Bruneis lä* 
gersmåhl, och citation till Brunell, så wäl som till Mag:r Kiörling afgå skulle, prae
sentibus IIL Rectore Dn. Axelio Oxenstierna, DD:e Pet. Rudbeck, M. Brunnero, M. 
Benzelio, Dn. Åckerman, Dn. Gartman, Doct. Hoffvenio, M. Liung, D. Arrhenio, M. 
Aurivillio.

1. I ll  Rector förmälte huru han intet kunde komma i onssdagz tilstädes i Con
sistorium för särdeles orsaker skull, hwilket Hans GrefL Magnifxe förmodar att Con
sistorium uhrsäck tar. EUiest (sade Hans GrefL Magnifxe) E tt iag samma gång på
minna, att tijden nu woro förhanden på hwilken consultatio skie borde de novo 
Rectore, och hade intet häller önskadt än att Consistorium hade samma tijd en annan 
effter constitutiones förordnat, men så förnam iag sedan af twänne Professores som 
Consistorium till mig skickade att Consistorium nu begiärade af mig det iag wille 
rectoratum än en tijd behålla, så länge iag här på orten wistas. Så betackar Eg mycket 
flijtigt dhe Gode Herrar, som altijd sin affection emot mig contestera, och will intet 
högre önska, än att iag kunde dhe G. Herrar så gådt denna tijden tilhanda, som iag 
hade bordt giöra och min goda intention hade warit, hoppas lickwäl om icke alt effter 
min plicht woro fulgiort, att dhe Gode Herrar lickwähl min willie der till hafwa för- 
spordt. Och ehuruwel iag denne tijden hafwer många occupationer för min utresa 
skull, will iag lickwäl för Academiens begiäran behålla rectoratum ännu en tijd, så 
länge iag kan see mig Egligit för andra nödige ärender skulL Dhe G. H. wille altijd 
som wanligit är, gå mig med sine gode råd till handa, och om iag icke altijd kan wara 
tilstädes för andra occupationer skull så wille dhe G. Herrar hafwa mig excuserat Jag 
will icke des mindre Eta mig Academiens wälfärd angeEgen wara.

Consistorium betackade Hans GrefL Magnifxe för sin städze bewiste bewågenhet 
emot Academien, och att Hans GrefL Magnificence nu täcktes rectoratum på sig be
hålla, lofwandes Hans GrefL Magnificence der till med sin skyldigste tienst altijd 
upwachta etc

2. Uplästes Hans HögGrefL Excellences h:r Rickz Cantzlerens bref de dato 4 No- 
vemb. för M. Kiörling om twänne måhl, 1. att blifwa accommoderat med en adjunc
tura theologica, item soulagerat med dhen lönen han uti adjunctura philosophica har 
tient före, och ännu återstår. Item att honom måtte tillåtas under någon titul publice 
profiteri.

Res:o. Dhen mannen haf:r wist dhe prof såsom lärer han intet blifwa Academien 
god, eller en rolig man, dherföre är bäst att wij supplicera emot honom, och säga 
huru han sig emot oss förhåller.

3. Om Communitetet påmintes att Consistorium borde snart swara till Hans Hög
GrefL Excellxe på des bref om Communitetet skall wijdare stå eller intet. Consisto-
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rium hölt det för nödigt wara och resolverade dhenne gång att inspectores stipendia
riorum M. Benzelius, D a  Gartman och D a  Arrhenius sättias till att öfwerwäga dhe 
skiähl som öfwergå skola om Communi tetet och hwad abuser der wid warit hafwa, 
och huru dhe remedieras skulle om det skulle länge stå, samt hwad mehra der till 
hörer.

D. 27 Novembris
effter högmässan kallade Illustrissimus Rector då warande Professores till tals.
1. Angaf H:s Grefl. Magnifxe huru M. Jonas Kiörling nyligen är kommen, och 

hoos hans Grefl. Magnifxe warit, samt widlöffteligen söckt att få Consistorii sigillum 
löst ifrån sin dörr och inkomma, föregifwandes sig hafwa en action med borgmästaren 
i Hofrätten, för hwilken skull han war hijtkommen att dhe documenta uttaga, men på 
Consistorii citation lät han sig icke förmärka wara hijt kommen. Sedan berättade 
Hans Grefl Magnifxe omständeligare till saksens uplysning om hans ankomst och 
begiäran således: I förledne fredagz kom M:r Jonas Kiörling till middagen till oss, 
dher han öfwer måltijden (utaf occasion kan iag intet wähl påminna mig) begynte 
till tala om, huru han wore hijt citerat för någre orichtigheter angående hans person, 
men som han intet har wist, hwad det skulle wara för orichtigheter, så har han ey hel
ler för kunnat inställa sig. Hwar till jag honom swarade, att Consistorium hade sina 
skäl, hwarföre de intet wille uthi citationerne exprimera orsakerne hwij de begärte 
han skulle komma hijt, uthan emedan han wäl tillförende wiste Wittebergenses hafwa 
skrifwet till Consistorium om det han dem för promotion skyldig war, höllo de den 
reverence och wyrdnad, som han Consistorio skyldig är, wara sufficient att obligera 
honom till att inställa sig på deras begäran. Der till sade M:r Körling sig intet hafwa 
kunnat förstå, hwarföre han wore hijt citerat, ty hade han det förr wist, hwij skulle 
han skrifwe hijt till mig, och fråga hwilken actor wore, eller hwad det wore för sak? 
Det är, swarade jag, det jag har förundrat mig öfwer, att i begärte weta det, som jag 
intet annat kan tro, än har wäret eder res nota. Derför har jag alltijd subponnerat det 
wore man en inwändning utaf eder till förhala tijden. 2. Har i, som mig är sagt, wäret 
derföre af Doa. Carl [Lithman] citerat och tilltalter, och kan jag derföre intet see huru 
den saken har kunnat wara ehr obekant 3. Har Doct Hoffwenius, Rentmästaren, och 
nu sidst Prof. Rudbeckius gifwet eder den tillkenna. Hwad det anginge, att han af 
Doct. Lithman wore derföre citerat, sade han aldrig wara skedt, uthan sedan det war 
uthspridt, att ett skamliget bref för honom wore kommet ifrån Wittenberg, hade han 
gått till Doct Hoffwenium, hwilken d a  brefwet hade, och begärt få copia d a  af, men 
det blef honom nekat, doch stod han så hårdt der på, att han omsider en copia bekom, 
med hwilken han strax hade gått till Doct Lithman då warande Reaor, och wijst 
honom copien uthaf brefwet, den sig tillijka med M:r Körling förundrat, hwadan d a  
ta la  skulle komma om a t  så skamliget bref för honom KörUngen, emedan man d a  
uthaf brefwet in ta  kunde fatta. Hwad Professores widkom, som jag sade hafw a sagt 
honom om detta andra Wittenbagensium bref, sade han dem in ta  wist hafwa d a  
om sagt, uthan allenast sig troo sådant bref wara kommet Omsida effter lång 
discours, som jag hwarken minnes, huru den ena på den andra fölgde, ey hella  tycka 
wara af nöden att uprepa, referaade han effter måltijden, huru det wore honom pålagt 
att swara in för Hofrätten på den action som han med borgmästaren för någre åhr har 
hafft, och att han intet så snart hade kom m a hijt, om icke han hade behöfft taga uth 
de documenta, som till den action nödige woro, hwilka tillijka med hans andre saka
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Consistorium hade låtet som tiufwegodz arrestera (och beswärade han sig med månge 
piquante ord om den arresten) begärte derföre jag skulle sända Cursorem dijt, att taga 
dädan sigillet. Hwad arresten wedkom, sade jag Consistorium haf:a den giordt, så wäl, 
att der med straffa hans contumaciam, som och att på Academiens i Wittenbergs 
wägrar försäkra sig om betalningen, emedan talet gick, att de som wore förordnade 
till professionen i Pernow, skulle i höst resa dijt, ibland hwilka M:r Körling och sades 
wara, och man derföre befruchtade han skulle läta, innan någon wiste der af, taga sina 
saker hädan, hwar igenom kunde hända Academia Vittenbergensis luppe mistom sin 
betalning, hwarföre wore arresten på hans saker slagen till dess han skulle komma 
hijt, och bringa actionen med Vittebergensibus till ända. Men såsom jag intet har 
uthan Consistorii sluth låtet satt dijt sigillet, så kan jag ey heller uthan dess wetskap 
och samtycke taga det dädan; beder derföre M:r Körling wille patientera till söndagen, 
så will jag tala der om med Professoribus i kyrkian. Frågade derföre Rector, om det 
kunde honom tillåtas att han finge taga uth dhe documenter?

Professores swarade, det M:r Körling låtz, som han intet wiste hwad sak han war 
citerat före, det gör han bara af listigheet, att ursächta sin contumacie der med. Han 
wiste nogh förr än han bortreste hwad saker emot honom wore. Eljest bewiljes honom, 
så länge arresten relaxeras, som han bem:te documenta uthtager, och det i wachtmästa- 
rens eller Cursoris närwaro; sedan föresätties igen, till dess Wittebergensium sak med 
honom är afdömd.

2. Angaf IIL Rector, att Consistorium tillförenne haf:r determinerat huru mycket 
stadzsecretrn måste hafwa för fastebrefwet på damtompten, nembl 4 rdr nu måste än 
determineras, huru mycket i fridzkilling skal gifwas till borgmästarne.

Resolutio. 5 rdr bewiljes till altsammans, nembl. 3 rdr till secret:n för fastebrefwet, 
och 2 rdr i fridskilling.

Den 28 Novembris
kallade IIL Rector Proff:s till tals i kyrkian, praesentibus Illustrissimo Rectore, M. 

Benzelio, Dn. Åkerman, Doa. Hoffwenio, M. Liung, Dn. Verelio, M. Aurivillio.
1. Proponerade III Rector, huruledes M:r Jonas Körling i går under afftonsången 

hafwer gått till sitt förre herberge, upbrutit der Consistorii sigill, och låtet uthtaga 
alla sina saker, och bortföra annorstädes, twert emot Consistorii arrest, och hans GrefL 
Mag:ns nylige förbudh i fredagz, då M:r Körling anhölt om sigilletz opbrytande, 
men 111. Reaor d a  nekat, tycka fördenskull hans Grefl. Mag:ns det fast illa wara, och 
derföre låter nu Professores till consultation här öf:r kalla.

Professores tyckte detta mycket illa af Dn. Körling giordt wara, och icke ringa sid- 
wördnad Consistorio d a  med skedt; hållandes altså skäligt, såsom och beslöto, att eff- 
t a  han icke mehr ach tar Consistorii arrest, än sålunda sielf violerar, och intet sluth af- 
wachtat, skulle hans saka igen, ehwar de finnas, till publicum arrestum up in aerarium 
hemptas, e ffta  Kgl. executions stadgans 14 punct, eljest torde han i medier tijd bort
resa med sina saker, att ingen ändskap kan der med blifwa. Han skal och sammaledes 
propter contumaciam & violationem sigilli, sättias i arrestkammaren att plichta, till 
dess Consistorium blif:r, eljest resa  han sin koos, att man icke får rätt på honom.

$. 2. vid. ad fin. $. 11. 5 Apr. infra hoc eodem codice.
3. Prof. Åkerman påminte om ett rum in facultate juridica löst är och facultas har 

d a  Nicolao Drysenio deputerat, hwilket nu angif:t w arda till ratification. Resolutio. 
Här moot hade ingen att säya.
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Den 29 Novembris
höltz Consistorium majus, praesentibus Illustrissimo Rectore, Dn. Axelio Oxen

stierna, M. Brunnero, M. Benzelio, Dn. Åkerman, Dn. Gartman, Doct. Hoffwenio, M. 
Liung, Dn. Verelio, Dn. Arrhenio, M. Aurivillio.

1. Berättade hans GrefL Magnificentz, huru han wore denne gång förorsakat att 
sammankalla Consistorium för Dn. Jonae Körlingz skull, och det procedere han uthi 
sina saker emot Consistorium brukar. Serdeles berättar nu hans GrefL Mag:ns, hwad i 
går är passerat, säyandes:

När jag hem kom i går uhr kyrkian, sende jag strax Cursorem och wachtmästaren 
med 2 wachtdrengiar till honom, och lät säya honom wår förundran uthöftr den 
dristigheet och olaga process han hafwer brukat med Consistorii arrestz brytande, 
hwilket Consistorium icke ringa misshagade, och fördenskull slutet att han skulle låta 
sina saker sielf försegla, och uthi public rum till förwar uthlefwerera. Då nekade han 
strax der till, säyandes: Jag befattar mig intet der med, icke heller lef :rar jag eder dem 
i händer, wiljen i nu bruka wåld som tillförende, må i göra. Jag har nogh fanen lupet 
der effter, både wäret hoos Rectorem och begärat dem lös, såsom och wäntat der på 
uthslag. Han kunde der effter icke längre bijda, och fördenskull sielf dem uthtaget. 
När wachtmästtn kom tillbaka, och sade mig de ord, rände jag honom dijt igen, och 
lät säya honom: Wille han icke sielf, skulle wachtmest:n och Cursoren taga dem. Då 
sade han som förr: haf:a de förr med wåld taget mina saker, så må de nu görat med. 
Således rände jag först wachtmäst:n att bidia honom, han wille godwilleligen gifwa 
uth sina saker, hwar och icke, skulle han låta taga opp dören, och så taga dem uth. 
När wachtmäst:n åter kom till honom, och berättade honom hwad ordre han hade, 
swarade Dn. Körling lijka som förr. Och när wachtmest:n märkte, att han ingalunda 
sielf wille låta opp dören, den han litet tillförende hade tillslutet, sade han, om i intet 
will släppa oss in, i ehr cammar, så måste i följa oss i arrestcammaren. När han det 
hörde, beropade han sig på Konungens frid; item om wachtmäst:n icke låter blif:a 
honom, skulle han rända effter studenter, som skulle göra dem dören trång. Detta 
kom åter wachtmäst:n och berättade mig. Då rände jag wachtmäst:n till Secretarium, 
och bad honom gå med i hans logement, att försegla hans saker, och see huru de rät
teligen opföras in aerarium, gaf och Cursori sigillum och lack der till, hwilken sedan 
gick till ProRectorem om samma ärende, och fick samma swar, att han till Secreta
rium gå skulle, och haf:a med sig Academiae smed, som dörarne opdyrka skulle, hwar 
han godwilligt sakerne icke lef:ra wille. Sedan detta skedt war, sende jag wachtmäst:n 
att opföra honom sielf. Då begärte han först, att få sittia i sin cammar, och wacht före, 
men jag kunde icke annat, än hålla mig wid Consistorii sluth. När han såg det icke 
galit, begärte han omsider få rättia caution för sig, och i afftons, då han allareda war 
opförd i arrestcammaren kl. 9. slog, tillskickade han mig en cautions skrifft af M. Lau
rentio och M. Jona Fornelio, underskrefwen, hwilken jag icke kunde emottaga, af or
sak jag hade Consistorii sluth för mig. 2:do. Han haf:r violerat arrestum Consistorii, 
och med myterij undsagt wachten, sampt i all ting så contumaciter Consistorii sluth 
försutet

Hadorphius berättade, att då han effter Illustriss. Rectoris ordre kom nidh i hans 
logement, lät han icke förr hans dörar uptaga, innan han 2 gånger per Cursores hade 
honom beskickat, och bedt honom sielf komma och upläsa dörarne, men han nekat. 
Berättar och, att M:r Jonas Fornelius i dag kl. 11. war hoos sig, och sade, att den cau
tion hans fader och han, för Körling gifwet haf:a, war effter hans instendige begäran,
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att cavera för honom, det han skulle sistera sig för rätta, och om han bortreste, wille 
de swara för saken, men icke förswara, ty de hafwa brukat de orden i lagen finnes. 
Eljest tyckia de intet wäl om M:r Körlingz procedere emot Consistorii arrest, hwilket 
Prof. Fornelius bad mig säya om något här om talt blefwe.

Consistorium beklagade mycket denne Körlingz store olydna och argheet, som 
ingen försyn drager, att göra hwad han will, och i alle måtto declarerar sin con- 
tumacie, hållandes för skäligt, hwad som passerat är med honom, och att nu ransak- 
ningen öf:r honom företages.

Sedan fans nödigt, att desse causae accusationis honom förehållas måtte.
I. Haf:r han icke ännu erlagt de böten han skyldig blef 2 åhr sedan för oqwädins 

ord på stadz magistraten och någre borgarer, hwilken sak han wäl hade skutet till Hof- 
rätten, men emedan han nu på 2 åhrs tijd intet hafwer henne uthi KgL Hofrätten 
drifwet, det han doch hade uthi nästa KgL Hofrättens sammankompst bordt göra, eff- 
ter rättegångz ordinantien, haf:r han syntz henne defererat, och fördenskull tillfrågas 
huru han den clarera will?

II. Måste han swara till Wittebergensium bref och klagomål uthöfwer den skuld af 
45 rdr han för sin promotions act är skyldig worden; deruthinnan han haf:r contuma
citer försutet Consistorii citationer, och der med

1) . Brutet sitt juramentum studiosorum, i det han icke Consistorii citation lydt 
hafwer.

2) . Sedan han nu är hijt kommen, haf:r han violerat Rectoris och Consistorii ar- 
restum, emot constitutionum och Rectoris sedermere express förbudh, sampt der uthi 
försedt sig emot stadgan om sabatzbrott, i det han under afftonsången haf:r sådant 
företaget.

3) . Sedan honom bud sändes, att å nyo lefwerera sina saker uthi arrest, hafwer han 
tergiverserat, och contumaciter till alla Illustriss. Rectoris och Consistorii budh nekat.

4) . Undsagt wachten, att wilja dem åsamka studenter, och göra dem dören trång, 
hwar de Consistorii ordre exequera skulle, hwilka ordh han till sedition talt hafwer.

Sådant och mera, fan Consistorium nödigt att Dn. Körling måtte sig förklara 
uppå.

Här med inkallades han, och 111. Rector tilltalte honom således: Consistorium 
hafwer stor orsak, att beswära sig öfwer hans otillbörlige procedere, som han emot 
Consistorium brukar, och så irreverenter sig skickar uthi åthskillige sine acdoner, att 
Consistorium högh orsak haf:r öf:r dem tillbörligen att ifras, såsom i synnerheet denne 
tijd skedt är, på hwilken han 3 gånger har citerat wäret, men icke comparerat, uthan 
till den förste swarade han, och sig ursächcade, men till de andra 2 citationeme ingen 
swar gifwet, att wij icke tillfyllest kunne oss deröf:r förundra, hwarföre blef honom 
till det första tillspordt: Hwad orsak han haf:r hafft, att så ställa sig emot mig som 
Rectorem, så och samptl. Professores, sina förmän?

D a  Körling swarade: Skulle någons affect yppa sig, så skulle min det giordt, men 
så skal min ratio wara bättre, än som affectea Jag war i 10 åhrs tijd här wid Aca- 
demien, hafwer så comporterat mig, som jag tror mig borde göra. Har någon annat 
att mig beskylla, kan han det i sin tijd föredraga. Dereffter reste jag uth till häm 
mande Academier, och sedan jag kom hem af mine 4 åhrs resa, har jag intet trängt mig 
på Academien, men facultas theologica vocerade mig sielf, gaf mig sin recommenda- 
tion till R. Cantzler. När sommaren war förliden, haf:r Gudh och min Konung kallat 
mig till en profession i Peraow, den har jag än hoos mig, (M. Rector förlåte mig, jag
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talar något dristigt, såsom af carcere, ty såsom en hunsfott och tiuf har jag carcererat 
wäret.) Nar åhret war om, begärte jag lön för min adjunctura, men det swarades mig 
underlig, derföre reste jag till hans HögGrefL ExcelL Rijkz och Academiae Gintzler, 
och sådant angaf. Hans HögGr. Excell. swarade sig undra, hwij jag ingen lön fick. 
Då begärte jag adjuncturam philosophicam, och lofwade in utraque facultate 
praestanda praestare, hwilket hans HögGr. Excell. benådade mig med, jempte ett sti
pendium duplex, som först löst fölle. När jag kom hijt och praesenterade sådant, låtes 
somblige detta wara wäl, men annorlunda i lengden. Ty jag bekom allenast en gång 
lön i adjuncturen, och en gång för stipendio. När jag sökte widare i wåras, swarades 
mig: Jag har intet mera att wänta, ty jag wore intet membrum hujus societatis. Der
före reste jag föregångne Michaelis tijd till Stockholm, att sökia om min lön hoos 
Rijkz och Acad. Gantzler. Medan jag sådant fordrade fick jag en skrifwelse ifrån Aca- 
demien, som kallas en citation, äre der någre essentialia citationis, må en annan om- 
döma, än jag. Jag swarade strax tillbaka igen, att mig måtte tillskrifwas hwad för en 
sak, och hwad för en wederpart. Der fölgde intet swar på, uthan det andra brefwet, 
som och kallas citation, kom mig tillhanda. Så skref jag till Prof. Jonam Fornelium att 
han skulle ursächta mig. Han lät swara mig, genom min poyke, det wäre reda beställt. 
W id den tijden jag fick tridie citationen, som kallas peremptoria citatio, så skref och 
Ven. Consistorium till Hofrätten, att jag både der och här skulle en gång comparera. 
Samma tijd hade jag och något bestella hoos Rijkz och Academiae Gantzler, att jag der 
skulle predika. Litet der effter fick jag weta, att mina saker woro här arresterade, men 
om saken wiste jag intet, uthan den kallades i brefwen orichtigheet. Derföre öfwer- 
reste jag nu, att see hwad det wore. (När förmörkelse skeer i sool eller månen, kallas 
det och en orichtigheet.) När jag kom hijt, och förmärkte mina saker woro arreste
rade, skickade jag strax mitt bref till hans GrefL Mag:ns Rectorem och wijsar hwad 
nåd hans HögGrefL ExcelL hafwer mig gifwit. Och emedan jag på den dagen war så 
hees, att jag intet kunde uthgå, gick jag dagen effter till hans Grefl. Mag:ns och be
gärte att effter mina saker icke woro någre tiufwesaker, jag måtte då få dem löse. Då 
swarades mig, att de icke wore längre arresterade, än till dess jag komme igen. Jag 
begärte att Cursor måtte strax gå dijt, och uptaga sigillet. Då swarades mig, det kan 
icke skee innan söndagen. Jag töfwade der effter, in till afftonsången war begynt, 
och half uthe, kL 2. då tog jag upp mine saker sielf. Här är hela handelen. N u är 
förste quaestio, om jag är membrum hujus societatis academicse?

I1L Rector swarade ja, i läre wist wara ett membrum academicum, ty i hafwe intet 
än taget afsked här ifrån, uthan hafft disciplar här att informera.

M:r Körling swarade: Det är wäl, det är det jag söker; så lärer fuller nu hufwud- 
saken företagas. Först måste jag betyga den serdeles hugnad och liufligheet jag haf:r 
hafft af hans Mag:ns omgänge wid wår disk. Och i fiol när hans Grefl. Mag:ns war 
här siuk, blef jag så hiertnupen, då jag ifrån Stockholm ändtelig måste resa hijt, och 
wakade en natt öf:r hans Grefl. Mag:ns, men kan skee jag wakade icke så wäl den 
gång, derföre haf:r hans Grefl Mag:ns låtet mig waka i natt igen så mycket bättre, 
såsom en hunsfott och bernhyttare, i en cammar, der hwarken fenster eller spijss är 
att göra eld, begärte fördenskull hans Grefl. Mag:ns wille absentera sig.

III. Rector swarade: Det i hafwe wakat öf:r mig, det haf:r jag orsak att tacka eder 
före, men jag tror intet, att denne eder tienst kan obligera mig, att göra något, som är 
emot mitt embete; derföre begärer jag weta hwad orsak mons:r Körl:n haf:r emot 
mig.
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Jo, Ers GrefL Mag:ns haf:r låtet arrestera mina saker med wåld 2 gånger, med wåld 
låtet opbryta min camwar 2 gånger, derföre begärer jag hans GrefL Mag:ns wille sig 
absentera.

Detta ordet med wåld repeterade Dn. Körling månge gånger, och omsider med hög 
röst bad det instendigt protocolleras: Jag säger med wåld, med wåld, såsom en tiuf 
och skälm är jag handterat.

ILL Rector swarade ney, M:r Körling, i äre icke effter mitt allena, uthan med Con
sistorii sluth arresterade; derföre skole i säya mig andre skäl, hwarföre i mig jäfwa, 
ty jag haf:r intet låtet eder arrestera, uthan med Consistorii sluth. Kunde i icke säya 
mig andre wichtigare orsaker, så sitter jag, anten i wilja eller ey; begärer och att Con
sistorium maintenerar mig i mitt embete emot en sådan oskälig beskyllning.

M:r Körl:n sade åter, jag har sutet här, som en hunsfott och bernhyttare, tiuf och 
skälm.

Consistorium tog uthi med honom, att han så oskickelig sig förehöllt, serdeles be- 
hiertandes denne saken, att han så oskäligt Rectorem jäfwar.

Dn. Körl. stod wid sine förre ord, bad protocolleras, han står der widh.
Consistorium bad honom betänkia sig, såsom och begärer weta orsakerne hwarföre 

han så jäfwar Rectorem.
Dn. Körling swarade, jag har mina orsaker för mig, i längden skal jag dem säya, 

när wij komma längre fram.
11L Rector swarade ja, ja, wij skola wäl finna hwar andra.
M:r Körling swarade, jag hoppas att kongen haf:r sin hand öf:r mig.
111. Rector swarade, jag hoppas att Kgl. M:tt skal maintenera mig och Consistorium 

med, och försäkra eder, innan jag slepper eder uhr mina händer, skole i lära minnas, 
huru i hafwen faret fram.

Och effter Dn. Körling framhärdade i sine förre ord, upstod hans GrefL Mag:ns och 
samptl. Professores, icke kunnandes höra sådane olijdelige ord. Omsider satt sig åter 
Consistorium, och slöt, att han måste gå upp i arrestcammaren igen till widare besked.

Då sade Dn. Körling, ja, jag satt der i natt, och går fuller dijt igen, och skal der 
sittia, fast det wore hela 8 dagar. Kungen skal wäl taga mig uth igen.

NB. Här borde 111. Rectoris och Consistorii swar följa på Dn. Körlingz 
berättelse, men effter Consistorium intet fick swara för hans bullersamheet 
skull, felas ännu det swar, som lärer uthwijsa huru han orätt någre saker IIL 
Rectori och Consistorio påförer.

Sedan nu Dn. Körling afträdde, behiertade Consistorium högeligen hans stora 
owettigheet emot IIL Rectorem och begynte consultera, hwad i saken till görandes 
woro. Omsider föllo alla der på, att man skrifwer hans HÖgGrefL ExcelL Rijkz 
Cantzler till, och berättar hans HögGrefL ExcelL hela saken af begynnelsen och in 
till detta datum, med bijfogade actis hwad nu passerat är. Der hoos begäre hans 
HögGr. ExcelL nådige beskydd öf:r Illustrissimum Academiae Rectorem, och råd, huru 
Academien skal sig i det öfrige med M:r Körling förehålla. Synes och wid detta dll- 
felle tienliget war a, att något omröra hans förre bullersamheet här wid Academien, 
och der på ödmiukelig ansökia, att denne Academien måtte med hans person frijkallat 
blif:a etc. Vid. plena in literis lit D.

Sedan blef consulterat, hwad nu i medier tijd worde med honom till görandes.
Somblige mehnte, att han i anseende till denne store öfwerdådigheet kunde i 

prubban förwaras; andre mehnte, man kunde kina honom en cam m r här uppe, så

28-711135 Sallander
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worde locus honestior. De förre mehnte, här emot, att såsom han ingen honestet bru
kar i sine procedere, så borde man intet mera skräda med honom, än han förtienar. 
Omsider gick saken till vota, och der effter slötz, att han sätties i en cammar till dess 
swar kommer ifrån hans HögGrefL Excell Rijkz Cantzleren.

Att öfwerresa med brefwet och actis, uthwaldes Secret. Hadorphius, som der brede 
wid mundtelig kunde berätta, hwad icke alt skrifftelig kan uthföras.

§. 2. vid. ad fin. §. 11. 5 Apr. 1671. hoc eod. codice.
3. Borgmästaren Berg begärer en wittnes skrifft, att Korlingens saker hafwe och 

arresterade wäret för borgmästarens skull. Resolutio. Consistorium kan intet see hwar 
till det är nyttigt

4. Rentmästaren låter fråga effter 1663 åhrs hufwud och afkortningz bok och 1666 
åhrs dito. Inget weet hwar de äre.

5. Revisores på 1668 åhrs bok blifwa Dn. Gartman och M. Aurivillius, af Con
sistorio, M. Benzelius och Skunk såsom inspectores, M. Åkerman såsom Rector.

6. Benedictus Hasselgren lofwas af mulcta en termin, så frampt honom någon 
termin resterar.

7. Frågades om stipendiarii skulle få nu de 3 resterande terminer i åhr, eller half- 
tridie? Resolutio. Consistorium will förfråga der om hoos hans HögGrefL ExcelL och 
begära det, eljest blir det trångt för de andra Professoribus.

8. Sattes spannemåls wärdet, som wid Kopparberget säljes, nembl 10 dr och de 
sielfwa betala tullen I Stockholm begäres 9 dr men säljes för 8 dr om intet mehr 
fåås kan.

9. Lars Olofsson bewiljes de 10 dr smt. han i expenser opförer.
10. Rentmästaren frågade om 1669 åhrs bok, som studzar på bokhållarens siukdom, 

för sig kan han cassa räkningen ferdig haf:a, och det honom angår att göra.

Den 30 Novembris
woro Professores kallade effter bönen i kyrkian, att höra det bref, som till hans 

HögGrefL Excell. Rijkz Cantzleren skulle öf.rgå om Körlingens wäsende i går in 
Consistorio. Detta uplästes, och formerades effter som det afgick och i copieboken 
finnes. Vid. proxime dt. E t D.

2. Uplästes brefwet till hans HögGrefL ExcelL om mutatione rectoratus.
3. Samma gång intercederade Secret. Hadorphius för Amanuense Erico Wennaesio, 

att Consistorium i anseende till hans myckna arbete i Consistorii handlingar, wille 
hielpa honom någon pening till kläder på sig, som föreslår om han kunde bekomma 
till 30 dr af mulcta stipendiariorum, och 20 dr af mulcta Consistorii, skulle det något 
föreslå. Han satt i natt till kL 12 med actis Körlingii, som han och offta förr måste 
göra, när brottom är.

Inspectores bewiljade det och lofwade widare der om in Consistorio tala wilja.
4. Hadorphio bewiljades 8 dr sm t i tesepenningar till Stockholm.

Den 7 Decembris
uthi kyrkian, praesentibus Illustrissimo Rectore Dn. AxeUo Oxenstierna, D oa. Lith- 

man. D a  Åkerman, Dn. Gartman, Doct Hoffwenio, M. Liung, Dn. VereEo, M. Auri- 
viUio. Acta notavit M. Salander.

1. Proponerade IIL Rector om M:r Boos räkningars reviderande. Och blef resolve
rat, att facultas juridica och medica skulle taga de 4 åhrs böker, som dem woro till-
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slagne, för sig, begynnandes i dag effter middagen. Halfparten af facultate philo
sophica skulle och så för sig taga 4 åhrs böker att revidera; den andra halfparten 
och 4.

Doct. Lithman sade, att theologi hade i denne wekan något att göra med ordina
tione ministrorum ecclesiae Dei, kunde altså de derföre intet haf:a tijd att öfwersee de 
böker, som dem woro tillslagne.

2. Påmintes om det som wid Communitetet skulle beställas. Tå lofwade Prof. Gart- 
man på inspp. stipp, wägnar, att det de wid Communitetet hade till att bestella, skal 
med det snareste blifra effterkommet och uthrättat

3. * Blef och resolverat, att Prof. Fornelius skulle genom giord påminnelse blif:a 
tillsagd, att gifwa en skrifftelig declaration ifrån sig på det kopparstycket han jempte 
sitt bref sände Consistorium, hwilket och samma dag af Notario blef effterkommet.

4. Om Erik Jöransons son blef frågat, om han under Acad. sorterar, som en student. 
Tå sades, att han ingen student wore.

Doct Hoffwenius berättade, att han uthi societate Uplandorum intet wore ey heller 
har wäret

5. Mölnaren i Ulfwa blef bewiljat, att med sin egen omkostnad upsättia en ny 
qwarn, och henne sig till nytto bruka, till dess hon kunde betala sig.

6. Om spannemålen blef resolverat, att emedan Academien har begärt 10 dr för 
tunnan, föruthan tullen, men der detta intet kan fåås, will Academien sielf betala 
tullen, och för alt ihop hafwa 10 dr t:n. Om detta blef bewiljat att h. Rentemästaren 
skulle skrifwa dem wid Kopparberget till om, och wore Academien till fridz, att det 
der wid kunde blifta, hwar och icke, skulle då Consistorium, när swar blif:r gifwet, 
wara betenkter, hwad de här uthinnan måtte göra. Ifrån Stockholm war intet swar 
ännu kommet, altså kunde intet der om något talas.

Den 10 Decembris
höltz Consistorium majus, praesentibus Illustrissimo Rectore, Dn. Axelio Oxen

stierna, Doct Lithman, Doct. Rudbeckio, M. Brunnero, M. Benzelio, Dn. Åkerman, 
D a  Gartman, Doct. Hoffwenio, M. Liung, D a  Verelio, M. Jona Fornelio, D a  Ar- 
rhenio, M. Aurivillio. Acta notante M. Salandro.

1. Uplästes Academiae Carolinae Lundensis bref till V ea Consistorium, att kunna 
blifwa delachtig af Kgl. nådigst förundte privilegier, att för sig få niuta en bok
förare, som samma wilkor må hafwa, som Henric Curio i Upsala. Resolutio. Bewilja- 
des att dem detta må communiceras.

2. Uplästes superintendentis i Carlstad swar till Ven. Consistorium, om förmynder- 
skapet öf:r sal. Doct. Jordani Edenii barn, af innehåld, att de der nedre sig ursächta 
för bemrte ärende, och remittera det till deras moderbröder Camoenios i Stockholm.

Resolverades, att det må skrifwes till h. rådmannen Camoen i Stockholm, och 
honom förehållas, hwad de der i Wermeland om detta ärendet swarat hafwa.

3. Insinuerades och uplästes Prof. Ravii bref till Illustriss. Rectorem, såsom och 
Doct. Wasmuthz bref om Prof. Ravii wäsende.

4. 111. Rector angaf, att Wermelandi begära, att få effter hans HögGr. Excell. h. 
Rijkz Cantzlers resolution en Professorem till sin inspector. Begärtes af Prof. Gartman, 
han wille det beswär sig påtaga, till hwilket ärende han samtyckte, och bejakade.

* Punkterna 3 och 4  omkastade vid inskrivningen i protokollsboken.
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Widh samma tillfälle påminte Prof. Arrhenius, att han wille afläggia inspectoris 
officium öf:r Gtlmarienses, och wille här effter med dem intet haf:a att bestella, för 
de orsaker, som han tillförende hade Consistorio insinuerat, nembL för den sidwyrd- 
ning, som honom af dem wederfaren är.

5. Påmintes på h. Olai Rudbeckz wägnar, om Consistorium will, att honom må 
wara tillstådt upfordra restantierne af Rectoribus som stå tillbaka på sine rectorat 
med böten. Men blef intet wist resolverat.

Widh samma tillfelle protesterade Prof. Brunnerus, att han intet skyldig wore, 
uthan alt war richtigt betalt, det han (om så fordras) med eed bewijsa wille.

Prof. Åkerman insinuerade en rest på studiosi Elfwingz böten, sade sig intet kunna 
för Elfwing betala, och derföre begärte Prof. Åkerman, att få citation på honom, will 
tå Elfwing intet betala, sade han sig tå wilja betala den resten. Resolutio. Thet bewil- 
jades af Ven. Consistorio att till Elfwing må skrifwas, att han inom 14 dagar betalar 
sin skuld med penningen, eljest giörs execution på hans saker, som här kunna finnas.

Wid samma tillfelle påminte M. Jonas Fornelius, att under rectoratu Reverendiss. 
Archiepiscopi har han lofwat clarera ens böter, hwilka han Prof. Fornelius hoos sig 
haf:r, och så snart han sin zedel får tillbaka, will han den skuld betala.

Doct. Lithman frågade om den konan, som med en gifft man hade hafft lägersmål, 
som intet tillfyllest har penningar att böta med. Consistorium swarade, att det som 
felar uthi penwingarne, må hon med kroppen betala.

Påminte och Prof. Liung, att det som af hans rectorat war oelarerat, war der af, att 
en deel stolo tiufwarne af honom, en god deel har han pantar före hoos sig, hwilka 
intet igenlösas. Han har och till köp anbudet en del, men ingen finnes som der på 
will penningar biuda.

Der wid påminte Prof. Arrhenius, att uthi aerario woro åtskillige panter, såsom 
sängkläder och annat, de der förderfwas, sade det wore bättre, att sådane panter såldes 
bort, så kunde Academien något gagn der af hafwa, än att de helt der skulle för- 
därfwas. Cursores haf:a dem begärt, antingen till köpz för penningar, eller och för 
sin lön dem taga. Emedan Prof. Arrhenius har till en tijd wäret inspector aerarii, will 
han, att undfly alt efftertal, begära här om Consistorii sluth. Resolutio. Det wille Con
sistorium i widare betänkiande taga, om de skole säljas.

6. Bokbindaren Johan Siwert begärer af Consistorio, att Körlingz saker må inne
hållas, till dess att Körling honom sin skuld betalar. Resolutio. Detta bewiljades.

7. Monsrr Olaus Brunnius begärer igenom bref till Prof. Skunk (hwilket bref 
praesenterades af Doct. Hoffwenio,) att Körling skulle tillhållas af Consistorio, att 
sina saker uthtaga uthur deras huus, och nycklarne ifrån sig lefwerera, emedan han 
olofligen dem har till sig taget, och huset occuperat. Resolutio. Detta wille IIL Rector 
påminna Körlingen, när han inkallat blif:r att till sin sak swara i Consistorio.

8. En timberman Johan Mårtenson begärer af Consistorio, att och Körl:n må sig 
betala och förnöya, för än han slipper arresten. Resolutio. Detta skal och Körling 
blifwa påmint.

9. IIL Rector påminte, att det wore nödigt Consistorium wille wara betenkt om 
någon språkmästare, hwem der till skulle uthsees.

En deel commenderade en Lars Johanson wid nampn, som nu nyligen har har 
wäret, och åthskillige af adelen informerat. Andra af hh:r Professorerne mehnte att 
Alexander [de] Cloux, som för lång tijd sedan här ordinarius lingg. Professor wäret 
haf:r, har wäret sinnader att hijt igen komma. Här uthi blef intet wist resolverat
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zo. H. Prof. Olaus Rudbeck har påmint, att de som uthi Collegio Antiq#«atum 
hafwa 2 rum på Communitetet, borde allenast ett der haf:a, och det andra pecunia
rium, emedan de dubbelt gagn hade af Communitetet, än uthaf stipendio pecuniario, 
efftersom h. Rijkz Cantzler har förordnat, att de af Collegio Antiquitatum böra hafwa 
2plex stipendium, will och h. Olaus Rudbeck, att de i  rum på Communitetet hafwa, 
och i pecuniarium för den större nytta och gagn de haf:a af Comwunitetet.

Prof. Arrhenius sade, att hans broder [Jacob Arrhenius], som och notarius är i 
Collegio Antiquitatum, har för honom bekändt, att han intet simplicis stipendii gagn 
har kunnat hafwa af Communitetet, mycket mindre dubbelt

Eljest blef här uthi intet wist resolverat.
Prof. Arrhenius klagade och öf:r att så månge vicarii eller extraordinarii äre på 

Communitetet
Doct Hoffwenius giorde påminnelse till IIL Rectorem och Ven. Consistorium, om 

det halfwa rummet, som effter hans broder Gabriel Hoffwenius wore löst, och der 
jempte begärte han, att studiosus Ulfström må der till insättias, hwilket och blef be- 
wiljat

Prof. Åkerman gaf tillkänna, att in facultate juridica war löst Thomae Lohrmans 
nun, ty begärte han, att Nicolaus Drysenius må der insättias, hwilket och blef sam
tyckt

Om. Laur. Swanhalss, som är in exteris, i hwilkens stelle blef insatt Nicolaus 
Bringius, taltes widlyfftigt. Prof. Åkerman mehnte att det wore billigt, att den som 
Stipendium in fac. juridica haf:a will, han måtte praesentera sig facultati, och der för
faras om han capabel är att der uthi niuta stipendium. Prof. Åkerman sade, att Swan- 
hals hade h. Rijkz Cantzlers bref, att han det behålla skaL Resolutio. Effter Swanhals 
ännu intet har framwijsat Consistorio det brefwet, det han åth minstonne har bordt 
göra, altså finnes wara billigt, att någon annan sätties i hans stelle, och den blif:r 
Nicolaus Bringius.

n .  Wachtmästaren begär, att drengen som håller wacht, för Korlingen, må få 
något sig till underhåld, emedan han intet kan något i medier tijd sig förtiena. Reso
lutio. Det bewiljes, att han får 16 öre kmt. om dagen.

12. Rådmannens Erik Jöranssons son har begärt, att få räknas ibland studenterne, 
och under Academiens societet och jurisdiction sortera. Resolutio. Effter ingen af Pro
fessoribus känner honom till hans studier och lefwerne, ey heller finnes han i någon 
societet, altså effter art. 15 privileg. studd. exduderas han ifrån societate academica, 
hwilket Ven. Consistorii sluth om honom då på stunden communicerades stadz 
magistraten, hwilken genom byfogden Jonas Stenman här om hoos Ven. Consistorium 
förfrågade.

13. Apothekaren begärer af Consistorio recommendation till hans KongL Maij:tt 
om frijheet för tull för krydder, som han tänker låta införa och försälja. Resolutio. 
Detta bewiljades honom med denne condition, att han först förnimmer hoos h. Rijkz 
Cancellarium, om hans HögGr. ExcelL finner rådeliget den recommendation hans 
Maij:tt praesentera.

Doct. Hoffwenius sade, det wore billigt, att han apothekaren påminnes, att be- 
wijsa Consistorio sin skyldige lydna, såsom och richtigh wara i sin handel, wiss taxa 
på medicamenterne gifwa, emedan han i någre stycken rätt obillig är, och när han 
detta uthlofwar, tå må han få recommendation, men eljest intet

14. Insinuerades M. Jonas Phragmenii supplic dll Consistorium om den frijheet af
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Eedby att behålla, hwar på han förr h. Cancellarii bref fått har, och det Ven. Con
sistorio praesenterat. Resolutio. Effter någon discurs bewiljades att han frijheten niuta 
må för 1670.

M. Jonas begärer få bruka hemwanet åhr 1671. Tå lofwade Doct. Petrus Rud- 
beckius, att der M. Jonse Fragmenio bewiljes bruka hemmanet, wille han för uthla- 
gorne både till spannemdl och penningar cavera, men wilja intet de andra barnens 
förmyndare äfwen det samma, så will han allena för 1671 åhrs uthlagor af Eedby, att 
de richtigt skola Academien tillstellas, cavera, och sin lön pantsättia. Detta bewiljades 
att emedan de haf:a uthsått råghsäden, må de och bruka hemmanet för 1671.

13. Doct. Petrus Rudbeckius påminte om det han tillförende Ven. Consistorio har 
insinuerat, nembL om ett stycke humblegård, effter der finnes någre stycken oculti- 
verade, begärte att han heller må få uptaga ett stycke, än att det må liggia oculti- 
verat.

Prof. Åkerman sade, att de som inom faculteten äre, må wara närmare, att der nå
gon facultati förr tillhörig nu kan wara ocultiverat, den uptaga och bruka, än att någon 
uthom faculteten må den bekomma. Det sade och Prof. M. Jonas Fomelius.

Resolutio. Om detta skal en annan gång blifwa slutet
16. H. Rijkz Rådetz Qas Rålambz bref till Consistorium uplästes, af innehåld, att 

han Christophori Brunells sak om lägersmålet något omrörer. Resolutio. Der på will 
Consistorium wid lägligare tijd swara.

17. Uplästes h. Rijkz Cantzlers bref och swar till Consistorium om M. Körlingz 
sak, lit  C  så och det bref som Körling till hans HögGrefL ExcelL skrifwet hade, l i t  
L  Der wid M:r Jonas Fornelius påminte om cautionen för Dn. Körling, att mir han 
den gaf, wiste han intet af hans stora widlyfftigheet, uthan mehnte det intet annat 
war än gäldz sak, doch icke att swara för den, uthan allenast att han måtte slippa 
fängelset, och willigen sistera sig judicio, wijdare intet.

18. IIL Rector gaf Consistorio tillkänna, att han nu wore sinnader resa till Stock
holm, och mehnte, att der h. Rijkz Cantzleren månde honom fråga om Academi» 
Staat och dess aflöning, om de kunna blifra hulpne, begärte att h. Rentmästaren will 
gifwa honom detta kunnigt Begärte och af Consistorio, att de wille påminna, hwad 
de genom honom h. Cancellario wille insinuera.

Prof. Brunnerus tillijka med de flere tackade hans GrefL Magtns för sin goda wilja 
der uthinnan, tyckm och detta wara en högnödig ting, att denne h. Rijkz Cantzlers 
nåde taga i acht

19. Uplästes Prof. M. J. Fornelii dedara/ion på det kopparstycket han för en tijd 
sedan inlefwererade uthi Consistorio.

20. IIL Rector begärte, att Doct. Petrus Hoffwenius nu strax wille emottaga Pro- 
Rectoris embete, emedan der då af h. Prof. Joanne Scheffero war insinuerat Con
sistorio hans epistola, uthi hwilken han prorectoratum deponerar, hwilken epistola 
då och uplästes. Dessföruthan wore intet långt till ordinarie dag, på hwilken muta
tio bör skee. Bewiljade altså Ven. Consistorium, doch så, att ingen detta i lengden 
disputera skulle, att Doa. Hoffwenius skulle nu göra juramentum Protectoris, hwilket 
och skedde, och approberades af hela Consistorio, ehuruwäl det skedde 2 dagar för 
ordinarie mutations dag.

21. Inlefwererades ett köpebref på tompten Academien af staden köpt hafwer.
22. Delibererades om M:ri Körlingz sak.
När tå ILL Rector skulle effter Consistorii sluth låta honom Körling inkalla, och
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han förnam, att III Rector förträdde sitt embete och praesiderade, bad Körling wacht- 
mästaren gå in i Consistorio, och säya hans GrefL Mag:ns att han intet wille gå in 
mädan han praesiderade. IIL Rector och Consistorium befalte, att han enddigen 
skulle inkomma, ty hans GrefL Mag:ns borde intet i denne sak af Körling blifwa 
jäfwat.

Nar nu omsider Körling inkom, tilltalte IIL Rector honom således: Jag har alt 
sedan jag sidst här uthi Consistorio blef så skimpfliget af mons:r Körling handterat, 
mig mycket betänkt, om jag i denne Wittebergensium sak med honom praesident 
skulle, intet som skulle jag finna de raisons, hwarföre han mig sidst wräkte, wara 
uthaf det wärde, att jag derföre borde absentera mig, uthan jag har fruchtat, att effter 
han mig sidst så hårdt anfoor, jag nu intet bättre, uthan kan skee wärre, om det kan 
gröfware wara, skulle blifwa handterat Ty att mons:r Körling mig sidst wräkte, 
kunde han der till intet hafwa andre laglige orsaker, än som, antingen att det wore 
någon owänskap oss emellan, eller och, att jag intet wore capabel att sittia i detta 
rummet Hwad det förra widkommer, weet mons:r Körling wäl sielf, att det aldrig 
något ondt har wäret oss emellan, och tror jag intet han har märkt mig någonsin wara 
hans owän, ty jag har alltijd så ställt mig discret emot honom, som mig har bordt 
Men det andre ställer jag ingalunda under hans omdöme, ty det skal, hoppas jag, 
wäl wijsa sig, antingen mons:r Körling dömer om min capacitet wäl eller illa, om jag 
detta embetet rätt, och som sig bör, förträder, och undergår jag altså ingalunda hans 
censur. Derföre fast än jag mycket hårdt af Ehr blef anfaren, har jag lijkwäl satt mig 
i denne action på samma rum neder, till att wijsa huru ringa jag achtar edra piquante 
ord, när jag gör det mitt embete fordrar. Och skal jag der uthi handla som samwetet 
och rättwijsan kräfwer. Beder fördenskull mons:r Körling wille hafwa mig för sina 
piquer, mycket mera för så grofwa beskyllningar, som han sidst mig påbördade, för- 
skont, considererandes att jag här nu som Rector på mitt embetes wägnar sitter.

Sedan proponerade III Rector Wittebergensium klagan emot Körling om den 
skuldfordran de hijt till Academien och V ea Consistorium skrifwet hafwa, om han 
den will clarera och betala.

M:r Körling swarade: hwadan kommer detta, att Ers GrefL Mag:ns sådant talar, 
emedan jag är till min person och egendom som en skelm etc. af h. Grefwen arreste
rat? Altså tycker jag, att Ers GrefL Mag:ns är i saken actor, menar fördenskull, att han 
då intet kan i samma sak wara judex, och derföre talar jag icke ett ord, förän h. Gref:n 
sig absenterar.

IIL Rector: Jag beder mons:r Körling wille hålla inne med sine piquer, jag har intet 
för mig sielf låtet arrestera honom, uthan det jag deruthi har giordt, har jag giordt 
effter Consistorii sluth.

Körling swarade: Det weet jag intet af, om Rector har gått effter Consistorii sluth, 
men det weet jag, att Rector har låtet arrestera mig.

IIL Rector: hwad det widkommer, skola wij fuller der om talas wid längre fram, 
men nu wele wij komma till sielfwe saken.

Sedan underrättade Consistorium Körling, att hans HögGrefl. Excel! Rijkz Cantz- 
lers bref (föruthan andre skäl) decernerar, att hans GrefL Mag:ns skulle sittia och med 
Consistorio denne Wittenbergensium sak afdöma. Lät och för honom upläsa orden af 
hans HögGrefL ExcelL bref. Vid. Et. G  Der med han gaf sig tiU fridz.

Sedan sade hans Grefl. Mag:ns: Erkenner mons:r Körling den skulden som Witten- 
bergenses honom påföra?
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Körling sade: Skulden är ju bekend, det behöfwes ju intet dereffter fråga. Jag har 
ju aldrig nekat till den, det är ju längesedan bekendt. Det är intet så stoor sak; Wit- 
tenbergenses och jag wij komma wäl öfrreens. Denne skuld bekenner jag, och har 
aldrig till henne nekat Och när denne Academien betalar mig det jag af henne har att 
fordra, så skal jag betala Wittenbergensibus, men först skola de swara mig till desse 
puncter: i. Att de mig intet testimonium gifwet hafwa, det skola de mig först wijsa.
2. Såsom och censurera min oration, och den öf:rsända. 3. Sedan, effter de hafwa sagt, 
ätt jag genom intercessores har bekommet gradum magisterii, ty gör det mig ondt, 
att de skola derföre först förklara sig der på, och bewijsa hwem för mig har hoos dem 
der om intercederat, sedan will jag dem förnöya.

Illustriss. Rector frågade Körling, på hwad sätt, och när han wille betala dem? Han 
swarade: med penningar weet jag, det kan fuller intet annars skee, när de göra det jag 
uthaf dem har begärt, men emedan nu wåld är gånget öf:r mig och min egendom, ty 
kan jag nu intet komma till några penningar, sade han. Det är så handterat med mig, 
som med en skelm och ogärningzmenniskia, och är det fuller mehr, men wij skole 
wäl komma på ett annat rum der wij skole tala der om. Jag will söka öf:rhetens as- 
sistence häruthinnan, emot den wåld mig skedd är.

Sedan gafz M. Körling affträde, medan deliberatio kunde skee om domen, och först 
taltes om de conditioner, hwilka han wille Wittebergenses skulle fullgöra, förr än de 
kunde få sin betalning, hwilka Consistorium fan wara sådana, som intet kunna den 
samma suspendera, ty Wittenbergenses praetendera intet för det omaket de skulle haf:a 
att see öf:r hans oration, uthan att de sumptes, som wid promotion äre giorde, och på 
hans anpart löper, måtte af honom betalas. Skulle de och något om honom hafwa talt, 
som honom kunde touchera, kunde han, om honom så behagade, sÖkie satisfaction på 
annat maneer, men intet borde betalningen derföre upskiutas. Sedan taltes om sielfwe 
skulden hwilken M:r Körlrn bekendt hade, och tillstår wilja betala. Hwarföre resolve
rades, att M:r Körling måste den skulden forderligst contentera, och på det han måtte 
ha så mycket bättre tijd att skaffa sig penningar tillsamman, skulle honom föréhållas, 
att han till Kyndermässo penningarna lefwererar. I medier tijd kunde man det andra, 
som han wore arresterat före, bringa till ändskap.

Sedan blef talt om de andra klagemål på honom äre, såsom bokbindaren Siwert, 
item en timberman hafwa fordra af honom. Der till med låter Olaus Brunnius begära 
sina nycklar igen till huset, effter han der inflytt hafwer olofwandes. Och fan Con
sistorium rådeligast detta honom förehålla. Doch när om denne mons:r Olai Brunnii 
klagan öf:r Körlingen discurrerades, mehnte somlige det wara nogh, att hans böker 
wore i rentecammaren arresterade, och sade Prof. Gartman, att de böker kunde wara 
par hundra rdr wärde, hwilke wäl kunde göra tillfyllest för all hans skuld. Och på det 
han icke måtte kunna säya, att någre uthaf hans saker i hans herberge inom arresten 
woro bortkomne, skulle nu den arresten i hans logemente relaxeras, och honom säyas, 
att han sänder någon med den som på Consistorii wägnar skulle taga sigillet ifrån 
dören, och der sedan något skulle förfaras, wille Consistorium intet stå derföre. Detta 
blef ändtligen och så resolverat.

Omsider kallades Körling in, och IIL Rector påminte honom 1), att Johan Siwert 
bokbindaren har och angifwet en skuld honom angående. Han swarade, den erkänner 
jag, och lofwar att honom förlijka, men quantum af den skuldh wille han intet be- 
kenna.

2). Förehöltz honom timbermansens fordran. Han swarade: jo, jag tror, att det är
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5 mk kmt. jag honom skyldig är. Han har och arbetet inne med sig till öfwerlig be
talning, och är det wäl att Consistorium sådant uptager att uthfordra,

3). Förehöllt 111. Rector honom Olai Brunnii beswär, nemblig att han Körlingemot 
mons:r Brunnii wilja war der i huset ankommen. Körling swarade sig skola wäl 
komma öf:rens med Brunnio, sade och, att Prof. Gartman har wäret hans competitor 
till huset, begärt och att Brunnius skulle upbryta contractet med Körling, och Prof. 
Gartman måtte det inrymmas. Jag seer nu (sade han) huru alla samptligen sig emot 
mig sättia.

Frågades huru Körling wille förnöya Wittebergensibus?
Han swarade: mine böker äre tillijke med alla mina saker ifrån mig tagne, jag tror 

de skola wäl mehr wara wärde; hwart skal jag komma? Jag är och som en skelm ar
resterat.

Sedan begärte han, att Consistorium wille betala honom sin fordran för adjunctura, 
så wille han clarera med Wittebergensibus.

IIL Rector sade Körling, att hans böker woro både arresterade för gäld skull, så och 
som för sin pertinacie och galna procedeurer.

Sedan afsade I1L Rector honom domen i denne sak med Wittebergensibus.
Resolutio. Emedan conditionerne för hwilka Körling säger sig wilja suspendera 

betalningen, hållas af Consistorio wara af intet wärde. Altså dömes han, 
att dem bem:te skuldh betala, och penningame här in Consistorio in- 
lefwerera. Dagen på hwilken han detta bör effterkomma, sätties honom 
till Kyndersmässo nästkommande.

Det andra, som Körling är plichtig att swara före, skal widh annan tijd uptagas.
Sedan sade och 111. Rector åth Körling, att han sielf skulle taga sina saker i acht, 

som arresterade woro, i logementet uthi Brunnii huus, ty sigillet wille hans Grefl. 
Mag:ns nu låta taga der ifrån, och will Consistorium intet längre för de sakerne 
wårda, uthan han hafwer nu sielf macht och wårdnad om dem, men hans person 
skal blifwa in arresto, och de saker som i aerario äro.

Körling sade: Jag kan det intet wårda, effter jag skal wara arresterat. Ty hafwer 
Consistorium med wåld taget åth sig det ena, så må de och taga det andra; der med 
trädde han uth, och gick så i arrestcammaren igen.

23. Samma dag om afftonen kL 3 war effter Consistorii befallning Notarius med 
Petro Cursore till Körling, att påminna honom, att han någon wille låta gå dijt, 
och göra ett inventarium på alt det i hans logement wore, och så den arresten blif:r 
honom relaxerat.

Körling swarade: effter de haf:a begynt att göra wåld på mig och mina saker, så må 
de haf:a altsammans, jag måste tohla och lijda, jag befattar mig intet der med, de 
må göra som dem behagar; item: jag kan intet sielf weta hwad der monde wara, 
huru skal jag committera det en annan. Än sade han: de må göra effter som de 
haf:a begynt, och dem behagar.

24. Uplästes hans HögGrefl. Excell. Rijkz Cantzlers bref, hwar uthi hans 
HögGrefl. Excell. approberar att 111. Rector bekläder Rectoris embete till wåren.

23. Prof. Benzelius berättade på inspp. stipp, wägnar, att han tillijka med Prof. 
Gartman och Prof. Arrhenio har, effter Illustr. Rectoris och Consistorii begäran 
besökt Commun itetet, att der erfara, om det som påmint war, så refererade Prof. 
Benzelius, att ibland dem som der woro, fans så när halfparten som woro vicarii 
aliorum, heller extraordinarii. Sedan när de tillfrågades om den supplication, som
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b. Rijkz Cantzieren war insinuerat under deras nampn, då swarade de enhälleligen 
med en mun, att ingendera af dem wiste, det ringeste af någon supplication, som i 
deras nampn wore tili h. Cancellarium anstäldt. Omsider när inspectores frågade 
dem, hwilka de äro, som penningar hafwa wilja, och hwilka Communitetet, så 
funnes der en del, som uthwalde penningar, och en del Communitetet, hwilkas 
nampn (med mera) h. Professoren sade sig haf:a anteknat på en lista, och skal den 
sedan inlefwereras. Slutligen sade de allesammans, att der Communitetet icke med 
större stadigheet blifwer häreffter hållet, än här till skedt är, wille de allesammans 
heller haf:a pecuniarium stipendium, än som Communitetet.

Den i i  Decembris
wore Professores tillsammans i kyrkian effter högmässan, nembl. Prorector Doa. 

Petrus Hoffwenius, M. Brunnerus, M. Benzelius, D a  Åkerman, D a  Gartman, 
h. Olaus Rudbeck, h. Verelius, Dn. Arrhenius, M. Aurivillius. Acta notavit 
M. Salander.

1. Berättade ProRector för Professoribus hwad M:r Körling hade i går swarat 
Notario, som till honom skickat war om sina sakers lösgifwande i herberget, som 
näst ofwan före finnes, och resolverades. Efftersom han intet will låta någon af sine 
bekante gå i hans logemente, och med Academiae betiente sina saker, som der woro 
in arresto, emottaga, och så den arresten blif:a relaxerat, altså skulle ännu genom 
Notarium honom tillsäyas, att Consistorium relaxerar den arresten, låter och taga 
sigillet der ifrån, och må han sielf sedan wårda om dem, och Consistorium tager 
dess förwar intet på sitt answar, effter det wore full pant in aerario, och som Prof. 
Gartman dagen förr in Consistorio bekende, der wara Körlingz böker till 200 rdr.

2. Delibererades något om advocato, den som på Consistorii wägnar emot Körling i 
denne sak agera kunde. Tå berättade h. Secret:n att hans HögGrefl. Excell. h. Rijkz 
Cantzler hade nemdt der till Adjunctum juris. Och altså resolverades, att Secretarius 
på Consistorii wägnar skulle gå till Dn. Carolum Lundium, och detta af honom 
anmoda, att han sig påtaga wille, och den actionen emot Körling uthföra.

3. Secret. Hadorphius giorde sådan berättelse, om sin resa till hans HögGrefl. 
Excell. Rijkz Cantzler, angående M. Jonae Körlingz sak.

Den 2 Decembris om middagen kom jag till Stockholm, och fick då hans 
HögGrefl. Excell. hemkom af slottet, strax lefwerera Consistorii bref. Sedan då 
hans HögGrefl. Excell. gick till måltijd, war jag och tillstädes med, och då 
begynte hans HögGrefl. Excell. fråga mig om hela sakens beskaffenheet, den jag 
först swarade finnas in aais, men hans HögGr. Exc. påstod, att jag skulle berätta 
saken, effter hon doch icke blifwer dölgd. Tå måtte jag berätta så mycket jag af 
actis minnas kunde. Måndagz morgonen blef jag fordrat till hans HögGr. Exc på 
Carlberg, hwarest jag förtöfwade in till afftonen. Och när nu brefwen till Aca- 
demien ferdige woro, berättade hans HögGr. Exc. hwad hans HögGr. Exc. hade om 
saken resolverat, nembl. att hwad den civil saken anlangade om Wittenbergensium 
klagemål, för hwilka han war citerat, skulle Consistorium den först afdöma, och 
IIL Rector d a  uthi praesident. Men den criminal actionen, att han så illa haf:r 
uthrijtat på BL Rectorem, och hwad mera d a  wid passerat är, finna  hans HögGr. 
Exc böra efftafölja, och i den sak kan icke 111. Reaor sielf sittia, uthan Prorector 
och Consistorium måste den afdöma. Sedan frågade hans HögGr. Exc. hwem Con
sistorium haf:r, som sådane saker kan uthföra, om här är någpn fiscal? Jag sade
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ney. D å  tyckte hans H ögG r. Exc. a t t  den  igenom  någon  juris A d junc tum  skulle 
publice  u thföras, så a tt  M . K örling  publice  anklagas w id  C onsistorium , och saken 
afdöm es. D e r p å  frågade jag, h u ru  hans H ögG r. Exc. h a f:r resolverat om  hans 
carcere, om  h an  de t slippa kan  under påstående action? H ans H ögG r. Excell. sade 
sig  icke annorlunda k u n n a t resolvera, ä n  a tt  han  ex de ten tione  m åste  swara, doch 
rem itte ra t d e t till C onsistorii betrachtande. Jagh  sade, om  M :r K örling  erkenner 
sina fehl, och bedes före, tyckes honom  förunnas p å  cau tion  u thkom m a. H ans 
H ögG refl. Excell. sw arade, de t kunna Professores sig  em ellan öf:rw äga, efftersom  
h an  sig  förehåller, bedes han  före, och erkännes sina fehl, tyckes m ed honom  
m itiu s  handlas böra, hw ar och icke, lå te r C onsisto rium  rä tten  gå, och håller s ig  i all 
t in g  e ffte r  m itt  b ref.

Sedan angaf jag  hoos H ans H ögG refl. Excell., d e t Professores lå ta  i  ödm iukheet 
förfråga, o m  icke en  te rm in  fö r s tipend iariis  kunde  n u  i åh r upsk iu tas till fö ljande 
åh r, e ffte r R en tm ästaren  h a f:r  be ta lt i åh r 2 term iner, som  förr haf:a  upskutetz . N u  
befara Professores a tt  om  denne tr id ie  skal upsk iu tas m ed, lärer en  del a f  m edlen, 
som  anslås i E :rs H ögG refl. E xcell sidst g io rde  Staat till P rofessorum  och andra 
o rd inario rum  aflön ingar, upgå  till stipendiarios, och altså dess m era  b ris ta  fö r 
o rd inariis. H ans H ögG r. Exc. sade, sig  icke så w äl ku n n a  de tta  fa tta , och  fördenskull 
up sk iu te r d e t sw ar till dess hans H ögG r. Exc. kom m er h ä r u th i nägden  (på  W än n e - 
g a rn ). A f de tta  tillfä lle  to g  hans H ögG r. Exc. occasion a tt  fö rfråga  o m  Professores 
in te t sw ara w ilja  om  den  sta ten , som  hans H ögG r. Exc. g io rde  i som m ars, h u ru  d en  
k an  practiceras. J a g  sw arade, a t t  P roff. o ff ta  hafw a om talt, a t t  d e  bo rde  d e r  p å  
sw ara, och sine observationer d e r om  inskicka, till hw ilken  ände  några  hafw a d e r 
c f :r  s itt  betenk iande fö rfa tta t, m en  då  h ä r  om  någo t talas, b lifw a Professores 
w arnade, a tt  d em  kan  h ä r igenom  ö f:rkom m a K o n u n g  G ustaffs Staat, och fördenskull 
a flön ingarne  afkortade, derfö re  haf:a  de  a lt h ä r till innehålle t der m ed, tänk iandes 
hä llre  w ilja  m und te lig  någon  gång  m ed E :rs H ögG r. Exc. d e r om  tala. H an s 
H ögG r. Exc. sw arade: K on u n g  G ustaffs Staat, om  någon  w arnar dem  fö r d en  
sam m a, hw ij rädas d e  u th an  orsak? K u n n a  d e  icke g if:a  m ig  s itt  betenk iande o m  
d e t jag  h a f:r begärt, äre  de  icke alla eense, ku n n a  de  icke hw ar fö r sig  u p sä ttia  sina 
observationes och  ingifw a? J a g  sw arade: de  lära  fu ller så göra, n ä r de få  w eta  
E :rs H ögG r. Exc. w ilja. Sedan frågade hans H ögG r. Exc. om  jag  w iste  n ågo t som  
Professores hade  observerat om  staten? Ja g  sw arade: E tt w eet jag  w ä l  nem bl. om  
d en  u p h ö g n in g  a f  m yntet, som  afdragas skal, a tt  någ ra  Professores ä ro  bo rtkom pne, 
som  den  u p h ö g n in g  n u te t haf:a , och n u  in te t betala kunna, m en  i ste lle t stå de  
tillkom pne, som  den  u p h ö g n in g  in te t hafw a nu te t, och lijkw äl afdrages d en  fö r 
b em :te  Professoribus, e ffte r E:rs. H ögG r. Exc. Staat. H an s  H ögG r. Exc. sw arade, 
hw ij det? N o g h  kunna de  m ärk ia , a t t  in te t m å tte  dem  afdragas n ågon  uphögn ing , 
som  den  icke n u te t haf:r, d e t h a r a ld rig  w äre t m in  m ening. Sedan frågade hans 
H ög G r. Exc. hw ad  m era? Jag  sw arade m ig  in te t w eta m ehr, ty  jag  h a f:r  än n u  
icke sed t Professorum  observationer h ä r  uppe. S idst fö rm älte  jag, a t t  P rofessores 
ä rna  supplicera  till E :rs H ögG r. Exc. o m  den  u phögn ing , a t t  d en  icke m å tte  
afdragas Professoribus in  to tum , u th an  om  sta ten  en  gång  tillräck ia  kunde, P ro 
fessores m åtte  den  då igen  bekom m a. H an s H ögG r. Exc. sw arade: tillräcker den  
fram deles, skal jag  in te t w ara d e r em ot.

E ffter a lt sade hans H ögG refl. Excell. J a g  kan  än n u  p å  någre  dagar icke släppa 
ider hädan  fö r någon  bestelln ing  w idh  archivum , och de  pu b lic  acters tryckiande.
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som  i fö rferd igat h a f:r derfö re  w ill jag  sända en  express m ed  b refw en  till Acade- 
m ien , och i b lifw a här så länge qw ar.

4. Insinuerades, a tt spannemMen in te t k a n  gälla  så högt, som  h o n  w ore w ärdera t 
före, frågades fördenskull hw ad p rijs  hon  skal säljas före? Resolutio. D e t bew iljades 
h o n  säljes fö r 8 d. t:n.

5. E f f te r m iddagen  sam m a dag w ar e ff  te r  C onsisto rii b efa lln ing  N o ta riu s  m ed 
w achtm ästaren  till K örling , och sade honom , a tt  C onsisto rium  hade g ifw e t lös 
arresten  p å  hans saker i hans logem ente, w ille  och C onsisto rium  låta  taga sig ille t 
ifrån , och arresten  altså relaxera.

K ö rlin g  sw arade, jag  säger som  jag  sade förr, jag kan  in te t befa tta  m ig  m ed 
någre  saker, u th an  de göra  som  d e  w ilja , jag  b efa tta r m ig  ingen  tin g  d e r  m ed 
em edan jag  h ä r sitter, och  k an  in te t der till göra, d e  gö ra  som  dem  behagar.

O m sider le  fw er er ad es honom  nycklarne u p p e  i arrestcam  w aren  genom  C u r
sorem  och w achtm ästaren , dem  han sielf em ottog.

D en  14 D ecem bris

hö ltz  C onsistorium  m ajus, praesentibus P ro tec to re  D . H offw en io , D oct. L ithm an, 
D oct. R udbeck, M . B runnero , M. B enzelio, D n . Å kerm an, D n . G artm an , M . L iung, 
D n . V erelio , D n . A rrhen io , M . A uriv illio .

1. C onstituerades nya offic iarii och först assessores m inoris C onsist.
In  facult. theolog. M . B enzelius; m edica, D n . O laus R udbeck; philosoph. M . 

Jonas Fornelius, D n . B uskagrius.
H ä r  w id  ta ltes om  D n . B uskagrio, a tt  C onsisto rium  n äppe lig  lärer förm å h o nom  

till någon  tienst, m en  slötz, om  han  icke w ille  sielf, d å  m å han  en  annan  i s itt stelle  
sättia.

2. D ecani blifw a: T heolog. M . B runnerus; Ju ris  D n . Schefferus; Medicae D oct. 
H offw en ius; Philos. D n . O laus V erelius.

3. Inspectores aerarii b lifw a i kom w ande  åh r D n . Å kerm an  och D n . Buskagritfj.
4. A n g af R entm ästaren , a tt  K opparbergz  köpm än n en  förk lara  sig, d e t d e  ey 

m eh r g if :a w ilja  fö r spannemålen i åh r än  9 1 / 2  d r  t:n . Frågas fördenskull C on
sisto rii betenkiande. Resolutio. Bew iljes fö r 9 1 / 2  d r  t:n  och d e  betala  sielfw a 
tu llen , a f  Helsingesp<*»»em<31en

5. G eorgius N o rtm an  [0: N o tm an ] V esm . begärer testim on ium  h ä r  ifrån , säger 
sig  w ilja  hem  och b lif:a  präst. M :r A uriv illius bekenner a tt  h an  ä r  slächt m ed  h. 
T hom as [K rok], som  har bekendt, a t t  h a n  h a r w äre t b o n a  p å  3 åh r, m en  igen- 
kom w en. Resolutio. Så ä r  h an  icke civis m ehr, d ie r  b ehö f:r testim onium .

6. F rågade P roR ecto r h u ru  m an  skal m ed  B runells kona sig  å thbära, h o n  w ar 
hoos m ig  en  stund  sedan, m ycket beklagandes, a tt  h o n  få r ingen  ändskap, och 
skyller Professores före, a tt  de  in te t w ilja  hen n e  till  sin  rä tt  h id p a  etc. D å  gaf 
jag  h enne  tien lig e t swar, a t t  C onsisto rium  h a r  så m ycket u th lag t s ig  fö r henne, a t t  
d e t har m era ogunst än  gu n st etc.

C onsisto rium  discurrerade h ä r  om , och fan  n ö d ig t saken opsk iu ta  till dess 
C onsisto rium  får saken tillijka  m ed s itt b re f och  h. R ålam bz sw ar m ed hans 
H ögG refl. Excell. R ijkz  C antzler på  W en n eg arn  com m unicera och  råd  begära.

7. Låter P rof. M . Laurentius Fornelius insinuera e t t  ep itaph ium  p å  swenska, d e r 
u th i en  ho o p  hedniske inven tioner finnas, hw ilken  D n . A rrhen iu s först h a r ob-
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serverat och honom  tillskickat, den  M . Fornelius fördenskull strax  lä t inhibera , och 
n u  begärer C onsistorii censur om  de t approberas eller ey? O ch om  han  rä t t  eller 
o rä tt der u th in n an  g io rd t hade? Resolutio. D e t lefw ereras till fac. theologicam , a tt  
g if:a  s itt be tenkiande der ö f:r, sedan w ill C onsistorium  sig  der p å  förklara.

8. Företogz den  sak m ed M :r K örling . O ch först lä t  C onsistorium  å nyo upläsa 
för sig  h. R ijk z  Cantzlers b ref. Sedan befan  C onsisto rium  nödig t, a tt  d e  m åtte  
tillåtas sk riffte lig  agera, a tt så m ycket b ä ttre  ev itera  bu ller och confusion.

P a rte rn e  M . C arolus L undius inkom  m ed M. K örling , och först honom  ansades, 
a t t  e ffte r hans H ögG refl. Excell. h a f:r  fu n n e t nöd ig t den crim inal sak D n . K ö rlin g  
m åste  sw ara till fö r de tillfogade in ju rie r på  111. R ectorem  den  29 N ovem br. a tt  
den  publice  m åste u thföras, och efftersom  hans H ögG r. Exc. h a f:r der till n äm d t 
för Secretario A d junc tum  juris, ty  h a f:r R ecto r och C onsisto rium  de tta  anm odat a f 
D n . Lundio, hw ilken  det och e ffte r w år begäran  haf:r p å  sig  taget a tt  u thföra.

M :r K örling  begärte  d e t m åtte  sig  w ijsas a f  hans H ögG refl. Exc. b ref, hw ilket 
och skedde, och uplästes de  sam m a o rd  så lydandes: Tyckes m ig  altså, a tt nom ine 
publico  igenom  en der till a f  Senatu academ ico d ep u te ra t och fu llm ächtig  person 
etc. som  K örling  crim inalite r anklagas etc.

M :r K örling  begärte  då, a tt D n . Lundius m åtte  först praestera ju ram en tum  calumniae 
e ffte r R ätteg . O rd. 17 punct.

D n . Lundius frågade hw arföre?
H an  sade, e ffte r de t så fins i processen, jag  w ill a lt lagligen gå  till w ärka, och 

derfö re  begärer jag  det, ty så ä r  stylen i ned re  rä tter.
C onsistorium  swarade: här ä r  ingen res dub ia  eller m örk  sak a tt  agera, u than  

M . Lundius går e ffte r de  argum en t h an  a f  actis få tt haf:r, ey heller fins några skäl 
till a tt  hålla honom  suspect fö r någon argheet.

M :r K örling  swarade: nekas d e t mag, så få r jag  gå  bo rt, ty  e ffte r  den  17 punc t 
ä r  jag  då  in te t p lich tig  swara.

P rof. Å kerm an sw arade: M :r K ö rlin g  graverar h ä r m ed icke allenast D n . L undium , 
som  fu llm ächtig  är, u than  m era principalem , 111. R ectorem  och C onsistorium  
calumniae i ns im ulerar, i d e t han  sådant påstår, begär e r  fördenskull, a t t  de tta  m åtte  
noteras.

M :r K ö rlin g  sade sig  in te t an n a t begära  ä n  d e t lag  m edg if:r sade och, jag  w ill 
in te t w eta  a f  sådan t hå rd t tillta l a f  eder Professor.

P rof. Å kerm an sade, jag  ta lar e ffte r m itt  em bete, d e t jag  fö rstår säger jag, han  
m å tte  in te t så stå  och gravera folk.

M :r K ö rlin g  sade sig  begära  allena d e t lagen  m edgifw er.
D n . Lundius sade sig  in te t ob ligera t w ara i så k la r sak praestera ju ram en tum  

calumniae, som  in  rebus dub iis  ö fw eliget ä r; doch sk iu ter d e t till C onsistorii 
om döm e.

D n . K ö rlin g  frågades, om  han  begärar, a t t  D n . L undius praesterar d e t ju ram en tum  
i p rinc ipalens Hl. R ectoris  eller s itt eget nam pn?

D n . K ö rlin g  swarade: han  gö re  i hw ilke t h an  w ill.
D n . Lundius skö t de t å  nyo under C onsistorii gpd tfinnande, lofw andes w ilja  d e t 

gö ra  o m  C onsisto rium  så w ill.
H ä rp å  u thw ijstes p arte rne  m edan  C onsisto rium  h ä r  om  deliberera  m åtte . O ch 

lä t  C onsistorium  fö r sig  fö rst upläsa a f  rä ttegångz processens 16 punct, hw arest 
om  juram en to  calumniae talas, och lem nas i rä tten s w åld om  p a rte rn e  m å sådant
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juramentum praestera. Der om consulterade nu Consistorium, och omsider fan 
onödigt, att Dn. Lundius skulle göra juramentum calumniae, effter Consistorium 
icke finner, att h. Lundius af ondskefull begärligheet att träta, eller uthi någon 
twifwelachtig sak agerar, uthan i en re notissima, och effter hans HögGr. Exc. 
R. Cantzlers wilja der till nembder.

Sedan inkallades parterne, och det sades dem. Men M:r Körling påstod samma 
juramentum calumniae nu som förr. Eljest wille han niuta det processen determinerar, 
att få affträda och intet swara, sade sig wilja hålla sig wid lagh, ty det är intet så, 
att taga enom som en lättferdig karl för hufwudet, slå upp hans dörar, föra enom i 
fengelse. Jag må snart tänkia mig om, och hålla mig det bästa jag kan in till lagh 
och rätt.

ProRector och flere swarade honom, att den saken kommer intet wid det han nu 
förebär, han måste rätta sig effter Consistorii sluth; ty i M. Körlingz wåld står intet 
att interpretera lagen, men processen gif:r domaren macht, att determinera om den 
ene parten med fogh begärer juramentum calumniae af den andra, det nu Con
sistorium haf:r giordt.

M:r Körling swarade: de domhaf:nde der nämnas, förstås Hofrätten.
Prorector swarade, om der med förstås allena Hofrätten, så har M:r Körling 

intet fogh äska något juramentum calumniae i detta rum af Dn. Lundio, effter 
bem:te juramentum der allena omröres.

Omsider när Consistorium länge haf:r M. Körling förmant att sig rätta, och 
han ändå påstod sin förre begäran, sades honom: will han intet contestera litern 
uthan juramento calumniae, så uthdrages saken så mycket längre, och han sin arrest 
ändå icke qwitt warder.

M:r Körling swarade: haf:r jag sutet der i 16 dagar, jag kan fuller än så lenge 
sittia, jag seer de hafwa lust der till.

Consistorium bad honom hafwa fördrag med sådane ord, han är der till sielf 
orsaken.

M:r Körling begärte weta om det är hans HögGrefl. Excell. R. Cantzlers befall
ning, att han skal agera ex carcere?

Här till swarades, ja ex custodia, och uplästes för honom af hans HögGr. Exc 
bref hwad der om förmäles sålunda: det tyckes och, att han bör swara ex custodia, 
och att i criminal aaionen ingen borgen kan gälla etc.

Än påstod M:r Körling, som förr, juramentum calumniae af Dn. Lundio, så snart 
han det får, skal han strax taga inlagan till sig och swara.

Denne inlaga uplästes, och lefwererades åth M:r Körling, men han wägrade den 
emottaga, innan Dn. Lundius först hade praesterat juramentum calumniae.

Consistorium uptog detta för ett domqwal, att M:r Körl. intet låter sig nöya med 
Consistorii sluth här om, uthan så instendigt påstår sin begäran, som icke skälig är, 
uthan i mörke och twifwelachtige saker.

M:r Körling begärte noteras, att han offta haf:r fordrat juramentum calumniae, 
men Consistorium det nekat, sade sig det wäl 7 eller 8 gånger begärt.

Consistorium swarade, det må wäl noteras, ty Consistorium finner det icke nödigt, 
beswärandes sig ännu, att han qwäljer deras dom häruthinnan.

Sidst nedersteg ProRector sielf, och lefwererade honom inlagan i handen, den han 
då omsider lofwade swara till. Och Prorector sade, jag hoppas i lefwerera den bona 
fide igen.
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Körling swarade: det behöfwes intet påminnas der om, jag har bona fide handterat 
hwad jag har giordt, intet skal jag göra wåld derpå.

Professores swarade åter, wij blifra så piquerade här af honom, att wij hafwa 
ingen frid, begärandes han än wille afstå med sådant.

Sedan frågade Consistorium om han will haf:a den attest Cursor och wachtmästaren 
haf:a gifwet? och att de den med eed verificera?

Körling swarade: jag weet intet om jag får det, när jag fordrar något på min 
sida, blifwer det mig nekat.

Consistorium bad honom afstå med sådant, ty honom är intet nekat det som 
honom intet nekas bör.

Wachtmästaren och Cursor inkallades, uplästes för dem sin egen bekennelse, den 
de tilistodo, sampt med eed verificerade, och underskrefwo.

Sedan affträdde parterne.
9. Bringii son Nicolao lofwades 13 dr smt. till sin krankheetz cuur af cassa 

studiosorum.
10. Bonden i Läby, som tillförende afsagd är, blifwer wid det förr giordt och 

slutet är.
11. Påminte Prorector om det swar afgå skulle till hans HögGr. Exc om den 

giorde staten, och detta påminnes i anledning af Secretarii Hadorphii påminnelse 
här om.

Consistorium fan detta nödigt, och beslöt, att Professorum upsatte skäl skulle 
sammandragas, och göras ett uthaf, sedan öf:rsee det inspp. serarii, item af fac. 
theologica M. Brunnerus, juridica Dn. Åkerman, medica Prorector Doa. Hoffwe- 
nius etc

12. Påminte och Prorector om Communitetet, att hans HögGrefl. Excell. bref är i 
höstas der om hijtkommet, att Professores skulle sig der öfwer widare förklara, och 
sitt betenkiande inkomma låta.

13. Påminte Rentmästaren om det bref hans HögGrefl. Excell. Rijkz Cantzleren 
nylig haf:r till sig skrifwet och begärat et attest att Academien är contemerat för 
den rest å godzen hans HögGr. Exc. genom häfdebyte bekommet hade, hwilken 
rest der af flyter, att hans HögGr. Exc. försålde det ena hemmanet Ekeby till Doa. 
Lithman, och förlupo så 3 eller 4 åhr innan Skäggestad blef wederlagdt. Nu haf:r 
hans HögGr. Exc. låtet hijtskicka så mycket som resterande för samma åhr.

Consistorium påminte sig, att i fiol bewiljade Professores den samma rest på sig 
taga, och i sina aflöningar korta.

Rentmästaren swarade, när d a  sluth skulle exequeras, fans en eller annan, som 
d a  till nekade, hwilka hans HögGr. Exc fick waa, och fördenskull altsammans 
hijtskickade i ducater.

Professores beklagade, att sådant föres till hans HögGr. Exc. som in ta  Con
sistorium afwea, och doch kan dem allom imputeras, contesterade fördenskull 
praesentes, att de in ta  annat wist hafwa, än samma rest wore på deras lön afräknat, 
hwarföre detta någon gång borde hugkommias, att ursächtas emot.

Den 17 Decembris
höltz Consistorium minus, praesentibus Prorect. Doa. Hoffwenio, M. Benzelio, 

D a  Gartman, M. J. Fornelio. A aa notante M. Johanne Salandro.
1. Näst för än Magnificus ProRector något ärende proponerade, påminte Prof.
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Jonas Fornelius, att efftersom han blef uthsluten uthur Consistorio, när eleaio novi 
ProRectoris skedde, wille han altså wara exciperat ifrån det onere att sittia adsessor 
in consistorio minori.

Magnif. Prorector sade, att det intet war i hans disposition, om så är skedt, 
frågade M. Fornelium, om han något i election har att säya?

M:r Fornelius swarade ney, uthan heller önskar honom der till lycka, allenast att 
han blef då i det måhl uthsluten, tycker han något sällsampt wara. Resolutio. Detta 
wille Magnif. Prorector wid en annan tijdh in Consistorio majori proponera.

2. H. Thomas Krok anklagade studiosum Laurentium Gaam [Gahm], att han i 
hans gård der han gästar något otienlig sig ställt hafwer, först, har han Gamen 
upbrutet h. Thomas foderhuus, ställt der uthi främ jande mäns hästar, som honom 
gäste, för hwilket h. Thomas dem åthwarnade, tå han lät sig och corrigeras. 2. Har 
och en af hans följe, kommet seent om natten, klappat på hans port der han boor, 
säyandes, att om han med goda icke sluppe in, skulle han lyffta porten af hakarne, 
der lijkwäl h. Thomas lät upp för honom, lät honom och få det han begärte, 
nemblig höö. Sedan har denne Gaam hela den natten till söndagz morgpn drucket 
och skutet, jämwäl under högpredikan, och med sådant lefwerne skutet fönsterne 
sönder i stugun. När h. Thomas dem åtwarnade, att de ey ett sådant lef:rne föra 
skulle, swarade Gamen, att han må heller prijsa sådane gäster som så lustigt sig 
hålla. Sidst begärte h. Thomas, att Gamen restimerar honom husen så goda och 
ferdiga, som de woro när han dem inträdde, och söker sig ett annat herberge, som 
honom bäst kan lijka, ty fast han will corrigera sig, så kan han det intet förmå för 
elakt sällskap skull. H. Thomas begärte och, att han och hans huus må blifwa här 
effter frijkallat för afwige ord, bullrande och annat oliud, som Gamen anten sielf 
eller genom andra kunde honom här effter tillfoga, fast han honom intet undsagt 
har, wille han lijkwäl praecavera. att det ey skee må.

Magnif. Prorector sade sig haf:a förmaat Gamen, att han skulle förlijka sin wärd, 
och har lijkwäl intet infunnet sig till någon förlijkning, hwar af slutes att han nog 
contumax måtte wara.

Sedan bekende Gahm, att hans gäster, nembl. hans broder hafwe nogh otijdiga 
wäret hoos honom, som woro hans broder en mönsterskrifware, Julius Göös, Ström
berg och Stridzberg. Den som porten upskööt hoos h. Thomam, war en corporal till 
häst Skiälberg. Gamen klagade öf:r elakt sällskap, som honom draga till fyllerij, 
ibland hwilka han nämde Ericum Micrandrum och hans broder (Vid. acta den 
17 Maij.) hwilket Prorector sade skulle dem påminnas.

De trädde begge uth. I medier tijd fans af Ven. Consistorio, att Gamen har illa 
giordt, men kunde saken lijkwäl moot honom ey skärpas till det högsta, ty han wore 
af andra der till bräckt. De kallades in, och denne resolution gafz, nemblig, att 
Laurentius Gaam restituerat h. Thomas sin huus igen, så god och ferdige, som 
han dem inträdde, sedan uthi widare afhandling skal han på det bästa förnöya h. 
Thomas, och på bästa sätt komma öfwerens med honom. För oliud och sabatzbrott 
plichte 2 dygn med carcere i stellet för 12 mk smt.

Prof. Fornelius caverade för fönstren, att han dem will låta laga. Gamen blif:r 
och lös till morgons affton, då skal han gå i fengelset. Sedan blef han förmant, att 
ingen orätt eller wåld tillfoga h. Thomas hemligen eller uppenbarligen, uthan på 
bästa sätt komma öf:rens med honom om hospitio, hwilket han och uthlofwade.

3. Wachtdrengiarne Erik Larsson och Johan Johansson anklagade monstr Johan
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Hård och Petter Biörnsköld för oliud och grasserande på gatan, item Biörnsköldz 
dreng, att förra natten emellan 11 och 12 tå de stodo på wacht öfwer Körlingen, 
fingp de höra dem komma skrikandes wid Kongzstallet, hade och påkar med sig, 
der med de slogo på ett planck wid Academien. De gingo då neder och warnade 
demi, att de intet så låta skulle. Änddigen gingo de effter dem, tå h. Johan Hård 
och Biörnsköld hade sagt åth dem: kyss mig etc. edra hunssfottar. Omsider hinte 
de dem wid gambla torget, der de togo påkarna ifrån dem.

Wälb. Johan Hård sade sig intet comparera uthi Consistorio, ty han är under 
militie staten. Biörnsköld sade, att det war andre partij som ropade och skreko. 
Drengen som gick med omwänd jacka, sade han giorde det för rägn skull. Biörn
sköld nekade hårdt till att han intet ropade, sade och att Johan Hård slog med sin 
påk i planket.

Magnif. Prorector lät inkalla Biörnsköldz praeceptor Löfman, hwilken sade, att 
han förmante honom att ingen orolig lefwnat föra, men som han intet fick sin 
wilja hemma, gick han uth emot hans wilja och wetskap. Han klagade och öfwer 
drengen, att han elak wore.

Resolutio. Drengen skal plichta för oliud och annor otidigheet, med fengelse i 
3 dygn. Praeceptoren skal och castigera Biörnsköld, som han finner skäligt wara, 
effter han emot förmaning har om natten gått uth. Cursor säye och inspectori Prof. 
Aurivillio till hwad resolverat är, han läge och att drengen må komma ifrån honom, 
effter han så elak är.

4. Accijskarlarne Erik och Abraham anklaga Duuals hustro, att när de kommo 
till henne och upfordrade accijszedlarna, nekade hon dem zedlarne att få, förän de 
gofwo henne quittentz att de dem taget hafwa. De hafwa swarat dem intet böra 
gifwa quittentz på dem. Hon lägger hakan på dören, och will intet släppa dem uth, 
då stiger en af dem och rycker upp dören, och wille gå uth. Hon sköt den ena af 
dem, och tog brandstakan och wille ränna honom i brickan, der han det icke 
hindrat hade med käppen.

Hon swarade och sade, att hon intet wiste, att de borde zedlarne upfordra, altså 
wille hon haf:a quittentz på dem, att de icke kunde sedan bry henne der med. 
De trädde af.

Magnif. Prorector och Consistorium betrachtandes, att här war förseende på 
begge sidor, ty wille de sökia, att desse måtte med hwar annan förlijkas. Bägge 
parterne kallades in, och först förehöltz dem, att de henne hade giordt orätt, och altså 
frågade dem Magnif. Prorector, om de icke wille förlijkas med henne, doch läm
nades dem deras rätt sig förbehålla, att den lagligen uthföra, doch måste de tänkia, 
att de intet äro uthan skuld.

De swarade sig intet sökia hennes wärsta, uthan äro wäl till fridz der med, allenast 
hon dem intet så undfår en annan gång.

I lijka måtto sades åth henne, att hon och sig hade försedt emot deras privilegier, 
altså bödz dem på begge sidor förlijkning, hwartill de och sielf willige woro, och 
hon tog dem begge i hand på, att all twist der med skulle uphäfwas, och saken 
warda förlijkat, hwilken förlijkning skedde i Consistorio, der med de och trädde 
af, och saken wardt så componerat.

5. Wachtdrengen Erik Larsson anklagade Julium Göös, att han trär om natten nu 
näst förleden åket grassatim, funnet honom 3 gånger, först wid 11 och 12, sedan 
något senare; tridie gången emellan 3 och 4 om morgonen. Gösen swarade, att

29-711135  Sattander
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han fuller åkte, men skrek intet, uthan för lust skull. Han sade att han och på 
Kongzengen körde och åter in i staden igen, ty han ärnade resa om morgonen 
kl. 4. Med Gösen hafwer Stridzberg och Höken wäret, men intet oliud giordt. Gösen 
klagade och, att wachten har på gatan welat taga hästen af honom, fölgt efftern 
den ena och den andra gatan; item i Waltuna gården plundrat en dreng ifrån 
Knutby, och widlyfftigt beswärade sig Gösen öfwer dem.

Resolutio. Gösen blif:r in arresto till dess saken kan en annan gång praesentibus 
caeteris antagas.

6. Magnif. Prorector proponerade en bondes begäran i Orkesta byn, hwilken är 
effter Gonsist. majoris sluth sagder ifrån hemmanet. Widare berättelse om bonden 
insinuerades genom bef:ns Abraham Perssons bref. Consistorium wille gärna blifwa 
wid det förra Consist. majoris sluth, nemblig att bonden betalas för sin uthsådde 
höstsäd och bruket, sedan sätties af hemmanet.

Bonden kallades in, bekende att wid hemmanet är 6 öres land, rågsäd har han 
sådt 31 /2  t:a och 1/2 t:a hwete, korn såås der 3 t:r, sade sig haf:a 3 hästar, han sade 
sig haf:a kördt åkeren 3 gånger. Honom frågades hwad han begärte för bruket? Han 
ställte det till Consistorium.

Resolutio. Oin fogden kan förwissa Consistorium, att så är som bonden berättar, 
gifwes bonden igen sin uthsådde höstsäd, och för bruket får han 3 t:r hwilket be
löper sig 7 t:r. Sidst sades åth bonden, att fougden, när han inkommer, skal han om 
detta ärendet wiss resolution få.

Den 18 Decembris
kallade Prorector Professores till tals effter högmässan i kyrkian, praesentibus 

Prorect. Doct. Hoffwenio, Doct. P. Rudbeck, M. Åkerman, Dn. Gartman, Dn. Ol. 
Rudbeck, M. Liung, Dn. Verelio, Dn. Arrhenio, M. Aurivillio.

1. Bewiljades Georgio Nortman* testimonium, effter han icke 3 åhr borta wäret 
haf:r, uthan stundom för fattigdom ett halfft eller 3/4 åhr borta och åter här 
igen.

2. Martinus Gregorii och Sa[de]lmeyerskan wilja allena gifwa half ottonde daler 
tunnan, de andra intet. Resolutio. Bewiljes då dem andra för 7, om icke mera 
fåås kan.

3. Frågade h. Olaus Rudbeck huru många diskar ophäfwas skola öf:r helgen, och 
huru länge. Resolutio. Fyra diskar uphäfwas på 3 wekors tijd; den allena blifwer 
ståendes som officiarii haf:a.

4. Angaf Prorector om Dn. Körling, som ännu icke är ferdig med sitt swar, uthan 
säges hafwa 3 eller 4 skrifware der uppe som arbeta åth honom. Resolutio. Han 
måste hafwa sin tijd, eljest kan han beswära sig der öfwer, det går honom mäst 
ann, ju länger får han der sittia.

Den 20 Decembris
höltz Consistorium majus, praesentibus Reverendissimo Domino ArchiEpiscopo, 

Prorectore Doct. Hoffw., Doct. Lithman, Doct. Rudbeck, M. Brunnero, M  Benzelio, 
M. Åkerman, Dn. Ol. Rudbeck, M. Liungh, Dn. Verelio, M. J. Fornelio, Dn. Arrhenio, 
M. Aurivillio.

* Felskrivning för Notman.
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1. Insinuerade Reverendiss. Archiepiscopus ett bref af h. Sten Bielke för Petro 
Stiernman om Bielke-stipendio, att hans Excell. wille sig förklara öf:r hans Hög- 
wyrd:ttz intercession för bemtte Stiernman om stipendio, så snart hans Högw:tt 
hade med Consistorio communicem, om han må det niuta uthom landz, effter det 
står i testamentet, att han här studera skal; derföre refererar hans högw:tt detta 
ärendet till Consistorii omdöme.

Consistorium tyckte skäliget, att han får det niuta, i anseende till sina qualiteter 
och intercederar för honom, att han må det bekomma effter han doch icke så länge 
uthe blifwer och han det sålunda mäst här widh Academien förnöta kan.

2. Sedan frågade hans högw:tt huru det är med stipendiis, anten studenterne få 
alt pecuniarium, eller de ännu äre wid Communitetet?

Härtill swarades, att det ännu beror i förre terminis, effter hans HögGr. Exc. 
haf:r hijtskrifwet in Octobri, och begärt Professorum yttermera betenkiande i 
saken, innan ett ändtliget uthslag falla kunde.

Sedan begyntes om Communitetet discurreras, serdeles om de abuser der wid 
som offtast förspörjas, och i synnerhéf taltes om de månge interimister som denne 
tijd genom ransakning befundne äre der wara, föruthan annan orichtigheet med mat 
och dricka som der elak finnes.

Reverendiss. ArchiEpiscopus berättade widlyfftelig sin mening här om, huru 
omöyelig är att hålla med Communitetet den richtigheet, såsom med stipendiis, 
derföre war hans högw:tt emot dess senaste uprättelse, effter han wiste hwad 
obotelige feel der funnes, och så lärer gå med detta Communitetet ända bort åth, 
och gifwa Consistorio mycket beswär, och doch ingen sådan frucht med sig hafwer 
som pecuniarium. Det rätt nu sades om månge interimister, det hafwer jag och 
hördt somblige klaga, när någon ordinarius är borta, och en annan sätties interims wijs 
i ställe, går bem:te extraordinarius intet bort, när ordinarius igenkommer, uthan 
går lijkwäl och tränger bort någon ordinarium, eller sittia de stundom 16 eller 17 
st:n ihop wid en disk, hwilket är en stor oordning, och kan näpplig botas, uthan 
Communitetet tages sin koos och pecuniarium i stellet, det har alltijd wäret min 
mening och än blifwer, skola Professores bemöta alla de abuser med Communitetet 
äre, få de intet annat att göra än gå der med.

Sedan berättade M:r Benzelius, att desse interimister hafwa en stor del Dn. Olai 
Rudbeckii zedlar der till, hwar emot finnes lijkwäl förr in Consistorio slutet, att 
ingen interimist skulle der wara när ordinarius bortreser, uthan rummet ledigt, och 
så mycket i spijsningen innehållas.

Prof. 01. Rudbeck swarade, än Bringii son? Haf:r icke Consistorium aylig insatt 
honom för en interimist i Swanhalsens stelle; sedan om någon kan wijsa min 
zedel, att jag haf:r insatt någon vicarium, sedan Communitetet sattes, undantagandes 
musicanterne och offirianterne, så skal jag gifwa 100 dr sölf:rmt.

Reverendiss. Archiepiscopus swarade: Inspectores stipp, borde sättia vicarios till, 
och haf:a inspection på dem huru länge de må der gå.

M:r Benzelius swarade: det är bewijsliget, att en hoop haf:a nu Dn. Olai Rud
beckii zedlar, att få gå der interims wijs. Sedan säger han sig hafwa macht, att 
sättia vicarios i musicantemes stelle, och siuke få sielfwe sättia vicarios.

H. Rudbeck swarade ja, der är ett Consistorii sluth der på, men intet i andras 
stelle. Jag kan bewijsa Professorum zedlar till mig på dem som der interims wijs 
gått hafwa, den ena intercederar för den, den andra för en annan, och effter
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sådanes anmodan haf:r jag låtet dem inkomma, men icke af mitt eget råd. Sedan 
wore bäst till att evitera sådant och mera, att det programma som är giordt 1629 
emot några abuser blefwe tryckt och upslaget i Gommunitetet, så kunde alla der 
efter sig rätta.

Sedan nu widlyffteligen om desse abuser och interimister wore talat, kom det i 
discurs om den supplication communitisterne hade giort till hans HögGr. Exc. Rijkz 
Cantzler, och frågades huru der med sig förehåller?

M:r Benzelius swarade sig med de andre inspectoribus stipendiariorum der om 
denne tijd inquirerat, men der befans ingen af communitisterne som hafwer hördt 
den supplicationen eller den begärt skrifwas, säya sig rädda för förföljelse om de 
något här om bekänna.

Prof. Rudbeck berättade huruledes hans HögGr. Exc. R. Cantzler sände effter 
honom en gång in Augusto för någre privat och egne ährender skull, då war der och 
kyrkeherden i Sigtuna med en gång till måltijd, då om Gommunitetet talat wardt, 
och de samma önskade mycket, att det skulle blifwa beståendes, för dhe fattigas 
skull, och der på skref sedan Hans HögGrefl. Excell. Rijkz Cantzleren hijt till 
Academi en, att Professores än wijdare sig betänkia borde, om samma Communitetz 
uphäfwande, effter så månge önska för dess barn skull dess bestånd.

M:r Brunnerus sade: D a  collega hade wäl giordt, om han hade först communi
cem  den supplicationen med Consistorio, innan han hade den bortsändt, så hade och 
Consistorium fått der om ransaka, och alt ordinaria via gått.

Så sade och flere, att denne supplic ey hade bordt communiceras, innan Gonsisto- 
rium hade det wist, hälst effter nu bewijsliget fins, att icke en communitist der af 
weet, derföre måste med sådant alldeles orichtigt wara tillgånget.

Dn. Olaus Rudbeck sade: jag förmälte i går, att jag ärnade begära det stipen
diarii skulle upkallas i detta rummet, och jag wille öfwer tyga dem som hafwa 
mensam communem begärt behålla och supplicationen giordt, den jag haf:r corri- 
gerat, men nu will jag intet

Reverendiss. ProCancell.: jag har alltijd hördt, att flere begära pecuniarium än 
Communitetet, och der med finna sig bättre betiente, derföre weet jag intet huru 
communitisterne kunde om Communitetet supplicera.

Wid detta wardt en starkt discurs om denne supplication, och Proff:s talte hwar 
om annan med stor commotion här öfwer.

Rentemestaren sade: I Gode Herrar öfwerlade intet förr om Communitetetz 
brister kunde botas, innan i voterade om dess uphäfwande. I skulle först inquirerat 
om alle klagemål och abuser och sökt dem först rätta, men det giorde i intet, 
uthan när hans HögGr. Exc. i sommars hijtkom, då högge i alla löst på en gång 
och voterade det sin koos.

Professores swarade sig i anledning af hans HögGr. Exc. frågan om Communitetet 
swarat och sagt, sine vota effter sin embetes plicht, och fördenskull icke rätt sådant 
objicieras.

Sedan continuerades ännu den förre discurs om den supplicationen, och annat 
som om Communitetet begynt war.

Omsider sade hans Högw:tt ProCancell.: wij äre så dissentientes, wij måste sluta i 
denne saken om wij blifwa wid förre vota dier intet. Men den begynte discurs 
om bem:te supplication warade alt continuerlig en lång stund.

M:r Benzelius swarade till det h. Olaus Rudbeck rätt nu sade om supplicantibus:
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När wij wore på Communitetet, och funne så månge vicarios till 22 st:n, som 
bem:t är, frågade wij och med det samma, hwilka de woro som supplicerat hade om 
Communitetet. Då swarade de enhälleligen, att ingen wiste der af, och det bekende 
dhe rundeligen, det wij bode dem göra af en frij wilja. Derföre om någon säger 
(som blif:r berättat), att wij hafwa med hotelse kommet dem der till, så säye wij, 
han måste stiga fram och swara oss, wij skola honom öfwertyga, att han far med 
osanning, och en obewijslig beskyllning. Så sade och Dn. Arrhenius.

Widare sade M:r Benzelius: det hafwer och offta wäret sagt om oss, att wij 
sökia wår egen nytta der med att Communitetet skal uphäfwas; der till nekar jag 
för min person på det högsta, och skal förswara mig om någon det på mig säger.

Så swarade Dn. Arrhenius och flera, widlyffteligen der på talandes, att sådane 
calumnier skal dem påkastas, när de säya sina vota effter sin eed.

Prorector Hoffwenius yrkiade något sluth af Consistorio om Gommunitetet, sade, 
jag mins hans HögGr. Exc. R. Cantzler gaf oss votum liberum i sommars att här- 
uthinnan säya hwad wij tyckia, det måste wij än göra. I synnerhet begärer jag weta 
om någon haf:r förandrat sitt votum här uthi? Hwar till ingen swarade.

ProCancellarius sade, det kan fuller wara med begge någre abuser, ty de som 
haf:a pecuniarium, anwända dem icke alltijd wäl, men när Consistorium gifwer 
torfftige och dem som wärdige äre, det beneficium, hwem kan see der på, om det 
alltijd anwändes så rätt. Men med mensa communi äre fast större och flere abusus, 
och än såsom med ett krögerij, stundom äre der flere, stundom färre, och går 
oskickeliga till, det jag alt förr uth sade, och fördenskull tyckte bättre wara man 
wid pecuniarium blefwe.

H. Prorector yrkiade än widare sluth, om Consistorium blifwer wid sitt förre 
voto, begärandes ProCancellarü assistens till något sluth.

ProCancellarius frågar om Consistorium blif:r wid sitt förre betenkiande i hans 
HögGr. Exc. närwaro gifwet, eller om någon haf:r sig förandrat.

Här till swarade ingen, uthan något hwar sade sig wid sine förre vota blifwa.
Sedan påmintes om the ord i hans HögGr. Exc. R. Cantzlers bref i sommars 

woro införde om Communitetetz uphäfwande, att detta skulle komma på Con
sistorii answar, hwilka ord Rev:diss. Archiepiscopus och Prorector mehnte så tydas 
böra, att de ord på wårt embetes troheet måste förstås, och wij det answara, såsom 
alla andre ährlige män i sine embeten, icke oss böre nu draga före, nemblig, att 
hafwa en noga inspection huru alt richtigt tillgår med stipendiis, och der uppå 
effter wår ytterste förmågo bearbeta.

Detta answar tyckte Professores sammalunda sig icke undraga före, att afwärja 
abusus, så mycket dem görligast kunde wara.

M:r Brunnerus sade: skal det komma på wårt answar, som votera emot Commu- 
nitetet, så må det komma på deras answar, som votera med Communitetet, alla de 
abusus häruthinnan skee, som fast flere äre, och större än pecuniarium.

ProCancellarius sade, desse ord äre såsom minse till waksamheet i wåra embeten, 
wij måste alla wåra anslag göra på wårt answar, och när man så gör, har ingen oss 
något att tilltala.

Omsider slötz på denne discurs, att Consistorium måste sitt betenkjande författa 
låta och till hans HögGr. Exc. öfwersända om Communitetet. Till den ände skulle 
alle Professores lefwerera å nyo sina vota skrifftelig om Communitetet, och sän der 
af göra ett, till effter helgen att öfwersändas.
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Sedan berättade h. Prorector för ProCancellario om Academiae Staat, den hans 
HögGr. Exc. giordt haf:r pro Anno 1670 och 1671. att hans HögGr. Exc. haf:r 
begärt Gonsistorium skulle der öfwer låta sitt betenkiande inkomma, huru den sig 
kan låta practicera; hwilket Professores nu tänkia till att göra, och till den ände per 
classes ingifwet sine betenkiande, hwilka nu lärer wara af Secretario samraandragne, 
och till ett giorde, att upläsas och öfwersändas till hans HögGr. Exc.

Detta tyckte hans Högwyrdigheet wäl wara.
3. Påminte Prorector, att någre måtte öfwerresa till hans HöghGr. Exc. Rijkz 

Cantzler i helgen om Academiae Staat och Communitetet, sampt hwad mera nödigt 
är med hans HögGr. Exc. att communicera. Detta tyckte Professores rådeliget, och 
att Professores komwza tillsammans om torsdag der öfwer.

4. Talte R:diss. Archiepiscopus om den ungaro, som här wäret haf:r att han bort
rest är, och bortfördt med sig någre böcker, dem han af hans Högw:tt länt hafwer, 
frågandes om någon wiste kundskap om honom. Sammaledes beklagade sig 
M. Brunnerus, men ingen wiste någon kundskap om honom.

5. Abraham Persson hafwer några bönder, som intet fyllest hafwa reen säd att 
betala med, tillbiuda i bland något blandsäd till 61 t:r. Resolutio. Tages reen säd så 
långt det räcker, sedan 11 /8  t:a blandsäd för tunnan reen säd, men det som gifz i 
hafwra, 1 1 /4  t:a.

6. Sedan företogz saken med M. Jona Körling, och Jacobus Cursor sändes upp 
till honom att nidkallan.

Cursor nidkom, och berättade M:r Körling låter swara, att han nu icke är färdig 
med något swar, effter han intet haf:r förr fått wetat än nu, derföre hafwer han 
bortsändt sina linkläder, och går i nattkiortelen, kan intet så hastigt swara, skulle 
för 3 timmar sedan wäret tillkänna gifwet.

ProRector swarade: han haf:r nu en weka hafft inlagen hoos sig, och sändt 
honom budh i dag för middag genom Petrum Cursorem, hwilken inkallades och 
tillspordes här om.

Han sade sig wäret hoos honom, och sagt Körling det först emellan 6 och 7. 
Sedan emellan 8 och 9. Men han swarade, sig icke så snart ferdig wara, will 
skrifftelig swara, såsom han skrifftelig fått hafwer.

Prorector sände begge Cursores till honom, låtandes säya honom, att Consisto
rium finner icke hans swar sufficient, ty han haf:r 2 gånger i dag wäret der om 
admonerad. När de igenkomwzo, berättade de, att han sig ursächtar, säyandes sig 
alldeles wara oberedd, begär er dilation till öfwermorgons, hwilket då omsider honom 
effterlätz.

Doa. Lithman berättade, att den 18 Maij sidstförledne, war slutet, att Körling 
skulle kallas, och förehållas det bref ifrån W  ittebergens ibus konwwet war. Jag 
giorde det, kallade honom hem till mig, sade honom om Wittebergensium bref, och 
wiste honom sedan till Doa. Hoffweniuw, att bättre göra sig der om kunnig, gaf 
honom och råd skrifwa till Wittebergenses, och tillsäya dem sin betalning, lem- 
nandes penningarne hoos någon af tyske prästerne i Stockholm, och begärer sitt 
testimonium. Körling swarade mig, är in ta  annat än detta, när de sända mig 
brefwet ifrån W ittenbag, skal jag dem betala,

Prorector Doct. Hoffwenius berättade, huru han i fiol talte om denne sak med 
M. Körling hoos h. Rudbeckium, af den orsak, att h. Thermaenius lefwererade mig 
ett bref ifrån Walingio, hwilken ännu war i W ittenbag, hwar uthi låg facultatis
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philosophicae Wittebergensis attest om Korlingens promotion, hwilket bref Prorector 
sade sig nog sollicitus wäret om huru det skulle lefwereras, alldenstund han intet 
bref hade till Consistorium, eller någon facultet. Doch emedan honor patriae der 
uthinnan verserar, tyckte migh sådant bref ey kunna nederläggias. Hwarföre gick 
jag till illius temporis Rectorem Doct. Lithman, in praesentia Dn. Claudii Arrhenii, 
frågandes råd af Rectore, huru jag skulle saken sine invidia angripa. Magnif. Rector 
tyckte, effter det war en quaestio de actu magisterii philosophici, lände den till fac. 
philosophicam, och gaf mig det rådet, att sända det till Decanum fac. philosophicae 
D a  Schefferum. H. Schefferus skickade mig satnm  skrifft tillbaka med de skäl, 
att det wore res Consistorii, non facultatis. I medier tijd förr än jag wiste hwart uth 
jag skulle med det brefwet, drögdes någon tijdh, på hwilken jag kom en gång till 
Dn. Olaum Rudbeck t, r. Prorectorem, hwarest M:r Körling war tillstädes. Då talte 
Dn. Rudbeckius mig till huru det war med det Wittebergensium bref, rätt som 
Körling skulle uthgå. Jag swarade, att jag nog bekymbersam war der om, såsom den 
intet obligerat wore, att ställa mig i någon widlyfftighe/ med Körling, med hwilken 
jag ingen fiendskap hafft. Då swarade Körling ridendo, jag tycker alz intet om 
detta brefwet, det är lapperij. Jag swarade, jag tycker intet så, uthan det är skam för 
hela nationen, der icke h. Körling praesterar praestanda, det är, sin skuld i Witten
berg clarerar. Dn. Rudbeck swarade jo, jo, h. Körling, i måste göra det godt, och 
förlijka dem i Wittenberg. Förr än detta skedde, kom till mig en student, som 
begärte samma bref på Körlingz wägnar, hwilket jag nekade, doch om han wille der 
af hafwa en copia, kunde han den få afskrifwa in aedibus meis, ty jag wille intet 
extradera henne. Icke deste mindre befalte jag min egen barns praeceptor skulle 
samme bref afcopiera och lefwerera; altså är han icke allenast af h. Rudbeckio, uthan 
och af mig admonerat om denne sak.

H:r Olai Rudbeckii berättelse är denne, som han skrifftelig inlefwererat hafwer:

Effter Ven. Consistorii begäran lefwererade jag Mag. Körling Ven. Consistorii bref 
wid pass den 19 Oct. 1670 och då han frågade mig hwar på cicationen lärer gå uth, 
så swarade jag, i weta wäl det. Och ehuruwäl jag intet har wäret i Consistorio, så 
menar jag, effter som jag förnummet haf:r, att det lärer angå Academiens ifrån 
Wittenberg bref om penningarna för eder promotion, kan skee och så dhe pen
ningar som staden Upsala fordrar på sin action de hade emot eder i Consistorio. Så 
war summan af mitt tal, ehuruwäl jag alla orden så nu icke minnas kan, hwilket jag 
här med bewittnar. Den 7 Decembt. 1670.

Olaus Rudbeck.

7. Professorum ransakningar öfwer Academiae bönder 2 åhr sedan håldne, om
taltes, och slötz, att de skola igenhemptas af h. Rudbeckio, och hwar excerpera sina 
ransakningar.

8. Uplästes Professorum betänkiande om staten pro Anno 1670 och 1671, och 
approberades i den form afgå, som copien uthwijser.

Sammaledes uplästes der jempte Prof. Åkermans, Rudbeckii, Hoffwenii och 
Verelii om staten och Communitetet, som war twert emot de andra Professorum 
upsatt, och effter der uthi funnes wid ändan af den första punct någre quiquante 
[0: piquante] ordeformer, så protesterade något hwar der emot, begärandes, att 
anten de måtte borttagas, eller wille Consistorium der på swara.

Doct. Hoffwenius bekende de orden wara af h. Olao Rudbeckio insatte, och
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dem wäl kunna sin koos tagas, effter de intet till essentiam tei göra; det till han å 
sin anpart consenterar, men M. Åkerman war det emot.

Sedan bekände Doct. Hoffwenius om den andra punct, angående Communitetet, 
att han ännu blifwer wid sitt förte votum pro pecuniario, alldenstund han icke 
finner den frucht af Communitetet, som Kongl. Maij:ttz intention är, men effter 
han blef i en dasse med ofwantalde Professoribus förd, som alla woro eense om det 
här infördt står, derföre måste han pluralitati votorum cedera, men begärer noteras 
att han blif:r wid sitt förra voto om pecuniario, det han och tillstår der under till- 
skrifwas.

Dn. Arrhenius säger sig intet wäret tillstädes, då allas betenkiande conciperades 
här om, men bijfaller plurium voto om pecuniario stipendio.

9. Strax effter helgen måste fogderne inkallas, och tillsees huru medlen kunna in
komma och tillräckia etc.

Den 22 Decembris
höltz Consistorium majus, praesentibus Prorectore D. Hoffwenio, Doct. Lithman, 

M. Brunnero, M. Benzelio, Dn. Åkerman, M. Liung, Dn. Arrhenio, M. Celsio, 
M  Aurivillio.

1. Förmälte Proreaor sig hafwa fått bref ifrån Illustriss. Rectore, att hans Grefl. 
Mag:ns hafwer nylig talat mied h. Rijkz Cantzler, och hans HögGr. Exc. finnes heel 
nådig, begärandes ändskap på Körlingens sak, sampt Consistorii betenkiande om 
staten och Communitetet, lofwandes det ingalunda wilja illa uptaga.

Consistorium fan sin skyldigheet lijkmätigt, att effterkomma hans HögGr. Exc. 
befallning, och de begär te upsatt i helgen öfwersända.

2. Uplästes hans HögGr. Exc. R. Cantzlers bref för Jacobo Lodino till stipendium. 
Resolutio. Effter denne studiosus är male notatus der igenom, att han haf:r skrifwet 
ett bref i M. Skunkz nampn till Marina, att begära 6 rdr till läns, derföre är bäst 
man refererar för hans HögGr. Exc. hwad han är för en person.

3. Upsändes Cursores att nederfordra M. Körling, hwilken swarade, sig icke än 
ferdig wara, hwilket Consistorium begärte noteras, att det måste sittia och wänta 
effter honom.

4. Johanni Sigtunio bewiljes egen disputation hålla.
5. Taltes om Samuele Molino, som hufwudswag wäret haf:r, och eligerades till 

stipendium den tijd han siuknade, frågades om han än får stipendium? Resolutio. 
Lofwas i cönsideration med andra komma så snart rum blifwa löse.

6. Talte Prorector om Magno Hwarf, att han borde ihogkommas, effter han haf:r 
Kgl. M:ttz och Rijkz Cantzlers bref, till stipendium. Resolutio. Han kan förelagas och 
förhöras huru wijda han capabel fins, sedan kan han ihogkommas wid någon vacande 
att accommoderas.

7. Upsände Doa. Petrus Rudbeckius en zedel af 3 puncter, om sitt voto angående 
Communitetet, om staten och Körlingens sak.

Sea. Hadorphius provocerade till Professorum bewittnande om det som Doa. 
Rudbeck nekar till i sitt voto, och något hwar mintes, att hans HögGrefl. Excdl. 
Rijkz Cantzler swarade honom, att om man en gång uphäfwer Communitetet, må 
man icke å nyo revocera det.

8. Matthias Mört anklages af Mathz Olson skomakare och Marcus [Kohl] barbier 
för gäld, hafw a i natt med en benämd Ingel Knutson kom m a och sökt updyrka
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låta en nattstufwu der inne någre penaler gäste, men fingo intet upp dören. Johan 
Math son smeden war med.

Resolutio. Desse skole arresteras re & corpore, och Mathz Olson förmantes att 
icke kalla de nykompne penaler, uthan han borde derföre böta.

9. Någre studiosi inlade en skrifft och begära niuta Communitetet öfwer helgen. 
Ibland dem är en Olaus Schedenius benämd, som relegerades ett åhr sedan för 
lägersmål, och nu igenkommer, på frij hand träder till Communitetet uthan något lof 
af inspectoribus och Consistorio.

Gonsistorium höllt före, att denne skulle någon näpst haf:a, och icke böra Com
munitetet tillträda uthan Consistorii lof.

10. Insinuerade inspectores aerarii Prof. Schefferus och Dn. Arrhenius ett upsatt 
på det de hafwa låtet byggia i åhr, contesterandes der hoos, att de gärna hade mera 
welat förrätta i sitt embete, hwar så medlen hade kunnat tillräckia, och begära 
detta till acta föras.

11. Angaf Prorector om M:r Boos hemman i Malma, att Roxen haf:r förmält det 
Reductions Collegium hafwer dem igen reducerat till Cronan. Consistorium påminte 
sig hafwa supplicerat i fiol till Kgl. May:tt att få dem behålla under Academien i 
refusion för det Cronan haf:r Academien afhändt, och Reductions Collegium haf:r 
skäligt funnet att Cronan refunderar. Men på samma supplication är ännu ingen 
resolution uthfallen. Derföre skulle Professores nu i helgen tala med hans HögGrefl. 
Excell. Rijkz Cantzler der om.

12. Carl Mårtenson i Hageby fick i fiol Consistorii sluth att bekomma 5 dr till 
hielp på uthskrifningzpe«»mg<*rne, så offta den står, men fins icke satt på hwad 
åhr det skal begynnas, det bokhållaren låter begära.

Resolutio. Tillsätties att han det niuter förste gången 1669, då det först slötz.
13. Uplästes Consistorii bref till hans HögGr. Exc. Rijkz Cantzler om Academiae 

staten och det upsatt, som af Professorum ingifne betenkiande författat war. 
2. Afbön, att Kgl. Cammaren icke måtte med Acad. Staat sig befatta. 3. Om Com
munitetet, att Professores alla widh sine förre vota wäret hafwa etc. Vide copie- 
boken.

14. Inkommo Dn. Lundius och Dn. Körling emot hwar andra.
Prorector berättade, att han haf:r till att bespara tijden sändt Dn. Lundii inlaga 

till Dn. Körling, när den war ferdig, och Dn. Körling hafwer der på swarat. 
Således hafwa de å begge sidor 2 resor skrifftdigen emot hwar andra sina documenter 
förferdigat.

Dn. Lundius berättade, att Dn. Körling hafwer något infördt i denne sin senare 
duplic, som han icke hafwer fått skrifftelig swara till, utan nu mundtdigen påminna 
begärer. Först finner jag uthi denne duplica, så wäl som till förenne, att Dn. 
Körling alt bortåth contumaciter fortfar emot hans Grefl. Mag:ns. Sammaledes haf:r 
han icke mindre sidwyrdning den 10 Decembt. hans Grefl. Mag:ns giordt, begäran
des det måtte noteras.

1) . Att Körling samma gång hafwer först inskickat wachtmestaren, att han icke 
wille inkomma, innan 111. Rector upstege och affträdde.

2) . Otillbörligen då talt och angripet 111. Rectorem till störste skimph.
3) . Såsom i libellen fins, att Dn. Körling haf:r 111. Rectoris ähra anstött, och i sin 

exception, till hans lijf och godz, och det samma nu i dupliken framhärdeligen till
stått, såsom han och derföre citerat 31 cap. KonJB. LL. och att han enkannerligen
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hafwer meent I1L Rectorem, finnes af actis, ehuruwäl han och uthi sitt bref till hans 
HögGr. Exc h. Rijkz Cantzler serdeles om 111. Rectore talar, att han till honom 
skickat, till honom gått etc. Och det han uthi sina skriffter förmäler om mina 
calumnier, är nästan icke ett ord sant. Hwad han och inkastar uppå 111. Rectorem 
sielf, af lijka wärde, effter det 111. Rector sådant aldrig giordt.

Dn. Körling swarade, att i hans inlagor nogsampt finnes god besked till det 
Lundius här inwänder, jag nämpner intet Ql. Rectorem i mina inlagor etc.

Här med uplästes bem:te Dn. Lundii exception och Dn. Körlingz swar.
Sedan kom till discurs om någre saker i Dn. Körlingz skrifft finnes, ibland annat, 

emot det M. Körling inwänder sig icke wist causam citationis.
Blef altså emellan begge parterne något talat om det i M. Körlingz skrifft war 

infattat, såsom till praefationen, hwar uthi M:r Körling ibland annat quaestionerar 
om Gonsistorium haf:r befalt h. Lundium att committera crimen falsi eller calum- 
niera, hwilka ord han skulle haf:a bespart om Consistorio quaestionaa, nogsamt 
wettandes, att en rätt sådant icke befaller, som han och desse ord med månge flere 
till Consistorii vexation uthkastar.

Till den 1. punct blef talt, att Dn. Körling war i förledne wåras admonerat af då 
warande Rectore Magnifico Doa. Lithman om samma sakz darerande, det och förr 
in aais finnes påmint.

Doa. Lithman förehölt honom nu d a  samma att han admonerade M. Körling 
hemma i sitt huus i wåras, att han skulle denne saken bijläggia och clarera.

M:r Körling tillstod data, men sade sig sielfwiljandes haf:a kommet till Reaorem 
den gång ocitaat.

Doct. Lithman sade, att Doct. Hoffwenius kom först till honom, och förmälte om 
detta bref som war kommet ifrån Wittenberg. Sedan admonerade jag Dn. Körling 
här om effta  Consistorii begäran, och sade att sådant bref war komma om honom, 
och ett skamliget bref, hwilka han kunde få see hoos Doa. Hoffwenium.

M:r Körling bekende, hafwa begärt samma bref see af D oa. Hoffwenio, och fått 
der af en copia.

Sedan wardt och af Dn. Lundio påmint om de M. Körlingz ordh som finnas i 
samma förste punct, om Adjunais, att dhe kallas stipendiarii uthi K. Gustaff 
Adolphs stadga 1621. § 1. och 1624. 31 Augusti, hwilka ord M. Körling säga 
Dn. Lundium citerat, som hin håle Psaltaren. Men Dn. Lundius begärte samma 
stadgar framdragas, hwilka Consistorium giorde, och befan samma ordh och mening 
innehafwa, som Dn. Lundius alligaar, men M:r Körling så beskympheligen nekar.

Till IV. punaen hwar est Dn. Lundius uptager, som woro honom i M. Körlingz 
förste swar förekastar sin swärmoders begrafning, att den wara skedd på söndagen, 
uthtydde nu M. Körling sig den aldrig meent, fast han eljest i gemeen om begraf- 
ningar der talte, och Dn. Lundius om sin swärmodas begrafning tyder. Dn. Lundius 
swarade då, har jag intet så rätt mentem fattat af hans skrifft, så är d a  en error 
excusabilis, som icke strax borde kallas crimen falsi.

M. Brunnerus och flere sade: d a  kan wara en error och lapsus memoria?, som icke 
strax så borde skierpas.

Till d a  som M:r Körling säga i sin VIII. puna, att jag in ta  nekar, det är, jakar, 
att Consistorii sluth om arresten är orätteliga giordt etc. och sluter d a  på, att desse 
ord äre wist af mig owettandes framkomne, äfwen som öfwerste prästen Caiphas 
skedde, att han talade sanningen owettandes etc. de orden sä g a  jag mig aldrig hafwa
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skrifwet eller tänkt uthan mitt ord, som heter i repliken rätteliga, det haf:r Dn. 
Körling föresatt o, att nu ordet heter orätteliga till Consistorii störste skimph för- 
wändt.

M:r Körling sade sig det o icke tillsatt, men war så skrifwet, när jag fick skrifften. 
Dn. Lundius nekar.

Amanuensis upkallades, som hafwer renskrifwet skrifften, och frågades om det o, 
som klarligen synes wara tillsatt. Han sade sigh intet tillsatt någon bokstaf, mehr 
än det som då skrefz i h. Lundii stufwa, och h. Lundius sielf effteråth igenom läste 
skrifften.

Praesumerade altså Consistorium, atr detta måtte wara till Consistorii ludification 
af M. Körling sielf tillsatt, dier genom hans tillskyndan af någon annan, emedan 
det o befinnes wara af en annan hand sedermera tillsatt.

Sedan tül dhe ord M. Körling både förr och effter införer, till att sig undanleda 
den beskyllning på 111. Rectorem i brefwet till hans HögGr. Exc. Rijkz Cantzler 
för öfwerwåld på sig, repeterandes än Dn. Lundius sine förre ord, både af actis och 
brefwet, att han ingen annan har ment än 111. Rectorem. Men Dn. Körling swarade, 
det fins intet i brefwet, uthan jag ldagar på dem mig antastat hafwa; säger och 
ännu, att jag intet hafwer nämdt Rectorem, men dem som mig injurierat hafwa, 
den som finner sig skyldig, han kan stå derföre. Item (säger han) uthi mitt swar 
till wederpartens libell, bewijser jag uthtryckeligen wara eedzöres brott giordt, men 
ursächtar mig det icke tillskrifwa 111. Rectori.

Här emot swarade Dn. Lundius som förr, att acta, M. Körlingz bref och inlagor 
uthwijsa, att han ingen annan, än 111. Rectorem meent hafwer, fast han nu söker 
att wrängia. Ty hela hans inlagor gå ju der uth på, att honom är wåld skedt, 
hwilket han 111. Rectori principaliter tillagt haf:r.

Sedan i samma discurs om wåldet och arresten sade M. Körling, Consistorii arrest 
är så liberal ibland, besynnerlig på mig. Consistorium lät arrestera mig 1663 under 
M. Ravü rectorat, men Rector kom sielf till mig och arresten relaxerade. Så wardt 
jag i Bergens sak citerat med arresto.

Consistorium tog sådant hårdt wid sig neml:n desse beskyllningar, såsom alldeles 
oskälige, ty är han arresterat någon gång förr, är det för hans brott skull, och wille 
fördenskull Consistorium låta der effter närmare see, och honom widare på sådane 
beskyllningar swara. Fins det wara skedt, så är det för M. Körlingz förre contumacie 
och brott skull, dessutan intet.

Yttermera inwände Dn. Körling, att Dn. Lundius hafwer i sin libell citerat 
21 cap. Tingm.B. att bewijsa råån wara giordt, hwilket cap. doch talar om edegång, 
der om jag honom admonerat, doch införde han det samma i sin replica, men sedan 
sände dagen effter, och för 21 capitel lät skrifwa 31.

D a  Lundius swarade: i min libell skref jag rätt 31 cap. Tingm.B. som klarlig 
skal finnas oförändrat, men i min replie skref skrifwaren det 21 cap. som han 
dagen effter om morgonen upgick och corrigerade, talar fördenskull hårdt emot 
den beskyllning, att det förste gång orätt war skrifwet, i min libell.

Consistorium skärskodade libellen, och fan citationen den förste gång rätt 
skrifwen, och der icke förandrat; den andre gång om skrifwaren hafwer sig försedt, 
och strax rättat, bör icke kallas crimen false; M:r Körling han brukar alt för offta 
och oskäligt det ordet.

Dn. Lundius till sidste rummet §.5. sidste raderne: Han wille af sitt figmento på
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Rectorem bewijsa, att jag anten af oförstånd eller argheet hafwer peccerat.
Det han förwijter mig lockat ens annars fästemö, det säger jag wara en stor 

osanning, som jag skal bewijsa kunna med h. Berlingens wittnesbörd, att der wore 
aldrig legitima sponsalia uthi, fast de begge hade afftalt der om sig emellan.

Att jag hafwer inom mine 20 åhr något felat, det haf:r jag igen bättrat, effter 
lagh, och consist. ecclesiasticum mig till bästa der uthi deciderat, mycket mindre till 
någpn boot brottzlig funnen, mig refererandes på acta consist. ecclesiastici; Körling 
borde fördenskull intet tillwijta mig någon sådant. Sidst, efftersom och M. Körling 
refererar sig på sitt Kongl. bref, gör jag det sam#za, effter jag har det så hederligen 
fattat, som någon tijd han.

Och effter Dn. Körling wijter mig, att jag någon tijd ifrån Academien legat i 
Skåne med min discipel, swarar jag mig det giordt ratione officii, och sedan har 
uthrest i främ jande land, och större heder än Dn. Körling bekommet, och af Doa. 
Struvio hederligen inviterat till gradum in utroq#e jure, och kunnat bekomma 
ibland någre och tiugu secundum locum.

Han uthlåter sig och till höge privilegier angående sin person, men så må han 
weta, att han innehållen är för sin contumacie och olijdelige procedere. Derföre 
och uthi poena contumaciae ingen caution (ehuruwäl den och förseent skedd) ac
cepteras böra, uthan e ffta  31 cap. Kon.B. LL och andra rum af constitutt. acadd. 
han för sig citerat, antecedentia cum consequentibus conferendo, finnas, att den som 
i sin frijd och privilegier sig emot constitutiones förbryter, böra och effter lagh 
och constitutiones plichta och coérceras. Och effter han sig i sine skriffter refererar 
på en dieknes rätt, är honom intet owitterliget, huru han af sine praeceptoribus 
coércerat ob contumaciam; derföre sig in ta  nogsampt kunna förundra öfwer 
Körlingens ofogade aaioner; wäl och märkiandes, att han strax ex communicatione 
cum Illustriss. Cancellario secundum constitutiones, såsom uthi en criminal sak ex 
custodia swara bordt, hwar om jag och i min replie förmält hafwer.

Sedan påminte Dn. Körling att han i går läste dhe aaerne som conciperades då 
han i förste Consistorio war, och finna  något d a  uthi mangla, såsom uthi actane 
står en gång, att jag har swarat om mina saker hafwa de förr taga dem med wåld, 
så tage dem nu med, men jag sade: hafwa de förr giordt wåld på mig, så göre 
nu med.

Uthi d a  som yttast står in actis manglar och något, som icke är infördt, nembl. 
när Reaor upstod och kom på golfwa, hötte han mig och sade, jag skal betala tig 
innan jag släppa tig, och det wille jag gärna hafwa infördt.

Rentemästaren och flere swarade, ney, d a  sade han aldrig, wij äre så många 
som minnas hans ord.

Sidst frågade Proreaor parterne, om de hafwa något mehr att tala i saken? De 
sade ney, och woro benögde med d a , som giordt war; hwar med de och aff- 
trädde.

Dereffta begynte Professores att discurrera om saken, och först påminte sig 
huru swårt dem blif:r att sittia öfwer denne sak och döma, e ffta  M:r Körling så 
swårligen hela Consistorium i sine skriffta och tahl graverar. Detta önskade något 
hwar, att de kunde sig undraga. Men e ffta  hans HögGrefl. Excdl hafw a befalt 
Consistorium öfwer denne saken döma, och det är Öfweliga i alle rätter, att döma i 
de saka, som publice åkastas, derföre kan icke Consistorium sig undraga, uthan 
måste göra sitt till på eed och samwae e ffta  acta och probata. Slötz fördenskull.
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atc Professores måste effter middag k l 2 upkomwa, och företaga alla acta till 
saksens afdömmande.

[Den 22 Decembris.]
Samma dag effter middag kl. 2 sammankom Consist. majus, praesent. Prorea. 

Doct. Hoffwenio, Doct. Lithman, M. Brunnero, M. Benzelio, Dn. Åkerman, M. 
Liung, Dn. Verelio, Dn. Arrhenio, M. Aurivillio.

1. Förmälte Prorector Consistorium förnämbligast wara denne gång samman
kallat, att göra en ändskap på M. Körlingz sak, som bägge parterne emellan är uth- 
agerat, och nu allena återstår, att Consistorium tager aaerne under händerne, bägges 
skäl öfwerwägar, och domen författar, och derföre har jag så extraordinarie Consisto
rium kallat, att wij förr helgen måtte här på en ändskap bekomma.

Consistorium tyckte detta wäl wara, företagandes fördenskull begges inlagor med 
der jempte allegerade skäl.

I. Aldraförst uplästes af Dn. Lundii inlaga den förste punct der uthi han anklagar 
D a  Körling för citationernes försittiande, uprepeterandes M. Körlingz instantier, 
att effter honom i citationerne icke haf:a orsakerne wäret exprimerade, och han 
torde inwända sig såsom en confirmatus Professor i Pernow, här wilja considerer as, 
har fördenskull icke welat comparera, hwilka begge argument D a  Lundius för
lägger der med, att Dn. Körling är af Doa. Lithman allaredo i wåras om saken 
admonerat. 2:do. Så lenge Dn. Körling här wistas uthan docendi munere, kan han 
här icke annorlunda än andre cives academici considereras. Och fördenskull accu- 
serar honom pro contumaci citationis negligentia, effter cap. 23. §. 9. constitutt. 
acadd. etc.

Af D a  Körlingz swar, finnes att han 8handa beskyllningar uthaf Dn. Lundii förste 
punct uthletar, dem han sedan beswarar. De fem förste och den sidste puncten finner 
Consist. klart af Dn. Lundii inlaga hemptas, mien den 6 och 7 punct icke så. Och 
effter D a  Körling desse punaer företager sig till att refutera, har Consistorium 
måst dem examinera, och sin mening der på författa.

I den förste talar M. Körling om ett monitorial som han wille föregå skulle till 
sig, innan han citerat worde, och d a  effter Rätteg. Process. 22 punct. Men Con
sistorium på m in n a  sig här till, 1. att han är mundtdig admonerat effter Consistorii 
sluth den 18 Maij, af då warande Rectore Doa. Lithmaa Vid. acta 20 Decembt. 
item dessuthan af Prof. h. Olao Rudbeckio, och Doct. Hoffwenio, som d a  samme- 
städes fins bewittnat. 2. Om det aldrig hade wäret skedt, behöfde in ta  Consistorium 
något monitorial till honom afgå låta, när saken war klar och förr bekänd. Men 
Rättegångz Processen talar i d a  rum om mörke och twifwelachtige saka, som en 
rätt icke weet, om den sann är, hwilka lijkwäl Consistorium om denne wiste. Men 
nu hafwer doch Consistorium honom genom förre Rectorem D oa. Lithman låtet 
åthwarna, och fått för enskyllan ett sådant swar, som mera uthwijsa, att han till 
ingen betalning wille sig förstå, utan åkärandane Wittebagenses wille först lefwaera 
honom i händane sitt promotions bref, d a  han af dem lösa borde, innan de något 
extradaade. Och sakfäÜa Rättegångz Processens 22 punct M. Körling mera, än 
assisterar i detta mål, ty så lyda orden: Men hwar deras enskyllan icke kan göra 
fyllest uthi saken, eller de det alldeles motwilligen förtiga och försitda (NB. som 
M:r Körling här giordt haf:r) då måge wår domhafwande öfw a dem döma etc 
Är altså denne puna in ta  öfwerträdt af 111. Rectore och Consistorio, som M:r
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Körling inwänder, uchan med honom är höfligare procederat, än Rector och Con
sistorium kunde hafwa hafft behof.

Sedan öfwerwägade Consistorium de 6 essentialia citationis, som han desidererar, 
hwilka alla han i citationerne haf:r bekommet. 1. Nomen judicis citantis, det fans 
under citationerne. 2. Ejus qui citatur war M. Körling, som uthskrifften på citatio
nerne och compellatio inne uthi nogsampt uthwijser. 3. Actoris seu adversarii war 
fuller intet i skrifftelige citationerne expresse satta, men sades honom mundtelig af 
h. Olao Rudbeck och h. Verelio i höstas, som fins in actis. 4. Causa propter quam 
citebatur sattes generaliter i brefwen, nembl. för någre orichtigheter skull, och 
hwilka de woro sades honom speciosissime af förberörde Professoribus Dn. Olao 
Rudbeck och Verelio, föruthan det han af Doa. Lithman om samma sak admonerat 
wardt. 5. Locus judicii sades honom, då han i citationerne fordrades hijt, till Upsala 
att swara. 6. Tempus opportunum, hwilken han nogh hade då förste citationen gafz 
den 6 Septembr. den andra 29 Sept. som war 3 wekor effter, den tridie den 
14. Oaobr. något öfwer 14 dagar, hwar effter Consistorium uppehölt i 5 wekor, att 
deliberera om den 4:de citation, nembl. till den 25 Novembr. och då kom M:r 
Körling innan citationen afgick, men icke att swara i denne sak, uthan uthtaga 
någre documenter för sin sak i Hofrätten som hans berättelse till 111. Reaorem gifwer 
tillkänna. Vid. acta 27 Novembr. Dhe allegata han införer af Tingm.B. n  och 
12 punct, att åkäranden skulle sägia honom saken, den han till honom åkära wille, 
d a  finna Consistorium 1. att Wittebergenses fulleliga giordt hafwa i sina bref 
hijt åth och M:r Körling både sedt och läset daas publicum saiptum emot sig. 
2. Sedan, att Consistorium d a  samma skulle giordt, så är d a  både förr citationerne 
skedt, och mädan de gofwes. Förr skedde det, som ofwanberördt är i wåras af då 
warande Rectore Doa. Carolo Lithman. Vid. acta 20 Decembt. 1670. Item af h. 
Olao Rudbeck in praesentia Doa. Hoffwenii der om samma tijd tillrådd. Sedan 
haf:r h. Olaus Rudbeck sagt honom saken i Stockholm, då han lefwererade honom 
Consistorii citation i höstas. Sammaledes giorde och h. Vaelius i Stockholm, då 
bem:te Körling honom d a  om tillsporde; hwarföre förebär D a  Körling oskäligen 
saksens okunnighea, i detta mål och fördenskull in ta  tillbörligen Consistorii citation 
jäfwar, fast saken uthi citationane icke så egenteligen och å nyo exprimerat wardt, 
ty lagen i de rum M. Körling omtalar, förstår mundtlige baättelser, hwilka M. Kör
ling jempte de skrifftelige fått hafwa, och äre altså alle dhe 6 essentialia cita/mnis 
han begära, observerade. Dessuthan har och Rector Academiae ex constitutt. macht, 
att c itaa  en studiosum, fast han icke strax säger honom causas, alldenstund han vi 
juramenti studiosorum ex constitutt. cap. 4. memb. 3. §. 3. är obligaat Rectoris och 
Consistorii citation och kallelse debitam obedientiam praestera, oansedt ingen causa 
citationis förmält warder, ty bem:te juramentum tillijka med $. 7. c. 23. constitutt. 
acadd. tillbinda honom in quacunq«? causa honesta så mycket mera till lydno, som 
han uthöfwer laga straff till infamiam pajurii warder förfallen, när han Reaoris 
och Consistorii citation försummar. Hwarföre inwända Dn. Körling sine ofwan- 
berate skäl uthan fogh emot Consistorii citation. Ja d a  finnes klarlig, att han af 
contumacia non ignorantia causae citationen försummat, som med mera af hans 
irrisorio responso till Räntmästaren sees. Vide acta. Item han hade icke ens hijt 
komma, om icke han för någre documentas uthtagande i saken emot borgmästaren 
B ag  hade kommet, som af hans tahl till Illustrissimum Rectorem finnes. Vid. acta 
27 Novembr. Sedan är d a  och wist af Lundii inlaga, att M. Körling ingen laga
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alfwar ursächt hafwer framburet ty han lofwar i sitt bref till DL Rectorem att innan 
3 wekor öf.rkomma, det han intet giordt hade, derföre kunde den intet alfwar med 
sig hafwa, uthan han fullkomnat wore. Och Ujka hwad han säger sig i samma bref 
begärt laglig citeras, så synes doch der af, att han ingen hug hafwer hafft att 
komma, uthan med sådane ursächtningar sökt winna tijden, och ludificera Consistorii 
kallelse. Om och Consistorium aldrig hade sagt honom saken, innan han framkomme, 
för rätten (allenast honom icke betoges att få sig förswara) så har Rector och Con
sistorium der tiU mera rätt af näst företalde orsaker, ty studiosorum obligation är 
större, att lyda sine praeceptoribus tanquam patribus, effter deras juramenta, än en 
annan icke eedsworen. Och det har stort fundament med sig, ty effter studiosi äre 
löse på foten, händer offta, mir de få weta saken föruth, Dy de sin koos hela och 
half:a åhret, och komma intet tiU swars, innan de troo att saken är bortglömd. Och 
om man nu skuUe uthi sådant faU rätta sig effter lagen, att döma contumacie dom, 
så kan sällan execudon skee, ty de hafwa mast undanstucket sina saker förr, att 
sällan fins det, skulden kan betalas med. Derföre måste Rector offta en student citera, 
och intet låta honom strax weta saken, innan han kommer tillstädes, på det han icke 
Dy måtte. Doch så tillstädes, att han får niuta alt det som lagliget är till sitt förswar, 
som M. Körling i detta wederfaret är.

Sedan säger och M. Körling, att han war angifwen af Consistorio att samma tijd 
swara i Kgl. Hofrätten emot borgm. Berg och hans klagan, etc. Men det säger 
M. Körling alldeles orätt, ty Consistorium skref till Kgl. Hofrätten, och förfrågade 
sig om den saken war der uptagen 2 åhr sedan, effter åkäranderne påfordra execu- 
tion, som af brefwet till Kgl. Hofrätten af den 18. Octobr. är tiU att finna.

Så war och det icke någon laga ursächt, att han fick lof en gång för hans HögGr. 
Exc Rijkz Cantzler predika, ty en predikan fordrade icke så månge dagars be- 
redelse. Der tiU med har hans HögGr. Exc. sig förklarat, ey begärt M. Körling tiU 
någon predikan, fast han sielf der om ansökt hafwer.

Hwad han swarar emot det fierde skäl, att saken war notissima ipsi, det säger han 
och af idel irrision på Dn. Lundium, ty ofwanberörde skäl bewijsa nogsampt, att 
honom war saken notissima.

Sammaledes kallar han det fempte en osanning, att Doa. Lithman hade honom 
förr åthwarnat, det lijkwäl Doa. Lithman in aais 20 och 22 Decembt. haf:r bewitt- 
nat, och honom i ögonen sagt.

Den 6 och 7 punct kan icke Consistorium finna i libeUen, nemblig att M. Körling 
skal Magnifico Rectori allrijd uthi en studentz qualitet wara, fast han aldrig så 
hög titel eller tienst hafwer, men d a  säger han, att M. Körlingz Professoris titel 
kan ingalunda prsejudicera Dl. Rectorem i sin jurisdiaion, så lenge M. Körling här 
på orten i qualita af en studioso förblifwer, och ey munus docendi wunna. Sedan 
tillmäler han Dn. Lundii inlaga håUa, att han Körling är Reaoris och Consistorii 
sentens tillbunden uthi hwad qualita han är. Men Dn. Lundii ord lyda så, att mädan 
M. Körling än warar en civis är han tiDbunden Rectoris och Consistorii sentens 
ac., w ränga altså M. Körling Dn. Lundii ord tiD den mening i hans inlaga aldrig 
finnas, och som synes, tiD att iUudaa fullmächtigen, och beskympha Consistorium, 
såsom d a  han föregifwer, att ingen är så Reaoris och Consistorii sentens tiDbunden, 
att icke lagh må mera gälla etc.

Hwad han här tiD synes påröra, som och i den förste puna finnes, att han här 
wid Academien icke i qualitet af en gemen student, men af en Adjuncto theologiae,
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eller confirmato Professore Peraoviensi sig uppehållet, det hafwer här ingen skäl, 
efftersom 1. uthi höglofl. i åminnelse K. Gustaff Adolphs stadga 1621 den 7 Julij, 
sammaledes 1624 den 28 Aug. Adjuncti beräknas ibland studiosos och stipendiarios 
Regios, och fördenskull samma lydno med dem undergifne. 2. Hafwer han här på 
orten denne tijd ingen adjuncturam nutet, uthan såsom andra nobilium praeceptores 
med sin discipulo wistas. 3. Kan han icke med skäl begära sig in juribus & privilegiis 
såsom en Professor i Pernow här considerer as, uthan borde sig fast mehr påminna, att 
han alltijd. hafwer effter undfången confirmation sökt få sig den undanleda, och 
blifwa här wid Academien qwar, och niuta sin förr begärte adjuncturam, såsom af 
hans HögGr. Exc R. Cantzlers bref för honom både förr, och de dato 4 Novembt. 
är till att see och märkia; och är han altså här, såsom en annan civis academicus 
considererat, till dess han Academien valedicerar.

Den 8:de punct om poena för citations försittiande finner Consistorium af full- 
mächtigen rätt allegerat wara, hwilket till hans straff i domen införas måste.

Sedan uplästes och Dn. Lundii swar till M. Körlingz exception och förste 
skrifft.

1. Arguerar Dn. Lundius honom för det han i begynnelsen antager hans HögGr. 
Exc. R. Cantzler för Dn. Lundii principal i saken, hwilket han doch annorlunda 
förstå borde, nembl. att han publico nomine anklagas för de injurier och calumnier 
på Consistorium kastade. Dessuthan påminner, att M. Körling icke aflåter såsom 
förr, den ene med den andre, högre med den lägre injuriera. Hwad han inwänder 
emot D a  Lundii person, förbehåller han sig med solenn protest i sinom tijd emot 
honom uthföra.

M:r Körling begynner här emot strax sin skrifft på Dn. Lundium, som skulle 
han icke hålla sig för ringa falla, att hafwa så höge herrar till sine principaler. 
Men D a  Lundius nekar klarlig till, att hafwa de herrar för sine principaler, 
hwilken ursächt nu M. Körling icke ens låter see, uthan tager pro dato hwad han 
förr yrkiat hafwer. 2:do. Tillskrijfwer D a  Körling icke rätt Dn. Lundio, att frågat 
i första congressu om han det juramentum skulle i sitt eller sina principalers namn 
gå, uthan det frågades först af Consistorio. Sedan det öfrige M. Körling per 
quaestiones införer, om Consistorium haf:r befalt D a  Lundium committera crimen 
falsi dier calumniera etc. med hwad mera in till ändan fins i prsefationen, det är af 
M. Körling infördt och uptänkt till att begabba Consistorium, och det gravera med 
allehanda piquante ordeformer, som han kan påfinna till all skymph och wan- 
heder, hwilket ibland emergendas på ett serdeles paper om hans otillbörlige be
skyllningar ihugkommas måste.

Uthi den förste punct demonstrerar Dn. Lundius om den admonition M:r Körling, 
effter Rättegångz Processen äskade, intet wara competenter begärt, effter han war 
om den saken åthwarnat. 2. war icke detta en mörk dier twifwelachtig sak, effter 
M. Körling henne nogsampt förr wiste. Sedan essentialia citationis anlangande, 
blifwer Dn. Lundius wid förre skäl, som i libellen finnas, och att causae cita/ionis 
woro honom nogh sagde, då han för sanwwa bekente orichtigheter blef citerat, som 
han wäl wiste intet bestod af sool och måna etc., bewijser honom och, att nomen 
citantis & qui citabatur fins i citationerne, fast han annorlunda tyda synes. Wijser 
och, att all ursächt är icke giltig, uthan den som haf:r laga förfall med sig, fast 
M. Körling beropar sig på skrifftelig ursächt till 111. Rectorem, och mundtdig 
genom Prof. Jonam Fornelium. Hwad han till den tridie citation inwänder, wara
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citerat samma tijd att swara i Kgl. Hofrätten, är obewijsliget, ty Academien skref och 
förfrågade sig huru med den saken wore beskaffat, om hon wore der uptagen eller 
icke. Emot den fempte punct beropar Dn. Lundius sig på Doa. Lithmans bewitt- 
nande, såsom den [20] Decembt. in aais finnes, att M. Körling oemotsäyeligen är 
om saken förr warnat. Den 6 och 7 punct, att M. Körling säger. Jag är Reaori 
Magnifico alltijd uthi en studentz qualitet, fast jag aldrig så högh titel bekommer 
etc. nekar Dn. Lundius det någon tijd sagdt, och fördenskull desse ord wrångeligen 
af M. Körling framdragne, beropar der emot sig på sin libell. Sedan har han här 
wäret i en studentz qualitet, oachtat han Adjunai titel hafft hafwer, hwilka och 
lijka som studiosi äre Consistorio med lydno tillbundne etc. alleger andes gloriosiss. 
memoriae Gustavi Adolphi förordn. 2 punct 1621 7 Julij, item 31 Aug. 1624. Det 
han citerar constitutt. cap. 23. $. 12, 14. faller af sig sielf, hörer intet hijt, af 
wrångp och bekante sophisterij indraget. Men, att han den 28. $. cap. 23. allegerar, 
reserverar sig Dn. Lundius att honom aaionera före.

Consistorium examinerade M. Körlingz swar, och först befan de 8 beskyllningar han 
formerar af Dn. Lundii libell icke wara så förorsakade och framdragne, som M. 
Körling dem sielf upförer, och sedan refuterar, fast han än nu tillägger dem Dn. 
Lundio såsom af honom först framförde. 2. Om monitorialet är ldart nogh af 
D. Lundio bewijst, att han fått hafwer af Doct. Lithman, item aff h. Olao Rudbeck, 
så och Doa. Hoffwenio. Vid. acta 20 Decembt. 1670, confer examen Consistorii 
öfwer denne inwändning punct. 2. §. 1. & 3. libelli & exceptionis. Sedan allegerar 
han emot Dn. Lundium sådane ord. Må han och will fördöma landzhöfdingen, som 3 
monitorialer undertijden gifwer, förän han skrijder till execution? D a  alt med 
mera han införer, såsom: Må Consistorium hafwa bättre macht göra arrest än en 
landzhöfding etc. äre bara calumnia på Consistorium, att det allestädes exagitera 
med arga formulär, som han förr giordt hafwa, ty om en landzhöfding brukar den 
höfligheet moot någon i en afdömd sak, så skea det in ta  uthan orsak, anten att 
reus undbeder sig executionen på någon tijd, för fattigdom eller andre skälige 
orsaker, men aldrig emot så gensträfwig pason att lyda lagh och rätt, som 
M. Körling här gör, tillijka med calumnier och förwijtelsa på rätten. De 6 essen
tialia citationis han här upräknar med comparation af menniskiones warelse, är af 
offta optalde sophisterie indraga, ty honom är nogsampt alla essentialia citationis 
gifne, och de som felas skriffteligen, de äre mundteligen gifne, som förr bewijst är. 
D a  han föregifwer Dn. Lundium hafwa citerat K  Gustaffs stadga 1621 7 Julij, som 
hin håle Psaltaren, är äfwen af lijka ogudachtigheet uthwräket, ty Dn. Lundius 
hafw a rätt citerat, och bem:te stadga gör icke i de rum åtskildnad emellan Pro
fessores, som han säger, och Adjunctos, men simpliciter talar om studiosorum åth- 
skillige grader, och ibland dem äre Adjunai dhe förste. Orden lyda så: Till d a  
andra, stipendiata wele wij hålla till 30 persona, deraf skola 4 hafwa gradum 
magistaii, och äre Adjunai facultatis philosophica^ af desse 4 skal hwardera om 
åh ra  få 60 dr. Tillm äta derföre oskäligen Dn. Lundio aim en false, och skyldig gör 
till $. 28. cap. 23. constitutt. acadd. hwarest om sycophanticis calumniis talas etc. 
ty den som rätt en ting allegerar, kan icke brotzlig warda till bem:te capitel.

II. Sedan examinerade Consistorium den 2:dra D a  Lundii accusations puna emot 
M. Körling, för d a  han icke lydno ståndet hafwa, då han hijt kom och fan sina 
saka arresterade, lagsökiandes honom fördenskull för den 10 §. constitutt. acadd. 
cap. 23. öfwaträdande: Nemo Magnifico Reaori injuste obloquatur. Men M. Körling
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swarar der af wanlig irrision på Consistorium, säyandes ingen bör lydno när emot 
lagh handlat warder; nekar och till ohöfligheet emot Illustriss. Rectorem, som lijkwäl 
nogh hafwer wäret, som af actis sees; doch finner Consistorium denne punct kunna 
ihopa föras med den 8 punct, för sin öfwermodigheet emot Illustriss. Rectorem. Och 
det han säger sig ingen lydno böra, när emot lagh handlat blif:r, det talar han alt 
ad criminationem 111. Rectoris, och är rundeligen bewijsat af den 1 punct, att med 
honom laglig är procederat, som och wijdare skal bewijsas.

I duplikens andra punct diducerar Dn. Lundius huru M. Körling hafwer sig ohöflig 
tedt hoos 111. Rectorem, der med han M. Körling hafwer såsom expostulerat om 
sine saker, att de wore icke tiufwegodz, det och M. Körling tillstår, och säger, 
hwilkendera är ohöfligare, antingen den som sanningen säger, eller den som 
committerar crimen falsi? Tillståendes med de ord, att han alt hafwer sagt sant, 
hwad han framförde, och än tillwijter Dn. Lundio crimen falsi uthan någon den 
minste gifne orsak, eller föregången brotzligheet till ett sådant crimen, hwilket alt för 
grofft är till den andras crimination.

III. Den 3:die punct i D a  Lundii inlaga oplästes om arrestbrytandet, och dess 
brott. M. Körling swarar, att ingen arrest kan bruten wara, effter IIL Rector hafwer 
lof gifwet, till att upbryta arrestea Item hans Grefl. Magins skulle och hafwa sagt, 
den allena wäret giord till Körlingz återkompst. Men detta finner Consistorium 
alldeles osant, ty hans Grefl. Magins hafir honom swarat, att han icke kunde 
arresten relaxera uthan Consistorii weetskap, och icke gifwet i hans egen wåldsam- 
heet att arresten bryta, som acta 27 Novembr. klarligen uthwijsa. Hwarföre finner 
Consistorium honom brotzlig till constitutt. acadd. cap. 23. §. 9. . . .  aut si arrestum 
vel vadimonium violaverit etc.

Uthi den 3idie duplicas punct är först en disput om ett allegato capite af lagen, 
JordB. LL 30. hwilket M. Körling ogillar. Men det är så wijda rätt allegerat af 
h. Lundio, att såsom ingen hafwer macht döma ens egendom i qwarstad, så länge 
han will till rätta komma, så hafwer twert om en rätt macht att döma ens egendom i 
qwarstad som stämpd är, och uthan laga förfall (af bara contumacie) stempningarne 
försitter, eljest skulle en contumax under citationernes påstående offta komma 
kunna och bortryckia sin egendom, som för kärandens fordran swara måste (för
medelst contumacie dom och i klar sak) när den andra icke komma will. 2. Fram
dragen D a  Lundius rätt om Hl. Rectore, att han icke hafwer lofgifwet arresten 
bryta uthan Consistorii tillstånd. Hwar till M. Körling intet ord swarar med besked, 
uthan med calumnier och illusioner på fullmächtigen, säger han hafwer griller i 
hufwudet etc. med hwad mera i hela den punct införes.

IV. Den 4ide punct accuserar M. Körling för sabbatzbrott, effter han under 
afftonsången hafwer sig sådan oloflig gärning företaget. Här emot swarar M. Körling, 
näst allegerat wittnesbörd om sin flijt i kyrkian, att han intet giorde detta uthan 
nödfall effter den dagen war honom förelagd, och af 111. Rectore lofwat till arrestens 
uphörande. Item har samma dag intimerat, till att dagen der effter läsa för ung
domen, och derföre behöfde något sina lectiones öfirsee.

Consistorium öfwerwägade detta hans swar, och finner af actis, att Hl. Rector 
hade lofwat honom wilja hans begäran om arrestens lösgifwande med Professoribus 
i kyrkian om söndagen proponera och framställa, men intet att arresten skuUe up- 
höra uthan någon communication med Professoribus, eller att M. Körling måtte 
siélf arresten bryta, och bära hand på Consistorii secret. Sedan att han behöfde
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bökerae för sitt intimerande till att läsa dagen effter. Hwem gaf honom der till 
lof, eller bad honom intimera till att läsa innan han hade fått Gonsistorii resolu
tion, om han måtte få för ungdomen läsa? Han borde afwachtat Consistorii swar på 
sin recomftzendation af hans HögGrefl. Excell. om den sak, hwilken hans HögGr. 
Exc. till Consistorii omdöme remitterade; ty så lyda orden: Ehuruwäl desse hans 
petita i sig sielf äre skälige och billiga har jag lijkwist intet welat deruthinnan 
statuera, uthan till Eder Gode Herrar såsom dem der förnämbligast angår sådant 
skärskoda och sluta, remittera och hemställa welat. Men att han strax effter lefwe- 
rerat bref tager pro dato & concesso hwad hans HögGr. Exc. till Consistorium 
remitterar, anslår till att läsa, innan Consistorium får det see och öfwerwäga, det 
war en stor och straffwärdig förmätenheet. Derföre kan han intet nödfall praetendera 
till arrestbrytandet samma dag, uthan effter han ett så stort olaga procedere sig företog 
om söndagen under afftonsången, låtandes sina saker flyttia och bära, såsom om 
söknedag, derföre har han sammaledes sig försedt emot Kgl. M:ttz stadga 1665 om 
sabbatzbrott. Och ehuruwäl M. Körling säger i sitt andra swar, sig lof hafft af 
hans HögGr. Exc Rijkz Cantzler att privatim läsa, föruthan att hwar magister 
hafwer det lofwet, så är det doch icke annorlunda till förståendes, än om Con
sistorium skulle det så godt finna, som ofwanföre bewijst är, hwilket Consistorii 
godtfinnande han icke afwachtat hafwer. Att hwar magister hafwer lof privatim 
läsa för ungdomen, det är och icke indifferenter till att förstå, ty de magistri som 
promovera här inrijkes, hwars progresser äre bekante och pröfwade, kunna der till 
med facultatis philosophicae lof ad mitteras, men icke de som uthomlandz in con
temptum Academiae patriae promovera, som M. Körling giordc hafwer. Hwad mera 
M. Lundius om sin swärmoders begrafning och M. Körlingz swar der på i duplica 
och triplica införer, fins in actis beswarat den 22 Decembr. för middagen.

V. Den 5:te punct uthi Dn. Lundii inlaga accuserar M. Körling för tergiversation 
och contumacie, att parera Rectoris och Consistorii sentens till att låta å nyo sina saker 
i artest föra, dem han dagen förr sielf relaxerade, så och sig beqwämma, att gå i 
arrest till dess han haf:r swarat för sin brott etc. Här till swarar M. Körling: här in
faller en frågan, om Rector Magnificus och Consistorium hafwa macht mina saker i 
arrest sättia, och mig uthi arrestcammaren med wåld föra etc. Consistorium påminte 
sig, att han icke är wåldförd, men lagförd, effter Consistorii föregångne sentens, 
men det kallas wåldföra, som skeer af ens eget bewåg uthan laga dom. Uthkastar 
fördenskull M. Körling oskäligen så grofwa beskyllningar på Rectorem och Con
sistorium. Sedan det han allegerar om Wittebergensibus att de intet hafwa, såsom 
rätte delomän när wäret, och begärt hans bysättning etc. Det hafwer här intet skäl 
med sig, efftersom de hafwa gifwet saken uthi rättens händer med öfwersände 
skäl, och rätten borde sig försäkra om den brottslige personen till swars på alla 
laga sätt som skee plägar först med citation till swars, om den kan gälla; sedan, när 
den icke achtas, på annat medel med contumacie dom, eller om personen är så när 
för handen, och är suspectus fugae, med apprehension till swars, och hans sakers 
förwaring till execution, sedan dom fäldt är.

Sedan det skäl han införer af Rådst. Process. 14 cap. §. 1. Ingen hafwi wåld något 
godz i qwarstad döma, eller i taku händer sättia, emedan han i handom hafwer, will 
för rätta komwa, och till rätta swara, ty ställe nöyachtig borgen för sig, etc. Detta 
skäl öfwerwägade Consistorium, och befan, att M. Körling sam m  punct emot sig 
sidf indrager, ty först är det res notissima, att M. Körling intet wille till swars
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kom m , då han citationerne försutec hade; och när han hijc kom lät sig förliuda, 
allena hijtkommen, att uthämpta någre documenter till sin sak i Kgl. Hofrätten 
emot borgmäst. Berg, som af 111. Rectoris bekännelse in actis den 27 Nov. klarlig 
finnes. 2. Det han säger sig icke bysättias böra för gäld, när han kunde borgen 
stella, alleger andes der till ofwanbem:te Rådst. Process. 28 $. Der till swaras, att 
alla de skäl M. Körling här drifwer emot bysättningen, intenderat han om gäld och 
skuld, det som rätt är. Men han för sin person är bysatt för sin contumacie och 
arrestbrytande effter constitutt. cap. 23. §. 9. Qui citati a Rectore non comparuerint, 
carceris poena plectentur, si v. sententia; Rectoris & Consistorii parere contumaciter 
detrectaverint, aut si arrestum vel vadimonium violaverint, citatiq#^ non comparue
rint, publicae relegationis poenam incurrent; quae ne quis ignoret, in eo consistet, 
quod ignominiam adferat, exercitiis ac studiis liberalibus penes Academiam inter
dicat, atque quamdiu duraverit, ab officio docendi & aliis publicis muneribus honori
ficis arceat. Och det i anseende, att han nu war suspectus fugae, hwilken Kgl. execu- 
tions stadgan de dato 10 Julij 1669 lof gifwer att arrestera både till godz och person 
etc effter han sade sig allena för andre orsaker hijtkommen, som ofwanbem:t är, 
och icke att swara i denne sak, och fördenskull violerade arresten, att han måtte föra 
sina saker i ett annat huus, der han mehnte dhe kunde af honom bättre hämptas 
och bortföras när honom lyste. Det han frågar hwarföre han är med lijf och godz i 
arrest förd, twert emot lagen, det hafwer man nu swarat, att han för sin contumacie 
och ey för gälden är i arrest förd, effter ofwanbem:te §. 9. cap. 28. Men hans saker, 
dem han med wåld har sielf uthur arrest taget, å nyo uptagne, till dess han swara 
skulle för gälden, eljest hade Consistorium aldrig kommet till rätta med honom.

Det han här emot allegerar af JordaB. 30 cap. LL. om något dömes orätt, hafwi 
inga macht. Det lärer han icke Consistorio bewijsa kunna, ty constitutiones äre klare 
nogh om en så contumaci persona, att Consistorium hafwer macht honom med car- 
cere coercera, och der till relegera, om han sig icke bättrar.

Det han allegerar af Tingm.B. 28 cap. att ingen må taga ens godz uhr hans 
gård, för än 12 män hafwa honom wittnat wara lagstämder, och lagfölgder etc. 
Det binder honom sielf, ty 1. är han med mundtelig admonition och citationer lag- 
stemder, men icke kommet, och när han befans effter terminernes förlopp icke 
komma, lagfölgdes hans saker med arrest, till dess han skulle sig förklara på det han 
icke måtte hemligen komma och dem bortföra innan dom ginge i saken. När han nu 
kom, hade han intet ärende att här swara till saken, som han bekende för 111. Rectore, 
men annat ärende, som ofwanbem:t är, och violatio arresti nogsampt uthwijser. Sedan, 
det han beropar sig på, att de äre tagne uhr hans gård, så är det manifestum af 
mons:r Olai Brunnii bekennelse, att M  Körling uthan lån och lego hafwer in i 
hans huus flytt, der öfwer han allaredo sig beswärat hafwer. Vid. acta 10 Decembz. 
$. 7 & 22. Hwar af klarlig finnes, att M  Körling intet jus hospitii der hade, uthan 
förde sina saker i ett huus uthan lof och tillstånd, hwilket mera wåld kan 
kallas, och röyer här med M. Körling mycket sin egen oförsichtigheet, sig till dess 
större crimination.

Det han frågar, hwarföre Consistorium war på honom förtörnat, att han effter 
IIL Rectoris ord sina saker uthtog, och råger, att execution går för dom etc dertill 
är förr swarat, i den 4 punct, att han intet hade der till lof, etc. att execution går 
för dom, det är af hans wanlige och nu offca föröfwade argheet emot Consistorium 
oskälig sagt, hwilken allestädz i sin skrifft så uppenbarlig Consistorium calumnierar,
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ty Rector och Consistorium lät ingen execution skee, innan de förr hade der om 
sententierat. Vid. acta 27 Novembr.

Det han till att föröka calumnien på Consistorium förbrår en arrest A:o 1663 
skedd emot Rectoris wilja och förbud, derföre Rector den sielf uplöste, påminner 
Consistorium sig, annorlunda skedt wara, som af actis den 20 Junij 1663 finnes, 
nemblig: Facultas philosophica begärte arrest af då warande Rectore Magnifico, 
M. Ravio på Dn. Körling, för det han hade låtet tryckia en vitiosam ora/fönem 
graecam, som icke war approberat af faculteten, uthan förbuden, till dess den wore 
widare öfwersedd, för hwilken skull Dn. Körling war kallat af Decano till att swara 
i faculteten, hwij han det giorde, men Dn. Körling kom intet uthan fixerade 
Decanum och dem som upp tillsammans kommo. Derföre begärtes af Rectore 
Magnifico Ravio arrest på honom, till dess han skulle swara, men M. Ravius eff ter - 
kom det intet, uthan gaf Körling att resa sin koos, derföre han och nogh tilltalt 
war uthi Consistorio af faculteten, och M. Körling blef icke dess mindre citerat a 
dato dimissionis till 6 wekor att swara, hwar på han och tillstädes kom, och för 
sitt facto dömdes, att nöyachteligen afbidia hoos faculteten sin dristigheet, i det han 
en obscur och viticus oration hade låtet tryckia. Hwar han det icke gör, dömes han, 
att undergå poenam contumaciae effter constitutt. så att alt hwad han i den saken 
uprepeterar, det är honom mera till blygd uthi sina förra feel.

Att han 1668 war citerat med arresto emot mons:r Berg, det haf:r sina skäl, om 
så wore skedt, ty M. Körling haf:r förr giordt sig bekant för en motwillig och 
obstinat person, som intet achtar Consistorium eller sina praeceptores, och fördenskull 
hade tordt sig absentera eller bortresa uthan swar. Derföre måste Consistorium med 
honom, som andre rätter med slike personer göra, att då de weta sig hafwa motwilligt 
eller owist folk att nappas med, måste de offta förbiuda dem uhr staden resa innan 
de swarat hafwa. Ja och offta qwarsättia dem och deras godz, när de äre suspecti 
fugae, som M. Körling war. Vide Kongl. executions stadgan.

Det han yttermera säger: men nu emot all lagh wart jag med wåld förd uhr 
gården, mina camrar upslagne, mestedelen af mina saker uthtagne, och på det intet 
skulle på wåldet fattas, alla kambrar med pitzor förwarade etc. Detta beklagar sig 
Consistorium ganska högelig öfwer, att han så gräselig uthropar det för wåld, som 
effter föregången sentens är skedt. En rätt kan ju icke hetas göra wåld på enom, 
när han citeras till rätta, och när han icke will komma, qwarsätter hans saker 
(besynnerlig för en owiss och flychtig person, som M. Körling nu war) till dess 
laga uthslag blifwer, eller om han är contumax eller suspectus fugae, såsom i lijka 
måtto M. Körling nu war (då han sina saker sielf uthur arresten bortförde) honom 
qwarsätter till att swara i saken, men serdeles nu Consistorium, till att låta honom 
plichta för sin olydno och contumacie, deruppå Academien serdeles jura öf:r dess 
cives hafwer cap. 23. §. 9 constitutt. acadd. när de motwillige äre. Skulle och det 
icke wara en Rectori Academiae eller scholae mera lofliget sin anförtrodde ungdom 
(som hitzigare och mera benägen är till olydno än de som stadige och faste män 
äre) arrestera och för sin contumacie coércera, så skulle snart ungdomen wända upp 
och nidh på all disciplin wid Acad:n och skolan. Sedan är M. Körlingz oloflige 
arrest brytande med rätta wåld, ty han bar sielf hand på Consistorii sigill uthan 
lof och tillstånd, och hänger derföre all denne beskyllning på Rectorem och Con
sistorium om wåldet derpå, att han will hafwa alla sina olaga procedere laglige, 
och Consistorii decreta wåldsamwe, som lijkwäl äre effter föregången dom exe-
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querade. Aldrig tror Consistorium någon menniskia finnes, som så beskymphar och 
beskrijar en rätt för wåld och andre ohörlige tillmålen, som M. KörL gör sina 
praeceptoribus & patribus, fast på en brottzlig giordes än mycket hårdare execution, 
uthan den samme borde med fogh och skickeligare process sin sak emot en rätt 
remonstrera.

Hwad han widare frågar: hwilken student är så handterat, som han, dier när 
plägar wachtmäst:n med 4 wachtdrengiar arrestera studenterne, uthan dem som 
illgärningzmän hafwa wäret? pläga icke Cursores skrifwa arrestum på dören? 
Responsio. Consistorium swarar, att såsom Academien näpplig hafwer hafft så gen- 
sträfwig och motwillig person, som M. Körling är, och nu wäl wiste, att han intet 
skulle sig mehr än förr beqwämma, så har det hafft fogh bruka der till så månge 
personer, som hans gensträfwigheet behöfde att coercera. Eljest sändes wacht- 
karlerne i förstonne att föra hans saker igen till arrest, och icke för hans person, 
den IIL Rector lät först med fogh per Cursores och wachtmäst:n säya Consistorii 
sentens. Vid. attest. Iit. K. Men då han pertinaciter emotstod dess resolution, och 
lofwade göra wachten dören trång, nödgades 111. Rector, att låta honom med wachten 
bewårda, att han ey bortfly måtte, som hade skedt, om icke han på det sätt hade 
förhindrat wäret.

Det han beropar sig här på studiosorum privilegia propter contractum ses alienum. 
Studiosus carceri non mancipabitur, si modo sponsores dare poterit, det är en 
rätt allegerat lagh uthi sin sensu. Men nu war intet M. Körling här i arrest satt för 
sin skuld till Wittebergenses, uthan hans saker woro både förr och nu derföre 
arresterade, men han för sin person propter contumaciam emot Rectoris och Con
sistorii sentens och hans arrestbrytande, samt der wid föröfwade insolentier, i arrest 
satt, och det effter cap. 23. §. 9. som förr bewijst är. Hade och han tillbudet 
caution för sina saker och gälden innan de första eller senare gång arresterades, 
så skulle han den gärna nutet, och än få sina saker igen, om han will sättia caution 
för gälden. Det han här emot regererar, att han hade cautions männen nämdt 
innan han gick i arrest, det war wäl sant, att han lofwade stella caution för sig till 
sakens uthförande, men intet för gälden sielf än om Consistorium hade på det sättet 
undt honom caution, och han i medier tijd hade undanstucket sina saker, som wis- 
serlig hade skedt, hwar af skulle då sedan excutionen blifwet, när saken hade 
wäret afdömd, när cautionen intet angick skulden, men personens qwarblifwande? 
Är altså fåfengt hwad han här allegerar Sweriges lagh, när han de nödige essentialia 
cautionis icke tillijka praestera kunde; ty och här war intet allena Wittenbergensium, 
uthan och bokbindarens Siwertz sampt en timbermans fordran tillkommen.

Och han beskyller detta wara emot constitutt. acadd. cap. 2. §. 1. circa finem 
petulantes, si se Rectori, Consistorio & Procancellario opposuerint, coercebit Can
cellarius. Det är rätt af honom allegerat, doch så, att intet förstås der med, när en 
petulans sig opponerar Rectori och Consistorio etc. skal Consistorium släppa honom 
uhr händerne, och strax skiuta honom ifrån sig under Cancellarium. Rector och 
Consistorium bör först göra sitt till effter constitutiones, sedan berätta det till 
Academiae Cancellarium, som i denna sak giordt är, och hans HögGr. Exc. igen 
hijt ordre gifwet, huru med hans person skulle widare fortfaras, det M. Körling wäl 
weet af Consistorii berättelse, skedt wara, så att Consistorium i denne punct, så och 
den af honom sedan producerade cap. 3. § 4. item cap. 7. §. 7. alldeles är af Consisto
rio observerat, och hans HögGr. Exc. hijt skutet saken. Vid. Iit. C.
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Hwad han yttermera här emot allegerar af privilegiis Academiae, så och af 
prästernas privilegier §. 22 och 24. om en serdeles frijd Acad. betiente och präster
skapet förundt etc. Resolutio. 1. Förstås de privilegia Academiae om dem finnas 
§. 15. cap. 24. constitutt. acadd.: Privilegia haec ad eos tantum pertinent, qui se sicut 
studiosos decet, in Academia gerunt, (hoc est qui servant juramentum Rectori & 
Consistorio praestitum) de quo Rector & Consistorium cognoscet. 2. Allegatum af 
prästersk. privil. kommer intet hijt, ty (1.) är han ingen präst, (2.) har han 
ingen theologisk tienst här någon tijd wärkelig wunnet, (3.) är han här wid Aca- 
demien icke som en präst, men som en annan civis academicus, considerem, och 
constitutionibus förnembligast undergifwen, som förberört är, i den 1 punct; hwaraf 
alla hans andra skäl om denne frijd han allegerar om intet blifwer.

Sidst, det han uprepeterar om wåldet af hans Grefl. Mag:ns, och säger att hans 
Grefl. Mag.ns intet nekar, att hafwa det giordt, på honom, etc. det är af hans 
wanlige flijt och idkesamheet till att calumniera och beskympha 111. Rectorem, så 
att han synes der med intet weta, huru illa han will fara fram, att han icke skulle 
görat wärre, och fördenskull uthkastar alle ord han kan uptänkia, såsom i detta, att 
Hl. Rector skulle hafwa bekendt, att hafwa giordt honom wåld, det som Consistorium 
ingenstädz finner.

Uthi sin duplica itererar Dn. Lundius någre skäl till 111. Rectoris Conservation 
ifrån den beskyldning om wåldet, som M. Körling så violenter drifwer i sitt förste 
swar, och att hans Grefl. Magrns effter constitutiones hafwer tijdigt der om 
communicem till hans HögGr. Exc. Rijkz Cantzler etc. Alt detta med hwad mera 
replicem M. Körling intet med något argument, uthan tillwijter fullmächtigen 
släntra om ändan, och att han achtar sig, om icke här insmyger något som är lijkt 
calumniae etc. hwilket alt med mera är examinerat i den 5 punct i förste skrifften. 
Det är olijdeliget, att han uprepeterar sine förre ord i den 5 punct uthsagde, nembl. 
att hans Gr. Mag:ns intet nekar till, sig hafwa låtet upbryta min dör i min frånwaru, 
det jag kallar wåld; hwar med han continuerlig twingar fram den beskyllning för 
wåld, som lijkwäl är lagtaget, och icke råntaget. Sedan säger han wid ändan, 
att den som med wilja wränger Kgl. M:ttz förordning, han måste wist sig försee 
emot Kgl. M:tt sielf och Kgl. M:ttz wilja etc. Men den wrängning han der omtalar, 
finnes icke så wara, uthan är en framhärdelse uthi förwijtelser på en och annan, 
som honom infaller att omtala, och måste framdeles ihogkommas.

Det han nekar, att hafwa undsagt wachten med myterij, det finnes klart af 
Cursoris och wachtmästarens besworne attestato lit. K. jempte Dn. Lundii inlaga.

Att han beropar sig på frid i den gård han legt hade, det är förr bewijst wara 
osant, att han den gård legt hade, som än Dn. Brunnii wittnesbörd uthwijser, och 
om han än skönt hade legt huset, när han med contumacie sielf förbryter den frid, 
bör han den icke wijdare niuta än lagh öfwer en brotzlig förmäler.

Sedan fortfar han i sin wanlige calumnie på Consistorium, säyandes, hwad skulle 
Consistorii sluth här införas, som reda bewijst är wara emot Sweriges lagh och 
constitutiones etc. hwilken otillbörlige beskyllning Consistorium lät upföra ibland 
andre convitia och criminationes af honom, att i sinom tijd wijsa huru beskymphe- 
ligen han framhärdar, ty det står intet i hans macht, att kalla Consistorii sentens 
rätt eller orätt, och det med så månge calumnier exagitera, uthan han borde med 
fogh sig här öfwer beklaga, och icke med swåreste beskyllningar sielf hämpna. Att 
Consistorii sluth är effter constitutiones academicas och consequenter Sweriges lagh,
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det är förr bewijst, ty när en blifwer citerar för gäld, och uthan någon laga orsak 
borta blifwer, plägar contumacis hominis egendom in loco arresteras, till dess han 
kommer till swars, och när en sådan kommer, och gör sig rätt sielf, sina saker 
undanstickandes, må han arresteras non re tantum, sed & corpore ad coercendam 
contumaciam, effter Kgl. executions stadgans lydelse.

Det han säger wara res pessimi exempli, att han som hade lof publice profiteri, 
ey skulle hafwa frid på sin egen gård etc. Hwad hans frid anlangar, på sin egen 
gård, det är näst ofwanföre beswarat. Sedan är det alldeles osant, att han lof hade 
publice profiteri. Hans HögGr. Exc. Rijkz Cantzler recommenderade fuller denne 
hans begäran hijt till Consistorium, som af orden så lydandes finnes: Så ehuruwäl 
desse hans petita i sig sielf äre skälige och billige nogh, har jag lijkwäl deruthinnan 
intet welat statuera, uthan till Eder högtährade Gode Herrar, såsom den der för- 
nämbligast angår sådant skärskoda och sluta, remittera och hemställa. Men Con
sistorium bewiljade aldrig M. Körlingz begäran, fast han sielf tog sig lof och inti- 
merade, innan Consistorium läste brefwet.

Hwad han yttermera säger det war en res pessimi exempli & nunquam antea au
diti, att en ohördan och odömdan, then effter Kgl. M:ttz confirmation på en profes
sion hade, och lof publice profiteri &c. är uthi arrest med wåld förder etc. Först 
klagade sig Consistorium nu som tillförende, att han alle grofwesta calumnier söker 
upspinna, som han kan, och med så swåra ord framförer, att intet wärre kan 
säyas. Der emot är det lijkwist sant, att Consistorium igenom 3 citationer hafwer 
begärt höra honom, men han af contumacia dem försutet, och när han hijtkom, 
och begärte arresten löös, hörde Hl. Rector honom, angaf hans begäran för Consistorio, 
men han afwachtade intet Consistorii sluth, uthan giorde sig rätt sielf violerade 
arrestum, och i all ting framfor med contumacie emot alt hopp, att få honom till 
laga förhör, huru kunde då Consist:m höra honom, när han sielf emotstod att höras, 
och achtade intet Wittebergensium klagan, uthan den förringade, som af Doct. 
Hoffwenii bekenneise in actis och alt hans procedere liusliga finnes. Har icke då 
han sielf med sin contumacie afslaget sig det jus att blifwa hörd, har icke lagen 
pålagt en rätt döma in contumaciam, när contumax intet kommer till swars effter 
föregångne citationer etc. Och detta alt effter Kgl. M:ttz påbud till alla rätter om 
executions befrämjandet de dato 10 Julij 1669 $. 4. item executions stadgans 14 
punct, hwilka i detta måhl och alla sådane Körlingens procedeurer är effterlef- 
wade.

Hwad han förmäler sig i qualitet af en Professore borde annorlunda handteras, 
der till är förr in fine puncti 1. swarat, att han der privilegium uthan fogh allegerar, 
emädan han går här en studiosus, och söker bekomma theologiae adjuncturam etc. 
Så har han och icke tient här för theol. Adjuncto i 4 åhr, som han säger, fast 
han har hafft confirmation på en adjuncturam, ty så snart den blef lös, fick 
henne en annan effter hans HögGr. Exc. R. Cantzlers bref, och M. Körling för
klarades att blifwa wid sin vocation till Pernow, så att han aldrig kom till adjunc
turam theologiae. Och om han än hade bordt considereras som en Professor hade 
han ändå wäret lagh underkastat. Eljest hafwa Adjuncti intet högre privilegium, än 
andra studiosi eller stipendiarii regii, när de sig emot constitutiones försee.

Yttermera repeterar han sine förre ord, att han är uthi arrest med wåld förder, 
uhr husen stängder etc. för 40 rdr hwilket doch aldrig kan af någon rättsinnig men- 
niskia kallas wåld, som effter föregången dom skeer, att coércera en hominem con-
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tumacem, som ingen lydno sätter, utan realiter med honom procederas. Sedan om 
han hade welat sig förklara till de 40 rdrs betalning, som han tillstått hafwer, hade 
intet Consistorium behöfft honom citera. Men som han genom oskälige praetenter 
hafwer sökt undanflycht, har Consistorium måst citera honom till saksens uthslag. 
Hwij förklarade han sig icke till betalningen strax han hijt kom, och icke violerade 
arrestum uthan Consistorii lof, så hade intet Consistorium behöfft så med honom 
procedera.

Det han säger, att Consistorium afhände honom hans lön, som hans HögGrefl. 
Excell. honom förlänt hafwer, och med 3 åthskillige confirmationer stadfäst, det 
tillmäter han Consistorio oskäligen, ty oansedt han war uthi M. Petri Holms stelle 
confirmerat af hans HögGr. Exc. den 23 Marti; 1667, så wart den samme doch 
icke så snart ledig, uthan så snart han afreste, bekom henne M  Aurivillius. Och när 
han åter igen wart confirmatus Professor, gaf hans HögGr. Exc. sielf den adjunc- 
turen till Andream Grubb, som den nu hafwer; sammaledes gaf hans HögGr. Exc. 
det 2plex stipendium han än rörer, sielf Johanni Rudbeckio igenom bref, så att 
Gonsist:m academicum icke det ringeste der uthi disponerat, uthan hans HögGr. Exc 
sielf, hwilken både confirmerade Dn. Körling till förste adjuncturen, och det sielf 
förändrade, som af brefwen skal bewijsas när så fordras.

Det sidste han förmäler om stipendio i denne punct, förklarar Prof. Rudbeckius, 
den han der med toucherar, således:

Såsom Venerandum Consistorium begärer underrättelse huru der war beskaffat 
med det stipendio duplici, som M. Körling och Johan Rudbeckius twistade om, så 
finnes fuller största underrättelse af Consistorii acter, der jag förr det refererat 
hafwer, så och Rijkz Cantzlerens HögGr. Exc bref, ty när M. Körling fick bref på 
adjuncturam philosophicam, och den gaf allenast 100 dr smt. der adjunctura 
theologias gaf 200, så fick han till dess upfyllnat ett duplex stipendium, det löst falla 
kunde. Widh samma tijd hade Joh. Rudbeckius skaffat sig Fordelens ^«plex stipen
dium, hwilket i hans bref står specificerat. När M  Körling det förnam, bad han mig 
tala widh hans HögGr. Exc. R. Cantzleren der om, och då jag det giorde, wiste 
hans HögGr. Exc. intet annat, än Körling hade wäret accommoderat, med något 
annat, effter som intet något war specificerat i hans bref, men för Joh. Rudbeckio 
war Fordelens uthtryckeligen nämdt, sade och der till med, att han lärer snart nu 
draga till Pernow, effter han har der till vocation. Då sade jag, efftersom han en 
tijd wijd Upsala wäret hafwer, och intet stort nutet, och jag förnimmer, att han 
skal till Pernow, frågade jag, om hans HögGr. Exc. icke skulle wara till fridz, om 
jag öfwertalte min broder Nicolaum Rudbeckium, att han wille låta sin sons sti
pendium falla för denne terminen, hwilket hans HögGr. Exc. samtyckte, så och min 
broder D. Nicolaus Rudbeck. Sålunda wara passerat, attesterar jag 
den 3 Januar. 1671. 01. Rudbeck.

P.S. Hwad eljest M. Körlingz calumnier i denne sak anlangar, så emedan jag honom, 
både i detta och månge andra fall mera godt bewijst hafwer, än hans person 
wärd är, altså werderar jag honom icke heller så mycket i detta fallet, att jag 
der will swara på, uthan lemnar detta till Consistorii gode och rättwijse 
omdöme.
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VI. Den 6:te punct af Dn. Lundii duplic informerar M. Körling, att icke wäret 
för de någre och 40 rdr arresterat, som M. Körling allegerar i sin exception, men för 
arrestens brytande, och contumaci detrectatione sententiae Rectoris & Consistorii. 
2. Att han förebär dhet Wittebergenses ey hafwa fullgiordt contraaet med honom, 
det gör han att undraga sig betalningen till Suetici nominis största beskymph.

Här emot regererar M. Körling, att Consistorii citationer woro orichtige, och altså 
will, att effter det 30 cap. Jord.B. hans saker äre dömde i quarstad, skulle det ingen 
laga krafft hafwa, etc. Men klarlig är förra bewijst, till förste inlagans 1 punct, att 
citationerne äre richtige, fast dhe effter hans orichtige och gensträfwige sinne emot 
Consistorium, aldrig kunna richtige blifwa, fast dhe aldrig så förswarligen ställte 
woro. 2. Det allegatum af lagen dömer honom sielf, ty der talas om dens egendom, 
som till swars komma wille, men det hafwer Körling aldrig welat, uthan med be- 
gabberij swarat om citationen, då Rentmäst:n h. Verelius sade honom saken i 
Stockholm. Den borgen han pårörer, och att prästegodz må ey bysättias, det 
allegerar han orätt. Om prästman är skyldig, och icke till swars kommer då han 
citeras, arresteras hans saker så wäl som andras.

Att han så högt yrkiar, det han icke kallat wäret, innan han andre gång med lijf 
och godz blef arresterat, uthan ohördan och oexaminerat, sakfäldt. Responsio. Con
sistorium hade hans saker aldrig låtet så i arrest å nyo föra, om icke M. Körling 
hade brutet deras förre arrest, och fördt på annat rum, att dem undansticka när han 
wille. 2. Hans person hade de och wäl låtet blifwa, om han icke hade arrestum 
Consistorii violerat, och derföre plichta borde effter constitutiones. Hade de och 
låtet honom blifwa till dess han skulle sielf comparera, så hade han i medier tijd 
rest bort, såsom han och nogh war manifestus fugae, när han således sina saker 
flytte, och hoos 111. Rectorem lät sig förliuda för andra orsaker hijtkommen, och 
icke denne sak. Han är fördenskull för sitt oregerlige sinne och procedere arresterat, 
och icke för gälden, som hans saker kunde swara före, och derföre kunde ingen 
caution tillåtas för det straff han med kroppen lijda borde. Det han införer här om 
contraaet med Wittebergensibus, att så länge de icke fullgöra d a  på sin sijda, 
bör han icke hållat å sin. Men han gör Wittebergensibus stor orätt, ty de hafwa 
fullgiordt alt det han af dem begärt hafwer, nemblig promoverat honom absentem 
in magistrum. Att han nu will hafwa promotions brefwet med, innan han baalar 
penningarne, d a  begärer han orätt, ty får han d a , så kan han drilla dem alt fram
gent, uthan någon baalning. D a  är nogh de hafwa insendt ett tryckt testimonium 
om hans promotion, när han nu betalar dem, penningarne, är tijd nogh, att sända 
honom brefwa.

VII. Den 7:de puna. Först accusaar Dn. Lundius der samwastädes M. Körling för 
sidwyrdnad på 111. Rectorem wid sittiande råde, öfwadådelig förachtat, jäfwat, 
försmädat ac. och ingen åthwarning af Senatu academico achtat, derföre accuserar 
han honom effter Drottning Christin« privil. 4 punct 1646. M. Körling swarar, att 
man icke kan draga hans förseende till den punct, fast man drager med hals och 
hår. Här emot mehnte någre Professores, att hans factum ändtelig maiterar uthi 
d a  capite sig fundaa; andra mehnte åter, att det wore förhårdt effter d a  anginge 
lifwet, och fast man kunde finna någre skäl hwarföre det caput borde i consideration 
komwa, så är bäst man eviterar extrema med honom, och söker hans brott af con
stitutionibus eljest straffläggia; d a  wid d a  och blef.

Hwad han införa, att hans HögGr. Exc. R. Cantzlas bref warder honom ifrån
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sidw yrdnatz beskylln ing befrijandes, i d e t hans H ögG r. Exc. säger a tt  Ql. R ecto r i 
d en  saken icke s ittia  k an  etc. Så allegerar och M  K ö rlin g  d e tta  fast w rångeligen, ty  
fast hans H ögG r. Exc. säger d e t 111. R ecto r icke får s ittia  judex  sielf, som  ä r så 
sw årligen  lsederat, så b e frija r h an  doch icke K ö rlin g  ifrån  sin  b ro tt, u th an  befaller 
C onsistorium  der o m  alfw arlig  döm a, e ffte r  saksens n a tu r och beskaffenheet.

A tt  lagen  m edhåller d e t p re s id e n te n  i K gl. H o frä tten  m åste sig  absentera i sådant 
fall, så m åge w ij fu ller bekenna, a tt  M :r K ö rlin g  säger m ycket san t der u th i, ty 
g r ip e r  en  m an  h. p re s id e n te n  i H o frä tten  så an, som  M . K örling  111. R ectorem  
giorde, w isserlig  absenterar han  sig  såsom  dom are, m en  tillstädes en  så h ård  an- 
Idagare, som  M . K örling  eller hans w ederlijkar icke u than  fu ll be ta ln ing  afgå 
skulle.

Sedan säger han: E ffter hans H ögG r. Exc. sielf annorlunda döm er än  w eder- 
p a rten  och lagen m ed m ig  håller, see till om  icke någo t lijk t m ed c rim ine  lassse 
M ajestatis sig  h ä r  in rijta r. H ä r  tager M . K ö rlin g  p ro  certo, a tt  hans H ögG r. Exc. m ed 
sig  håller, d e t är, e ffte r hans H ögG r. Exc. säger, a tt  111. R ecto r icke sielf kan  
sittia , (nem bl. p ro  judice sedan han  så lä ttfe rde lig  a f M. K ö rlin g  h and tera t är) 
co n d u d era r han  der af, sig  hafw a m edhåld  i s itt facto, a tt få jäfw a R ectorem  
och beskylla fö r w åld etc. som  han g io rd t hafw er; säger och, a tt  lagen der m ed 
håller (till äfw entyrs som sades, a t t  få jäfw a en  så fö rnäm  u th u r  rä tten ) m en  d e t 
finnes a ld rig  e tt ord  som  b ijfa ller M . K ö rlin g  u th i hans H ögG r. Exc. b ref, u th an  
m era som  ogillar och dam nerar. T y  den  som  w ill jäfw a en  dom are och besynnerl. 
så förnäm , m åste hafw a b ä ttre  skäl m ed sig, höfligare  sig  com portera , och icke m ed 
ca lum nier i s ittiande  rä tten  öfw erfalla, u th an  m ed höfligheet b id ia  han  s ig  absen
terar. O ch a tt  hans H ögG r. Exc. icke w ill a t t  III. R ecto r sie lf sitte r, d e t ä r  in te t 
M  K ö rlin g  till m edhåldh, m en  till så m ycket fu llkom bligare  straff, och kan  fö r
denskull å  fu llm ächtigens sijda in te t sim ile laesae M ajestatis sig  h ä r in rijta , om  icke 
d e t m era skeer å M . K örlingz  sijda, som  en  så förm im  K ongl. M aij:ttz  p riv ileg ierande 
person  d ristar s ig  o tillbö rlig  angripa, hw ilken  K gl. M :tt  b iuder inviolabilem  & 
sacrosanctum  hållas. E ljest ä r  d e t k la rt nogh, a t t  M . K ö rlin g  w äl b ä ttre  förstår 
hans H ögG r. Exc. b ref, ä n  a tt  d e t skulle så kasta 111. R ectorem  u h r rä tten . M en som  
M  K ö rlin g  a ld rig  w årdar h u ru  han  d e t ena om  d e t and ra  w ränger, III. R ectori 
och C onsistorio  till beskym phning  och illusion, så h a r h an  och ingen  försyn i de tta  
m åh l så oskäligen u th tyda  hans H ögG r. Exc. R . C antzlers bref.

D iducerar D n . L undius och i sin  duplicse 7 p u n c t w idare  den  sidw yrdn ing  M  
K ö rlin g  hafw er 111. R ectori u th i C onsistorio  tillfogat, m ed  försm ädande, jäfw ande, 
och fö r  w åld  beskyllande, item  re fu te ra r M . K örlingz  inw ändn ing , a tt  hans 
H ö g G r. Exc. R . C antzler hafw er honom  frijg io rd t fö r sitt facto i desse m åhl, 
e ffte r  hans H ögG r. Exc. hafw er skrifw et, d e t 111. R ecto r icke sie lf sittia  k an  etc. 
M  K ö rlin g  w ijser h ä r  em ot, D n . L undium  till cap. u lt. S tL  o m  sidw ördnat och 
R ätteg . Process. 8  punct, refu terandes d e r m ed D n . L undium  icke rä tt  s idw ördnat 
defin iera t. M en  M . K ö rlin g  skulle be tänkia , a t t  d e t cap. närm are  k u n d e  a n k o m m  
p å  h ans factum , än  h an  s ig  m ed irrision  d e r ifrån  leda kunde, om  lagen  skulle rä tte lig  
skärpas, ty  fast h an  icke m ed sam pnad  han d  böd  fogaten  sidw ördnat, så g io rde  han  
doch d e t m ed o rden , och hela rådena g ru fw élig  hederade m ed sw åra förw ijtélser, 
o m  w åld och röfw ande, d å  han  d e t em o t 111. R ectorem , som  arresten  på honom  
e ffte r sam fält råd  m ed C onsistorio  g io rd t hafw er, u thkastade, så a t t  111. R ectoris 
factum  i d e t m åhl w ar ind iv isibe lt a  C onsistorio. Sedan d e t han  w ill in fö ra  a f
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processen det jäfwande icke är sidwörda, der talas om lagliget jäfwande, med skäl och 
besked. Men när en så inkommer med wredz modh, violent beskrijande på en 
praesidem och rätt, blifwer snart sidwyrdnat af jäfwande, ty han öfwerskrijder måttet 
och så uthrijtar, som han giorde. Sedan beskyller han Dn. Lundium 2 gånger för 
osanning, som han twert emot sanning förwijter, såsom att han säger sig begärt 
hans Grefl. Magins günstige afhållande ifrån rätten, men det giorde han icke 
uthan med försmädeliget jäfwande och wredz modh.

VIII. Den 8:de punct i Dn. Lundii inlaga anklagar M. Körling för det han och 
skriffteligen till hans HögGr. Exc. R. Cantzler hafwer talat, det å 111. Rectoris heder 
gånger, lacererat der hans famam, uthmålandes såsom en röfware och fiende, den der 
hade beröfwat honom hans egendom etc. der lijkwäl M. Körling skulle besinnat, att
111. Rector hans saker och honom allena i arrest satt hafwer, effter föregången 
Consistorii dom, och altså ifrån den beskyllning för råån eller wåld borde före- 
skonas, effter hans saker äre lagtagne och qwarsatte, och icke råntagne.

Sedan tillwijter han 111. Rectori eedzöres brott, såsom warande emot Kgl. M:ttz 
frid wåldförd, såsom en tiuf och skälm etc. Consistorium öfrrwägade saken, och 
M. Körlingz bref å nyo upläste, som han till hans HögGr. Exc. Rijkz Cantzler 
skrifwet hade, först befinnandes, att M. Körling sig beklagar, att han effter Sweriges 
lagh intet handterat blif:r, uthan såsom en den wärsta illgärningzman beröfwat sin 
egendom, lijkasom han wore i fiende land stadder, till sitt lijf, ära och redeligheet 
skändelig antastat, och i fengelse förd etc.

Först finner Consistorium desse M. Körlingz ord så skräckelig swåra uthkastade, 
att de, som förr är sagt, intet wärre upfinnas kunna, till 111. Rectoris crimination. 
Der emot lijkwäl M. Körling är effter lagh både i sommars af Doct. Lithman, såsom 
och förr af Dn. Olao Rudbeck och Doct. Hoffwenio admonerat om sin skuld, item 
med 3 citationer hijtkallat att swara till skulden, men icke kommet, derföre hans 
saker i qwarstadu äre satte, och när han kommer, achtar han intet public arresten, 
uthan den sielf violerar. Derföre är nogh med honom effter Sweriges lagh handlat, 
fast han det för ingen lagh håller, som icke effter hans motwillige hufwud göres, 
och fördenskull äro icke hans saker, såsom ifrån den wärste illgerningzman, beröf- 
wade, uthan såsom en tredsk och motwillig gäldenär hans saker arresterade, till 
dess han om betalningen sig förklarar. Och när han achtar ingen rätt, uthan tager 
sielf sina saker uthur rättens qwarstad, så måste rätten hans saker i public och 
starkare arrest rättia, såsom för en oböyelig och oregerlig person, och icke ill
gärningzman, uthan han will så tyda på sitt factum sielf, att effter han violerade 
arrestum, finner han det wara en illgärning. Eljest är han icke beröfwat sin egendom, 
ty röfwa, är taga med wåld sin koos, att aldrig restituera, som i fiende land skeer, 
och han nu sielf tyder. Men hans saker äre i qwarstadu tagne till dess han swarade 
till sin skuld, och den darerade, sedan finge han sine saker igen. Uthkastar han 
fördenskull sådane ord af sitt arga förbistrade sinne emot 111. Rectorem och Consisto
rium, och kallar alt hwad som lagtaget, och i qwarstadu satt, röfwat och wåldfördt, etc.

Så är det och med ingen sanning, att han till lijf, ähra och redeligheet antastat är, 
så frampt det icke kan så blifwa här effter för hans oräyelige criminationer och arga 
beskyllningar på 111. Rectorem och Consistorium, ty han är icke annorlunda till 
sitt lijf, än att plichta för sin contumacie i arrest satt. 2. Icke heller till sin ähra 
och redeligheet, ty här fins icke den ringeste ährerörigheet emot honom, men han 
angriper 111. Rectorem på det sättet, då han gör honom brotzlig till röfwande och
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wåldförandet, som mera på honom komma kan, för det han brukade wåld på Con
sistorii secret och arrest. Eljest har mycket bättre karl än M. Körling är, wäret i 
arrest satt för contumacie, och att späkia hans argheet. Men med tiufwar och 
skälmar går skarpare till, ty sådane knäpper man järn och handklofwar på, och 
häfwer i torn och swåra hächtelser. Men M. Körling sitter uthi ett honestissimo 
loco, i en facultatis philosophicas cammar, der han alla commoditeter, som ett heder- 
liget logement angår, med sig hafwer.

Att nu M. Körling i sin inlages 8 punct, säger sig effter constitutiones rätteligen 
gifwet saken tillkänna för hans HögGr. Exc. R. Cantzler, så är det honom intet 
nekat, rätteligen göra, men han hafwer mera upfyllt sitt bref med osanning, och så 
grofwa beskyllningar, på 111. Rectorem, som den der effter röfware art rätteligen, 
och icke effter constitutiones, har sig förhållet. Och är det ganska klart, att han El. 
Rectoris famam hafwer grofweligast der uthinnan lacererat, och säger der till: aldrig 
tror jag Hl. Rector är rädd för sanningens uppenbarelse, den som rätt gör, han 
sköter intet om, hwilken det hörer eller seer, hwar med han icke allena påstår sine 
argeste beskyllningar, uthan och med sådane illusoriis bekräfftar, såsom han och der 
med gör, då han säger: Men att jag rätt refererat har till hans HögGr. Exc. uthi mitt 
bref, skal wara klart nogh. Gör sedan en comparation om tiufwars antastande och 
sitt, det han lijka gör, men der emot är förr swarat. Tiufwen knäpper man järn 
och boyor på, sätter honom i torn och fängelse; tiufwegodz tages att lefwereras 
äganderne igen, och icke tiufwen, som dömes till galga och green, gatulopp och 
annor tiufwelön, men M. Körling är i arrest satt för sin contumacie, och den att 
coércera, i ett hederligare rum, än hans privat logemente war, hans saker i qwarstadu 
satt, till dess han betalar sin skuld, och icke till total afhändelse, så att M. Körling 
af bara ondsko och argheet till att förringa sin sak, så uthropar denne arrest, att göra 
den stoor i öronen för annat folk, och winna der med judicium hierta till bijfall, 
som yttermera här öfwer komma kunna.

Det han quaestionerar: när hafwer man hördt en student så skee? Responsio. 
Consistorium weet aldrig någon student för honom så contumax wäret.

Det han säger, att brefwet ingalunda uthwijser, att hans Grefl. Magins der med 
meent är etc. det är bara hans slindrigheet, ty det är klart nogh, in actis 29 Novembt. 
att han in Consistorio beskyllte 111. Rectorem för wåld, och honom uhr rätten 
jäfwade. Antager sedan i begynnelsen af denne skrifft Dn. Lundium för Hl. 
Rectoris fullmächtige, säger och i begynnelsen af puncto 8.: aldrig tror jag 111. 
Rector är rädd för sanningens uppenbarelse etc., förstår det om alla beskyllningar i 
brefwet till R. Cantzler infattas etc.

Han säger och att han ingen menniskia för detta beskyldt haf:r, men lijkwäl in
förer han i alla sine puncter swåra beskyllningar på 111. Rectorem och Consistorium, 
som alla uthi en serdeles skrifft här hoos opföras skola.

Det han säger om fullmächtigen, att han intet nekar till det skedt är, skjutandes 
skulden på Consistorii sluth, så finner Consistorium det annorlunda, af Dn. Lundio 
sagt, nembl. om arresten, än M. Körling det förwänder, om wåld och röfwande, och 
är altså M. Körlingz ordh bara illusiones och saksens förwändning, honom till be- 
gabbelse.

Sedan carperar M. Körling Dn. Lundium för det 21 cap. Tingm.B. han skal citerat 
hafwa, men det fins icke af Dn. Lundio allegerat, uthan det 31 cap. der samme- 
städes.
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Att M. Körling skal hafwa beskyldt Hl. Rectorem för eedzöres brott, som full- 
mächtigen Lundius förmäler, det fins fuller icke med den ordeformen exprimerat, 
men lijkwäl anklagar han 111. Rectorem för de brott, som egenteligen höra till eedzöre 
och der straffläggias. Såsom det han klagar sig wara wåldförd uhr gårde sinom, det 
fins cap. 18. Edz.B. StL. och det han säger sig såsom en tiuf oskyldeligen tagen etc. 
fins i det 21 cap. så att Consistorium icke annat see kan, än han ju accuserar 111. 
Rectorem för eedzöresbrott, fast han icke kallar dem edzöre, hwilket lijkwäl ganske 
oskäligen af M. Körling införes, som förr sagt är.

Det han bekenner sig ihogkomwet präst, privil. 24 punct, att ingen hafwer lof, 
antasta en diekne, undantagne han wore gripen på en grof missgärning, med mindre 
han wille skyldig wara till det 31 cap. KonJB. LL. och fördenskull tycker sig alt 
förnär wara skedt, att han icke så högt räknat wore som en diekne. Resp. Den 
samme punct förstås klarligen om olaga wåldförande och fängzlande af dem, som 
med präster, studenter och dieknar intet hafwa beställa. Eljest skulle och en Rector 
Academiae hotas wåldföra en contumacem studiosum, när han honom ad emenda
tionem carcererar. Sammaledes en rector scholae, när han en motwillig diekne casti- 
gerar och fängzlar. M. Körling weet detta bättre, än han säger, ty patres academici 
och rectores scholarum äre patris loco för den studerande ungdomen, och böre tijdig 
försorg draga om hwars och ens oskickelige lefwernes coercition, och fördenskull 
med denne Körling, såsom en annan cive academico procederat ad emendandam 
vitam & coercendam petulantium ejus. Det 31 cap. Kong.B. LL. som fins i präst, 
privil 22 punct allegerat, det angår dem, som oskyldeligen, uthan sin ringeste 
brott antastas, hwilket icke M. Körling är skedt, ty han är intet mera privilegierat att 
få illa göra, och wara contumax sine praeceptoribus, än en annan studiosus, som 
effter constitutiones castigeras måste. Och alt det han i sådant fall framdrager, skeer 
alt till att peka in på 111. Rectorem, att han sig emot det capitel försedt hade, att 
så mycket mera hans Grefl. Mag:ns exagitera, såsom hade han till lijf och godz sig 
försedt, i det han M. Körlingz person propter contumaciam arresterat hafwer.

Hwad han alleger ar, att här är ingen konungz dom föregången, ey heller å honom 
ledd sanne tiufnader, ey heller brotzlig å lijf sitt, så är det sant, att fast icke 
konungz immediat dom är föregången, så är dens dom, som konungz dom i handom 
hafwer, wid Academien, om hans contumacie fallen, och kan icke M. Körling prae- 
tendera sig ifrån arresto frij wara, till dess sann tiufnad å honom ledes. Ty här gifz 
ett tertium i saken, att en för många andra brott, gäld, contumacie, citations för- 
sittiande kan och bör carcereras, som här effter leges academicas skedt är, fast 
icke tiufnad å honom ledes. Det 7 cap. RådstJB. §. 2. förstås som ofwanbemit är, om 
någon annan uthom rätten bär hand å den brotzlige. Och det förstår M. Körling 
wäl, fast han ihop samblar alt det han finner till att uthputza sin sak, och uthropa 
den orätt honom skedd är, att han icke hafwer fått impune försittia Rectoris och 
Consistorii citation, contumaciter violera arrestum, och i all ting lefwa effter sitt 
motwillige sinne. Rätten till ludification, och de åkärende till ingen satisfaction öf:r 
honom.

Uthi duplikens 8 punct, drifwer Dn. Lundius ännu, att 111. Rectoris fama är 
lacererat genom M. Körlingz bref, det M. Körling i sin exception nekar. När Con
sistorium rättelig seer på brefwet, så är det så fullt med grofwa beskyllningar, för 
wåld, röfwende, och flere swåre ordeformer, att ingen rättsinnig kan annat säya, än 
hans Grefl. Mag:ns fama der igenom alt för nogh af honom lacereras, som brefwet i
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bokstafwen lit. L  klarlig uthwijser. 2. Refuterar Dn. Lundius M. Körlingz inwänd- 
ning emot sig, att han Dn. Lundius intet skal neka till hwad giordt är, men skiuter 
skulden på Consistorii sluth. M. Körling framkommer här emot, med swåre begabbel- 
ser, och säger att Dn. Lundius bekänner sielf orätteliga giordt wara, och det ordet 
orätteliga framkommet, såsom öfwerste prästen Caiphse, som owettandes talte 
sanningen. Der emot Dn. Lundius mundtelig protesterade i Consistorio den 22 De
cembt. för middagen, och alldeles nekar skrifwet orätteliga, men rätteliga etc. och 
det o tillagdt sedan skrifften war kommen i Körlingz händer. 3. Kallar D a  Körling 
det en oförståndig uthtydning på hans bref, att han der uthi skal haf:a tillwitt 111. 
Rectori wåld, kallandes det wara af fullmächtigen, såsom af en sinnelös brun fram
kastat. Men det finnes så klart Illustr. Rectori både wåld och annat han införer, 
tilläggias, att det kan icke klarare, ty fast han icke nämpner der 111. Rectorem, så 
har han nämpt honom förr in actis, och här i sina inlagor, som rätt nu fans af 
den 5 punct i denne skrifft.

Det som Dn. Körling talar om det 21 cap. fins beswarat muntelig den 22 Decembt. 
och liusligen aftages, att Dn. Körling orätt tillwijter D a  Lundio crimen falsi & 
calumniae etc.

Sedan talar han emot det edzöres brott, som D a  Lundius allegerar honom 
tillwijte DL Rectori af Kon.B. 31 cap. och EedzB. LL. 20 cap. 6 punct. Så är det 
klart nogh af brefwet, att han tillskrifwer Dl. Rectori röfwande, som allena i 
Eedzöres balken sig funderar. Nu bekenner han sig i swaret till libellen bewijst 
uthtydeligen wara eedzöres brott giordt, men intet tillskrifwer det IIL Rectori, uthan 
den som befinner sig skyldig wara. Consistorium finner alla dessa ord wara i san
ning dirigerade på Dl. Rectorem, som aUa hans förre ord bewijsa, fast han nu 
effteråth söker ludera i orden, och wrängia in på någon annan, sedan han märker 
sitt stora förseende wara hoos wederbörande illa uptaget.

Sidst det D a  Lundius säger, önskeliget wara, att icke den studerande ungdomen af 
hans exempel till olydno och förargeliget lefwerne förorsakades etc. regererar han 
med exprobrationer på D a  Lundium för sitt gifftermål, såsom med otucht börjat, 
och mera förargelse gifwet, hwilken sak, effter Dn. Lundius mundtelig och för
klarat haf:r den 22 Decembt. och begärer sig der ifrån befrijas, lemnas dhet a part 
till att uthföras.

Sedan, effter inlagornes noga öfwerwägande, delibererades om domen, och blef så 
författat, som den sedan den 18 Januarij 1671 pronuncierat wardt.

För det yttersta fan Consistorium nödigt, att effter hans HögGr. Exc. Rijkz Cantz- 
lers begäran öfwersända domen till hans HögGrefl. Excel!, innan den publicerat 
warder och der om ett bref sammaledes förferdiga om saken, huru den företagen 
är, och M. Körlingz yttermera belastande på Dl. Rectorem och Consistorium i sina 
inlagpr, af hwilka ett extract göras måste om alla hans emergentier och beskyllningar, 
han der uthi framförer, och sökias hans HögGrefl. Excell. yttermera rådh om 
honom.

Om hans person consulterades, om han måtte slippa uth öf:r helgen, och Con
sistorium tyckte honom tillåtas kunna få i kyrkian komma om han begärer, doch att 
han bewachtas, så att han icke får undkomma.

Effter alt detta fans och nödigt, att låta tiU biskopen i Strengnäs communicera 
en copia af Wittebergensium bref, der af han see måtte, hwad de om Jona LiUe 
skrifwet hafwa.
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2. Påminte Prof. Åkerman om dhe uthlofwade 30 d. af mulcta för Erico Wennae- 
sio, hwilka och lofwades af inspeaoribus befordras.

3. (Hoc inserendum erat ante $. 1. hujus sessionis.) M. Jonas Fornelius lät sig 
ursächta genom Prorectorem, säyandes sig icke kunna upkomma för det han hade 
tillbudet wara Dn. Körlingz cautions man, och någon kunde tänkia, att han wildog 
är, effter han och hans fader hafwa caverat för honom.

Den 24 Decembris
woro Professores kallade in Consist. prassentib. Prorect. Doct. Hoffwenio, M. 

Brunnero, Dn. Åkerman, Dn. Verelio, Dn. Arrhenio, M. Aurivillio.
1. Om Efwert* på Qwarnbacken förmälte Rentmästaren, att han sig förskaffat 

haf:r Consistorii zedel på hans spanneiaåi lös, som för honom i höstas uthtröskat 
war, hwilken doch till öf:r 230 dr skyldig är, har ett godt hemman, doch brukar det 
icke sielf, uthan har bonde på gården. Haf:r lofwat nu Thomes mässe tijd hijt- 
komma och darera, men icke effterkommet.

Resolutio. Af honom tages skulden, och säges från hemmanet, sättiandes en 
annan dijt igen, som kan brukat till Academiens gagn.

2. Taltes om de Professorer, som skulle resa till hans HögGr. Exc. Rijkz Cantzler. 
H. Rentmästrn att Prorector och Dn. Gartman der till senast nämdes. Här om 
discurrerades, och omsider slötz, att h. Prorector Doa. Hoffwenius, M. Benzelius 
eller M. Brunnerus och Dn. Arrhenius dijt resa hafwandes med sig dhe saker förr 
omtalte äre, och ett memorial, om dhe åthskillige måhl med hans HögGr. Exc. 
talas skal.

3. Uplästes Consistorii bref till hans HögGr. Exc. h. Rijkz Cantzler om M. Körlingz 
sak, lit. F., så och domen, hwilka begge bortsändas skulle.

4. Enkian i Molstad ansöker tillgifft på halffierde t:a spannemai, som hon är 
skyldig. Resolutio. Tillgifwes, så frampt hon will af hemmanet fara, hwar och icke, 
kan henne sådant icke bewiljas.

5. Erik Andersson i Tuna afsatt af Consistorio ifrån hemmanet, begärer få blifwa 
qwar. Resolutio. Nekas.

6. Ransakningarne öfwer Academiae godz i fiol giordes, måste uphämptas, och 
hwar excerpere sitt eget.

7. Anders Persson i Säfwa, låter begära få gifwa 6 t:r blandsädh i betalning med 
på sine uthlagor i åhr, effter han så mycket haf:r betalt både på restantier och 
detta åhrs uthlagor. Resolutio. Bewiljes.

8. Rentemästaren inkallar fougderne till 20:de dagz tijden att förnimma huru 
mycket dhe uthdrifwet hafwa af bönderne i uthlagor och restantier i åhr. Samma
ledes inkallas dhe skyldige rättarne i Olstad och Uggelstad.

9. Wachtdrengiarne betales af expenserne för den tijd dhe allaredo wacht hållet 
hafwa öfwer Körlingh.

* Om dennes släktnamn se not sidan 417.
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Bilaga till protokollet för den 27 mars 1667

Höglärde H :r Professor och Rector Magnifice, Ehrewyrdige och Höglärde H errar Profes
sores och sam ptke Consistoriales academici, H ögtährade gode wänner.

Hoos Eder Gode H errar förmedelst detta att inkomma, ähr jagh worden förorsakad utaf 
H ans HögGrefl. Excell.-ces högwälborne h :r Rikz CancelJerens m igh tillhanda kom bne skrif- 
wellse daterat den 6:te i innewarande månadt, hw aruthinnan såsom Hans HögGrefl. Excell. 
behagar, iblandh annat, till dhet högt:de Consistorium academicum rem ittera den ransakning 
som hållas böör uthöfwer studenternas Johannis Rudelii och A n d res  Korfs sampc Rudelii 
poikes otidige opkommande h ijt opp å slottet och inn uthi m it logemente om natten näst 
effter den 24. passato. kl:n emillan tijo  och elffwa. Altså hafwer jagh icke kunnat underlåtha 
Eder Gode H errar gifwa wedh handen huruwida beskaffenheeten af ährendet som till en sådan 
inquisition warit orsaken äh r m igh bekandt, ingalundha twiflandes medh m indre I Gode 
H errar, ju nogare om  ett och annat som w idh sådant undersökiande böör tagas i tillbörlig acht 
och consideration efterfråga och ransaka sam pt effter den anledning dhe befundna omständig- 
heeterne och skiälen lära medhgifwa, låta en rättm ätig sentens och dom b afföllia. Relatio facti 
ä r korteligen denna.

Samma dagh och affton som ofwanbend ähr, hafwa dhe trenne förben:de persohner warit 
på en kiällare neder i staden tillika medh ändå en student, hwilckens nam pn migh icke är 
kunnigt. Och när dhe således inter pocula u thdragit en  godh dehl u taf afftonen, ginge 
Rudelius, Korff och poiken därifrån och h ijt u p p i slottet, den fierde skilldes (som m igh är 
berättat) under wägen ifrån dem. Och då dhe honom  saknade, skola dhe eller en u taff dem 
sagdt: trå slijka camerater, hwilcket en utaf m ine tienare Isach be:d säger sigh hafwa hördt. 
N är nu mehrabe:te Rudelius, K orf och poiken wore h ijth  opkombne, gick Rudelius inn  uth i 
en cammare som ähr näst fram för m in sofwe cammar, hwarest ännu e tt liuus stodh och brann, 
men K orff och poiken blefwe deruthan före i qwisten ståndandes. O m  nu  R udelior w ar in  
u th i m in sofwe cammare eller icke, kan jagh intet weta, men när en hustru utaf m itt hoff 
kom ifrån en annan wåning, sågh hon fuller dhe tw änne som stode i qwisten, men tänkte 
intet m ehra der om, uthan gick in u th i före cammaren och finner der R udelium  kommandes 
ifrån dören af m in  sofwe cammare, talar honom  altså något hårt till, frågandes hwadh han 
hade i sinnet eller så dagz der a tt beställa? H an swarade intet, uthan gick på döhren. Sedan 
han tillförende och förr ähn hustrun inkom hade tagit några lijnkläder, dem hon då icke 
kundhe blifwa hoos honom warse. Strax han kom  uth till dhe tw å andra, luppe dhe alla 
gienast u taf slottet. N ä r jagh nu blef upwäckt och hörde hwadh som war passerat, gaf dhet 
migh så mycket m ehra orsak a tt tänkia något arg t w arit där medh intenderat, som jagh medh 
m in igenkompst ifrån öhrbyhuus lähn fast ogierna och m edh stötsta missnöye måste förnim m a 
studenternas gem uther wara em ot m igh något altererade blifwe utaff det lösa och obefogade 
rychtet här i D istingztiden uthspridde om  dhet sammtahl som skulle wara skiedt emillan 
m igh och dhe studenterne som då ginge grassatum, hwarigenom jagh skulle blifw it commo
verat dhe samma hoos Kongl. M ay:t eller högbem:te herr Rikz Cancelleren att anklaga, 
hwilcket a lt jagh m edh detta tillfället på dhet högsta betygar wara om  m igh icke m indre 
osandfärdeligen ähn malitiose, u taf hwilcken auctore dhet och hälst må wara härkom m it, och 
uthspridt. Och fattade jagh fördenskull om  m orgonen näst der effter då Rudelius kom igen 
medh lijnkläderne och, wedh anfrågan u th i hwadh intention han dhet g iordt hade, och så 
tidz war h ijt up  kommen, swarade sigh allenast tänk t der medh a tt pussa h :r  Clas Rolambs 
pigor, medh hwilcka han föregaf sigh warit något bekandt (föruthan i regard och anseende 
till den fauten så wida han på e tt K ongligit slott war begången) resolution, att låta offta- 
bem:te twänne studenter (på sådant sätt som eder Gode H errar icke kan wara så obekandt) 
här arresteras till w idare laga cognition och förhör om  den saken.

H w adh der u th i sedermehra ä r passerat, nem bkn huru  jagh dem  upå caution löös gifwit 
och effter förfrågan hoos offta högbem:te herr Rikz Canceller så w ähl om  rum m et hwarest
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som personerna hwilcka den ransakningen skulle förråtta inhämptat swar, att sådant borde 
skiee uthaf Consistorio. Dhet ähr Eder Gode Herrar nogsampt kunnigt, och förwäntas altså 
uthi deth öfriga Eder Gode Herrars deruthinnan råttwisa sentiment och uthslagh, emot för* 
blifwande

Eder Gode Herrars
Upsala slott den
14. Martij 667. Dienstwillige

Dienare

A. Lillie 
/  J. Werwing.

Bilaga till protokollet för den 9 mars 1670

Magnifice Domine Rector,

Venerandum Consistorium.

Emedan wij nu warandes aerarii inspectores, dageligen förmaerckja, åtskillige onera och be* 
staellningar oss uppåbördas, hwilka wij icke finna Kongl. constitutionibus aehnlijka, ey heller 
af them raetteligen kunna deduceras, ty hafwe wij blifwit nödtwungne, Magnifico Dn:o Rectori 
och Venerando Consistorio denne skrifft tiaenstwaenligen att insinuera, maest för daen skuld, 
att wij hafwe måst een och annan gång höra, der wij råkade oss ifrån en eller annan sådan 
uppåbördat bestaellning excusera, det kunde oss således uttydas, som skulle wij oss unddraga 
ifrån dhe beswaer som daetta aembetet med sig hafwer, och altså förorsaka, att till aefwentyrs 
dhen löön som Kongl. Maij:t nådigst haf:r taeckts samma aembete att med soulagera, kunde 
ther ifrån tagas, och åth någon annan gifwas.

Nu som in för Gudh och wåra trygge samweten wij wete och förmode, oss hafwa dsetta aembe
tet ostraffeligen och utan försummelse haer till dags förwaltat, så betyge wij och haer med för 
naerwarandes och tillkommandes tijder, att wij hwarcken wele eller skole oss haer effter unddraga 
ifrån något sådant arbete, hwar med wij aehrtaenckja kunne Kongl. Maij:tz constitutionibus 
skee itt hörsamt och underdånigt föllje.

Men skulle Magnifico Dn:o Rectori och Ven:do Consistorio behaga, som nyligen skedde, 
aerarii inspectoribar pålaeggia, att reesa till Kopparbaerget, bruken, eller annorstaedes kring lan
det, att utbjuda och föryttra Academiens spannemåål, så kunne wij icke annars aen oss billigst 
ther ifrån excusera och undbidja. Ty såsom wij finne slijkt uti publico docendi munere fast 
hinderligit, och ingenstaedes i Kongl. constitutionibus wara inspectorib«j befallt, så hoppas wij 
oss warder till godo hållit, att wij icke fördriste oss göra Dn:o Qvaestori i hans aembete ther 
med något ingreep, hwilcke wij finna expresse sådant å sembetes waegnar åliggia, sedan af Con
sistorio och inspectoribttr honom itt wist prijs på spannemålen satt aer, effter Kongl. constim- 
tionern[e]s lydelsse cap. XI. § 2: Qvaestor reditus Academiae tam ordinarios qvam extraordinarios 
(inter qvos etiam mulctae colonorum Academiae atque arrbae [a: arrhae] conducticiae praediorum 
computaundae) tempestive colliget, in nummum, si res ita tulerit, convertet, ac aerario inferet, 
etc. Thet samma repeteras uti Qvaestoris juramento, daer han swaer sig reditus Academiae amnuos 
tempestive collecturum, eosqxra ad illustrissimi regni Cancellarii et Senatus academid praescrip
tum administraturum, item, qvicqtud pecuniae numeratae ex fundorum censu vel annonae distrac
tione parari queat, aerario statim illaturum. Finns en eller annan inspector tillförende sådan 
reesa hafwa giordt, kan hans action, kan skee, med någon hans private commoditet conjunct, 
ey wara oss för lag, såsom och icke eens eller annans godtyckje, utan Kongl. constitutionum 
tenor allena. Besynnerligen, effter adlahanda conseqventier haer utaf kunne föllja, hwarigenom 
inspectores icke allenast till annat utan och så till sin fortun kunde blifwa onererade, och Aca- 
demien icke heller få thet nöje, som hwar wille. Och dessförutan alldeles periculeust och orå- 
deligit, det som heela Consistorio tillkommer, öfwergifwa uti eens eller twaennes potetet och 
godtfinnande.

Om och aif oss wijdare begaeres, som alt för myckit haer till skedt aer, och wij in till daenna 
stund hafwe måst effcerkomma, att wij allena, neque Rectore neque ullo rdio ex nostro ordine
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praesente, skole böndernas causas, klagomåål och beswasr uptaga och cognoscera, u ti hwilcke 
som offtast inspectores allena icke det ringaste kunna göra, emedan maest deras saker civil, 
somblige och criminel ®ro, som till heela Consistorium höra, så kommer och icke heller thet 
med Kongl. constitutionibus eller förra Rectorum praxi öfwer eens. Constitutiones cap. III. 
§. i [ =  2]. lyda så: In m inori Consistorio Rectori adhibebunt quolibet semestri unus theologus, 
ex facultate juridica e t medica unus, ex facultate philosophica bini, e t in  causis aerarium con* 
cernentibttj inspectores cum Qvaestore. Och plaega sådane böndernas beswaer, fast d ie serarium 
anröra, altijd af Rectore och Secretario antecknas och till Consistorium föras, nser the  icke 
privatim  kunne afhiselpas, och tå taga aerarii inspectores sitt sembete i acht. Förthenskull hafwer 
och hw ar Rector semestri suo a publice docendi onere vacationem. Skulle Rectoris praesentia 
icke altijd reqvireras, frågas skseligen, hw ar inspectores cum Qvaestore skole samblas, hwilcken 
m acht skall hafwa the andre a tt kalla, eller om  hw ar skall göra thet segert. O m  och inspectores 
cum Qvsestore skola komma tillhoopa så offta någon beswaerader ankommer, blifwer ingen finis 
congressuum, hwilcket occuperar allan inspectorum tijd itt heelt åår omkring. Synes förthen- 
skull baest, som och haer till skedt s r ,  och Kongl. constitutiones bjuda, a tt Rector cum Secretario 
besw sren annotera. N s r  the in Consistorio föredragas, tå taga inspectores sin plicht i a c h t 
W oro  och så tå godt, att bönderne rsttarelagswijs instsm bdes, och en gång sine b esw sr an- 
gåfwo, och icke så trappetaals som nu skeer, emedan tå alla kunde afh islpas. D er em ot nu n s r  
inspectores finna några böndernes besw sr, hwilcke utan dilation böre afh islpas, och icke 
kunna utan damno upskjutas, fast der om blifwer påminnelse giord, doch ingen effect fölljer, 
twijfwels utan derföre, att Rectores icke hörandes sielfwe bondens nödh och m o rs  periculum , 
thet icke nogsampt kunna fatta eller beh isrta .

A tt med Professorum aflöning nu så långsamt tillgåår, w illje somblige skjuta skulden på nu 
warandes inspectores, effter dhe icke för juul skyndade på a tt spannemålen b lef taxerad och 
såld. M en så skeer och oss ther u ti stoort o sk s s l. Ty att bestslla  om  taxan kom m er icke inspec
tores allena, utan Rectori och heela Consistorio till. Dessförutan, om  fö r juul något försum
mades, kommer det på förra inspectorum förswaar. Ty snd o ch  m an ssger, a tt inspectores, effter 
waanlig praxin, p lsg a  begynna sitt sembetes förwalltande strax om  hösten, så weet m an doch 
till sådant ingen grund, emedan Kongl. constitutiones förmaehla, a tt om  S. Thom® tijdh böra 
the först tilltraeda. Orden lyda så cap. X X II. §. 2. n. 7- Officium aerarii inspectorum erit an
nuum  & am bulatorium  in omnes Professores. A tque  ab  his aerarii praefectis et Qvaestore rationes 
redituum  et expensorum Academiae om nium  requiret, easdemq»* examinabit Procancellarius 
una cum Rectore e t selectis juxta facultates, ex senatorio Academiae ordine qvatvor viris, idq«e 
qvotannis ad festum S. Thomae. Bidja förtaenskull waenligen, att oss till godo hålles, det wij 
icke hafwa dristat oss grijpa in i förre inspectorum aembetes plicht, och att w ij m å få nju ta 
Kongl. constitutionibus för en certa agendorum regula, och icke een incerta praxi, then u th i con
stitutionibus ingen fast grund hafwer.

Och emedan Kongl. constitutiones klarligen beskrifwe uth i hwad stycken som praefectorum 
aerarii sembete består, nödgas wij them  kortei igen uprepa, med bijfogad waenlig begaeran, 
Magnificus Dn. Rector och Venerrdm Consistorium wele med sam bnadt hand oss ther wijd 
handhafwa, och waelwilligt förmaerckja, om wij med fåå ord påminne, och beswaere oss billigt, 
a tt the een rund tijdh aero u tu r sin raetta gång kompne, hwilcket wij och icke hafwe kunnat 
undgå att påminna, på thet oss icke må skaeligen kunna wijsas någon straffw srdig  försum- 
melsse i daetta aembete, och på det man må en gång raett behiaerta, hwad inspectorum aerarii 
aembete aer, och ther maed aflåta, att påbörda them  sådant som uthi constitutionibus icke een 
gång naempdt warder.

Embetsbestaellningame beskrifwas styckewijs hw ar effter andre cap. X X II. §. 2.
Aidificiorum et aerarii publici inspectorum cura erit.
1. Videre, u t qvod ex reditibus Academiae Qvaestor colligit, justo tempore aerario inferatur, 

locoq»e tuto et bene m unito asservetur. Hwilcket nu en lång tijdh  icke hafwer brukat warit. Och 
emedan haer naempnes justum tempus, u ti hwilcken penningarne skole inlaeggjas, frågas icke 
utan orsaak, huru man den skall förstå, a tt in tet wijd hw ar 10 eller 20 dalers inkombst, och 
så hwar dagh inspectores ifrån sina andre officii bestaellningar blifwa förhindrade. E ller om 
thet intet practicabelt, huru saken m å så disponerat blifwa, att intet efftertaal på inspectores 
kommer.

2. U t stipendia Professoribus et reliqvis Academi® membris bis in anno persolvantur, ad 3 
diem Aprilis dim idium  summ®, reliqvum vero circa 20 diem Septembris: Alumnis autem Regiis
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23 die Junii et 20 die Decembris. Hwilcket sammaledes nu Isenge, med Professorum, Regiorum 
alumnorum och flere Academiens betjaentes myckne weeklagan intet skedt ser. Om man detta 
sä lsenge gå låter, kan icke annat sen Academiens ruin och ödelseggiande ther på föllja, hwilcket 
framfarne högstloflige Sweriges konungar med så månge haerlige donationer och privilegier 
sig på det högsta wijnlagt hafwe att förekomma. Och emedan constitutionum cap. IV. $. 3. de 
officio Rectoris n. 13 står, att Rector Professoribus et alumnis Regiis, aliisq«* membris aca- 
demicis, qvse publico gaudent salario, stipendia procurabit, hwarföre wij nu wsenligen Magnif:m 
Rectorem och heele Consistorium påminne, till att upfinna itt godt rådh, huru per supplica* 
tionem alt detta Hans HögGrefl. Excellence Rijks Cantzieren kan tijdigt tillksnna gifwas, på 
det saken kunde så lagas, att alt bsttre tillrseckja och Professores och stipendiarii sin uti then 
dyra tijd högst nödiga löön och stipendium bekomma kunne.

3. Providere, ne minuantur Academiae reditus. Fördenskull begsres och hser, att Senatus 
academicus inspectoribus medh h islp  och rådh wille adsistera, på d s t  många onödige saker, 
som academicum statum nu högst gravera, kunde, supplicando ad illustrissimum Regni et Aca
demia? Cancellarium, afskaffas. Item, ne coloni iniqve tractentur, hwar öfwer lijkw sl itt heelt 
fögderi; myckit klagar, att fougden Isgger them beswsr uppå utan sk s s l, och slliest i åtskil
lig måtto them otillbörligen handterar. Om så s r ,  bör fougden hårdeligen derföre plichta, på 
thet bönderna icke måge så myckit blåttas och utarmas, och der öfwer nödgas så offta Aca
demiens förmedlingar sökja, som nu dageligen skeer. Och wore önskeligit, att Consistorium h s r  
uti wille låta förspörja ett tillbörligit alfwar och skarpheet.

4. Ad structuram et sdificiorum academicorum reparationem aliosq«e Academiae usus pe
cuniam ex srario  depromere, eamq«« architecto et operariis reddere. H s r  hafwe wij orsaak att 
oss beklaga, att dageligen bygges, och penningar d s r  till anwsndas, och wij icke bewsrdes en 
gång att få något weta ther aff, eller wara ther öfwer i rådh medh. Lijkwsl n s r  åårsrskning- 
ame skole förfsrdigas. Isrer wår underskrifft fodras, och tå måste wij confirmera, thet wij till- 
förende intet utaf hördt hafwe.

3. Atrarium ipsum tribus clavibus clausum erit, sitq«<? una in potestate Qvsstoris, qvi ra
tionibus prsest, reliqvs penes inspectores. Såsom nu en lång tijd intet godt s r  kommit in 
srarium , så få och inspectores aldrig weeta hwad för penningar eller ifrån hwad ort die an
komma, eller huru wijda the kunna till maxime necessarios sumptus tillrsckja, utan the hand
teras och utgifwas privatim, ne reqvisito qvidem semel inspectorum consilio vel adsensu.

6. Aedificiorum qvoq«<? publicorum structuram curabunt, sarta tecta conservabunt, et videbunt, 
ne qvid s ris  publici in h sc  frustra insumatur. H s r  om blifwer och aldrig någon communication 
med oss plsgad, utan wij hafwe orsak att klaga, d s t  nödige byggningar blifwa låtne tillbakas, 
såsom wår gamb*a Academia, hwarest hwarcken docentes eller discentes nu kunne wara drååp- 
frij, utan måste Professores stå der in cathedra så godt som under baran himmel. Och i fjool, 
då promotio magistrorum skedde, måtte man ther med största olsgenheet sittja och fördsrfwa 
sine klsder. T w srt emot, bygges nu wijd qwarnen, thet som w sl till Isgligare tijd kunde up- 
skjutas, n s r  medlen bsttre kunde tåålat. I medier tijd måste Professores och andra Academiens 
betjsnte lefwa wijd blåtta hoppet. Huru d s t  s r  med Kongsstallet, weet man intet, och för
fråga nu inspectores sig der om hoos Consistorium. D s t  synes, att Academien, förutan annan 
beswsr, hafwer och så fått dstta , att hon måste hålla det samma stallet wijd macht, utaf 
hwilcket hon doch intet eller ringa godt hafwer. Om d s t  nu så s r ,  måste man wara betsnckt 
om medelen, huru och d stta  repareras, emedan alle fenstren och taaken s re  så söndrige, att 
med thet första alt Isrer falla nider.

7. Ståår ibland annat, si qvid de integro sdificandum, id ex consensu Cancellarii fiet, et 
requiratur consilium periti alicujus architecti. Hwilcket och icke skeer, så myckit oss kunnigt, 
effter man intet haf:r hördt Consistorium der om delibererat hafwa, att Cancellarius kunde om 
sådant blifwa tillspoord. Så woro och w sl, att een architectus uth om Academiens medel kunde 
till sådane bestsllningar brukas, effter tå Academien med honom alt b sttre  kunde öfwerlsggia, 
och så handla, att om något föresåges, han tå skyldig wore för sådant att swara.

8. Postqvam omnib»s juxta regiam ordinationem de expensis persolutum fuerit, si q#id re
linquitur, id servabitur in srario , nec inde qvicqvam ulli erogabit Q vsstor vel inspectores, sine 
consensu Consistorii, nec hoc sine approbatione Cancellarii. Uti denne puncht hafwer man 
intet att påminna, utan man fruchtar Academis stat hafwer nu een tijd så warit, att lijtet eller 
intet kunde gömmas uti srario , fast annorlunda s n  för någon tijdh sedan, tå altijd något war 
i förråd, som kunnigt s r ,  och emot sahl. Konung Gustaffs dessein, som wille åt ringaste itt
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åårs utgifft in reservo wara, på alle fall, och för misswaext skuld. Huru nu det så aer oföraendrat, 
må Consistorium ransaka, och om möjeligit, förhiaelpat att komma till förre estat.

9. Hi inspeaores, si qvid neglexerint, Consistorium majus potestatem habebit eos accusandi 
coram Cancellario. Begaeres waenligen, att Consistorium majus will sig och inspectores wijd 
daenne Kongl. Constitution och the företaalde alle tillbörligen handhafwa, och icke tillåta, att 
till aefwentyrs någon, Rectore et Consistorio inconsultis et insciis, inspeaores med egenwillig 
beraettelse en eller annorstaedes förolaempar. Ty wij betyga in för Gudh och Venerando Con
sistorio, att wij witterligen icke hafue försummat något, det wij hafwe kunnat tsenckja oss för 
wår aembetsplicht åliggja, taenckje thet ey heller haer effter i någon måtto göra, allenast wele 
wij gema wara tillbörligen excuserade, om wij undbidja oss sådane bestaellningar som inspeaor- 
aembetet icke aero i constitutionibus befallte. Skulle någon ther öf:r willja oss oskyldige angifwa, 
wele wij oss på thenna wår raettmaetige apologie och förswarelseskrifft referera, såsom wij och 
hafue, af högsta nöden twungne, icke kunnat sådant undgå. Hwilcken wår skrifft wij haer med 
bidje protocolleras och ad acta laeggjas må, uthi all gifwen occasion förblifwandes

Ubsala d. 9 Martii 
A:o 1670.

Magnifici Domini Rectoris 
och Venerandi Consistorii 

tjaenstbereddwilligste waenner och collegae 
Joannes Schefferus Claudius Arrhenius

Reg. J. N. et Gent. Honorar. Histor. Prof. pubi.
EI. & Polit. Skyttianus. et ordin.

Bilaga till protokollet för den 4 ju li 1670

H öghwählborne H :r  Grefwe,
Sweriges Rijkes, sam pt denne Kongl. Academienfs] Canceller 

mechtige Patron,
HöghEhrewyrdige Ärchiebiskop,

Magnifice D . R e a o r och samtelige H öglärde h . Professorer, 
m ine günstige gynnare och collegae.

Såsom war och een rä tt betänckt menniskia, den i aldrig så ringa äm bete sitter, in tet större 
hugnat hafwer der af, näst sin Gudz nåde, än att altijdh kunna för w ar rättsinnig menniskia 
wijsa, huru  een dät har föreståt; så hafwer iag som offtast i m itt ringa ämbete, m igh af G udh 
den högsta och m in aldra Nådigaste Konung förlänt, tänckt att wijsa huru  iag det handterat, 
m en e tt altijd legat i wägen, att iag icke skulle synnas wara den, som der igenom skulle sökia 
stort nampn, ähra, beröm och löning, helst emedan m ig dätt dess förutan nogh förkastass, ehuru- 
w ähl om det een last skulle wara, ä r  hon lidligare att draga i dygden än  skam, nesa och för- 
summelsse uti odygden. Men såsom för en tijd  sedan aff m ine Högtärade H errar Colleger, In 
spectoribus asrarii, inlades een skrifft i Consistorio, till a tt wijsa wadh inspeaoru#» ämbete 
kunde wara, och excusera om något dem  på bördades, som deras ämbete ey anhörigt woro och 
sådant mehra, så finnas i samma skrifft sådana ordh som rwinga m ig till a tt wijsa h u ru  iag 
m itt ringa ämbete föreståt hafwer, serdeles i dätt som Academiens intrader angå, emedan som 
under m in hand mycket ä r bygdt. Och äro H . H . Colleg. de förnernste orden dessa, [i margina
len:] 1. 2. p. huru  lagas kunde a tt alt måtte bättre tillräckia, och Professores och stipendiarii sin 
uti denne dyra djden högst nödige lön och stipendium  bekomma kunde, [* marginalen:] 1. 3. p . 
att månge onödige saker som Academicum statum nu  högst gravera kunde afskaffass.

[/ marginalen:] 1. 4. p. A tt dageligen bygges och penningar der till anwändes och wij icke 
bewärdes en gång a tt få något wetta der af, eller wara der öfwer i rådh medh.

[/ marginalen:] 1. 5. p. A tt inspeaores ey få wetta huru medlen kunna till maxime neces
sarios sumptus tillräckia, utan the handteras och utgifwas privatim , ne req«<sito qvidem semel 
Inspectorum consilio vel adsensu.
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[/ marginalen:] 1. 6. p. Att om structura aedificiorum publicorum blifwe aldrig med dem 
communicerat, utan att nödige byggningar blifwa låtne tillbakas, men twärt emoot bygges nu 
wedh qwarnen, som till lägligare tijdh kunde uppskiutas.

[/ marginalen:] 1. 7. p. Att wäl woro een architectus uthom Academieos medel kunde till 
sådana beställningar brukas, effter tå Academien alt bättre kunde öfwerläggia och så handla, att 
om något företoges, han då skyldig woro sådant att swara.

Hwadh först denne dyra tijden anlangar, så menar iag att om war ärligh swensk Christen har 
nånsin hafft orsak att tacka Gudh för godh tijdh, så hafwer man nu, hwar och een sitter i frijdh 
under sitt fikonaträdh, och sin nådige Konungz beskiydd, fattig och rijk hafwa brödh och must 
i huset, fast fremmande drekter skulle något tryta uppå, till skoor och kläder, så hoppas iag doch 
att ingen är som icke skulle önska oss denna lycksaligheeten wara in till werldennes ända. Och 
den som något hushålld förestår, så betäncker han dätt att när landet är wälsignat med brödh, 
så falla alla nödtorffter i huset der effter, som dessa åhrs marknader wäl wist hafwa, och då mår 
wår fattiga jämkristna wäl, fast penningame lijtz kunde fela, men när dyr tijdh är, fast pen* 
ningarna kunna synnas mera hoos den rijka wara, så kosta åter alla huus nödtorffter högre, och 
den fattige stackaren lefwer då i armodh, icke heller hoppas iag att een sådan dyr tijdh än är 
kommen hoos oss widh Academien, mycket mindre att den skulle wara förorsakat aff många 
onödige saker som Academiae staten nu högst gravera, hwilka wäl måtte bestå i byggningar och 
annat, och emedan som förr sades de största hafwa warit under min hand, så will iag korteligen 
uprepa, wadh iag giordt hafwer sedan iag kom till Academien, först i byggningar:

Anno 1654 når iag kom från Holland, war iag 1 åhr utan tienst till dess iag genom Hans 
HögG. Excellens min nådigst patron nu warande Rijkz Canciller, blef hielpter til adjuncturam 
medicinae, med hwilken tienst iag af alt hierta war mehr än wäl nögder, seendes der på, a tt när 
man för hastigt och förhögt kommer till någon tienst, weet man ey så straxt skicka sig der uti 
som sigh böör, utan far offta will, sig och sin tienst til skada. Under warande adjunctur begynte 
iag straxt anläggia en hortum medicum, hyyrte min egen swärmoders halfwa tompt, hade och 
reda kiöpt medan iag war i Holland 800 species, som synnes aff M. Stoffil trägårdzmestares i 
Leidens lista fol. 9. bok a , den sedan flyttades på Prof. salig Humeri tomt, och sedan tilöktes 
genom Erk Olss tomt wid damen, den iag donerade Academien, och wijdare åter genom Eden- 
bergz tomt aff Academien kiöpt. Och är den in till dato så cultiverat, att han wijsa skall näst 
den Parisienska wara den största af alla trägårdar i Europa till sitt taal af örter och trää, och 
hafwer han kostat Acad. widh pass 6227:13. som pardcular täckningen i hast uthdragen skall 
wijsa, beståendes först i desse köpte tompter och gårdar för dem som flyttia skulle.

Berlingens 1000.
Clas Edens 1200.
Smedzgården 600.
Gullsmedzgården 500.
Anders Johnssons 300
Erk Bertilssons 300.
Uti trägårdzbalker

och huusbygning 
Petter Trotzig 

200 s t  för trän

Iför flytning

1 3 2 7 :1 3 .

1 0 0 0 .

6227:13.

Och förr än Academien en fyrk der till utlagt hade ifrån 1654 “ 11 1661. war all dess cultiva- 
tion skiedd genom mina medel såsom mitt donations bref Academien gifwit Anno 1662 d. 14 
Januarii utwijsar, som war 4290 dr kopp<»rm:tt och hwad sedermehra åter af mig der på är 
kostat och gifwit, wijsar dess andra partikular räckningh, från 1662 in till 1 Jun. 1670 som be
löper sigh till 3210 dr kopp^rmtt

Alt seendes der på, att intet kärare barn är mig, än det gemena bästa, emedan iag hafwer af 
dagelig förfarenheet lärdt, att mina jämlijkas barn äro många wordne, Cronan och sig oduglige, 
där icke den bästa skatten och arfwet är dem lempnat, nämbligen gudzfruchtan och dygden. 
Och ehuruwähl iag aldrig hafwer wetat då then tijden, nembligen när iag trägården först be
gynte cultivera Anno 1634 utaf förra Rijkz och Academiae Cancellariorum och Consistorii sluut, 
förr än iag 1662 blef Rector, då finner iagh, att det iag af een godh tanka begynt hafwer, war 
alt för mig och min tijdh slutit, nembl. i actis 1637, 26 April slötz en hortus botanicus skulle
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byggias widh Capeilet. Dit. 1642 29 Nov., dit. 1643. 1 Feb. afgick bref aff Consistorio till H:s 
Kongl. May:tt om en horto botanico, d it  3 Feb., d it  31 Maii, d i t  1653 28 Jun. doch blef 
aldrig exeqverat. Utan hwadh iag sielf Anno 1664 af mitt egit till public bästa giordt hade. 
Men kan skiee gärningarna aff kärleeken äro intet så behagelige, som de som giöras twugno eff- 
ter lagen. Hoppas s i  denne Academiens bygnat ey wara onödigh, som både effter förre Rijkz 
Cancellarii sluut och Consistorii göras skulle, så och sedermehra effter nu warande E  H. Ex
cellens befallning är förbättrat, som wijsas skall af H. H. excellens egne bref 10 Feb. 1666. 23 
Maii 1666. så och Hans Kongl. May:tt goda nöye som finnes af dato 14 Feb. 1663. hwilka 
högsta förståndh om sådant hafwa.

[/ marginalen:] 2. pun. 1662 då iag wardt Rector, anhöllo Professores starkt, att en gång M. 
Boos rächningar skulle företagas, att en ända måtte blifwa, och de som hade att fordra, kunde 
effter E  H. Excellens nådige lofwen blijfwa af denne Acad. Rentemästaren betalte, doch under 
den condition, att de all M. Boos gäld igen infordra skulle. Hwilket arbete ehuruwähl iag till- 
bödh att inspectores då warande, dät på sig taga wille, som in actis finnes, doch lijkwähl an
höllo the somblige, att iag det göra skulle, hwilket der till mig högst bewekte E. H. Excellens 
nådige behag och Academiens besta, och war det då alt wähl, ty innan 1 månes förlöp, så inlade 
desse effterfölliande sina rächningar och öfwersåges, och ehuru wähl största dehlen hade stoora 
poster att fordra, men droges af, effter som det fans i M. Boos kladdar, dem åtskillige persedler 
hafwa fått i spannemåhl och pänningar som Academien kom till goda, hwilket i dess specifica- 
tion wijses, doch fingo desse effterfölliande så mycket på sin fordringh.

D. Sdgzelius. 202:28.
D. Sidenius 3 3 : 3
M. Fornelius 279:19.
D. Bureftr 294:27.
D. Sundel. 7 4 : i 4
M. Laurberg. 20:18.
H. Grypenhielm 36:25.
D. Broms 500
M. Istmsenius 119:18
D. Odelius 218:12.
D. Edenius 254: 8.
D. Broms 4 5 7 : i 9
Wakt hdrang 22:28.

2514:27 S:mynt.

Och hade iag ingen smor profiit på den rächningen, ty förr än som iag igenfan aff actis 
Kongl. May:tz och R. Cancellariorum slut, aff hwadh dag deras löön beräcknas skulle, och iag 
fick förfråga migh hoos H. H. Excellens der om. W idh jultijden, så feck Hofrådet Gripenhielm 
389 dr widh pass, effter sin inlagde räckning, och effter hon sedan ändras måtte effter dat. 
introductionis, som alla andras, kunde man det ey igenkräfia, effter som iag tychte att H . Hof
rådet war meriterat aff Academien, och kunde altijdh wara henne til tienst. På det nu ey heller 
Academien lijda skulle, togh iag på migh 150 dr och 150 Räntmästaren, som synnes af afkort- 
ningen på wår löning, uti Academiens afkortningz book Anno 1663. Förutan desses 13 perso
ners täckningar, hafwer iag än till ända bräckt moot 20 stycken, som specialerna uthwijsa skall, 
hwilket hwadh omak och beswär det med sig hafft hafwer, kan hwar och en dömma, som hela 
werket sedt hafwer, och Rentmästaren och bookhållaren wara m itt wittne, sampt Kongl. Cam- 
maren, tijt iagh som offtast resa måtte, att taga i ett och annat order om dess förfärdigande, så 
och alla de som hafwa warit tienlige goda cammarbetiente, som Nilss Andersson, SkoaW inkel, 
Bången och flera, hwilka detta arbetet hafwa skattat för ett ogörligit wärk, och haf:a wäl en 
tijd det hafft under hender, men för dess ogiörligheet, åter från sig lefwererat, och doch wackra 
postar pänningar der före aff Academien upburit, skall och nu warande bookhållare bekänna, 
att ingen den ringaste pappers lapp war, hwilken icke låg i confusion, och war af mig sedan 
folierat och i sitt rum och ordning lagd, som kan synnas af numrerna att det är min egen handh. 
Hwadh skada det mig giordt haf:r i min ämbetes syssla, kan iag intz så säya, att det både mine 
public lectioner, som privat, haf:r största delen satt tillbaka och m itt egit huushåll. Ehuru wähl 
nu den 300 rdr den 400 rdr den till en 800 rdr, den så och så mycket för samma arbetetz för-



488 Bilagor

färdigande fått hafwer, så skall aldrig finnas, att iag derföre een fyrk begärt heller nutit hafwer, 
och ehuru wähl åthskillige såsom Scattelovio, P. Humbler etc  som af actis finnes, är lofwat hwar 
io:de pänning, som der af up bringas skulle, och iag reda moot ioooo dr som specialen ut- 
wijsar, hafwer uppbracht, så borde mig här af xooo, men hwadh är min lön? Förbannelser sna
rare af den största delen som detta angår, och kan skie på sidstone största skammen, när een och 
annan lära sig undandraga, som än igen stå att dätta betala. A tt detta har intet warit ett onödigt 
wärk finnes aff 2 och 8ttatijo Consistorii sluut och discurser om M. Boos räckningar som spe
cialen wijsar, vid. lit.

3. Medan iag Rector war, så både effter constitutionum innehåll, så och Consist. 24 April 
1661 sluut, dref iag att förra Rectores skulle giöra klart för sina rectorater, och skulden på deras 
löön afkorcas, hwilket iag och exeqverade, men för Ausio saligh, lade iagh ut af mina pen
ningar, som i Consistorii cassa rächningar finness, effter han döödh war och hon enchia. Detta 
hade mig och bordt under senaste rectorat giöra, men iag söker nu undfly att höra dett, migh 
willia för hårdt och allena regera.

4. W ijdh samme tijdh effter både Professores, så och studenterne beswärade sigh, att de intz 
fingo gå i Biblioteket så offta som de wille, för den orsak att några böcker woro förkomne, och 
det war icke trygt, war och een insläppa i Biblioteket, ty slötz att galleriet af messing derföre 
förfärdigass måtte, och tingade iag genom P. Benzelium, som då war E. H . Excell. sons g. 
Gustavi Delagardie praeceptor, som dess breef utwijsar, den polacken, som gordt hade galleriet 
åt E. H. Excellens, att han det förfärdiga skulle hwilkel och skiedde under m itt rectorat, och 
kostadde Academien 513:4 som specialen utwijsar, min profijt på detta arbete war det, att iag 
hölt Pålacken frij kost i 4 wickor och Marcus Dostman, som gorde det andra galleriet gaf iag 
30 dr kopprf/vtt af m itt eg it Detta hoppas iag ey heller wara onödigt.

5. Om ett nytt huus till Bibliotek, och större ä r reda under H. Hög. Excellens Rijk2 Cancell. 
sahl. Axel Oxenstierna slutit i Consistorio d. 4  Jul. 1653, undher E. H . Excellens d. 8 Jan. 1655. 
på hwilket iag deseiyn gordt hafwer, och af H. KongL May:tt Anno 1666 underskrifwin, och 
hade wähl för een tijdh sedan funnes af Academien ther till medel, men till att undfly we- 
klagan öf:r migh, att iag icke alt må förbyggia, badh iag i underdånighet E. H. Excellens, att det 
kunde byggias af M. Boos gäldh, der til E. H. Excellens skrifftel. resolverade, att Bemens skuld, 
der till anwändass måtte, som synnes af dato d. 10 Feb. 1666 E. H. Excellens resolution.

6. För min tijdh är och slutit d. 2 Julii 1653 att pappersmakaren skulle arendera sin qwam, 
hwilket iag och d. 15 Jan. 1662 exeqverade, som finnes af actis, synnes och wara nödigt till 
Academiens interesse.

7. 1637 d. 26 April funnes in actis, att till Academiens upkompst skulle äntel. begäras exerci- 
tiemästare aff H:s Kongl. M:tt, h w ilk t och d. 28 Junii, i H. Excellens G. Oxenstiernes närwaro 
blef å nyo slutit, blef och till en dehl i H. M. D. Cristinas tijdh exeqverat, som då bestod af en 
fächtamestare, 1 spanisk språkmästare, 1 italiensk, 1 fransösk och en beridare, men åter ödelagt. 
Åter nu genom E. H. Excellens åhoga hoos H:$ Kongl. May:tt i wärket stel te, och fast mig kan 
skie tilltänckies, som skulle iag hafwa sådant drifwit, så är E.H. Excellens m itt nådige wittne, 
att iag straxt H. K. May:tt hade det skriffteligen resolverat, reste till Stokholm, och sökte hoos 
H. K. May:tt, att de 3000 dr kopp*rm:tt [i marginalen tillskrivet:] silfwermynt som i Drottning 
Christinas tijdh woro Academiae stat förunte af lilla tullen, kunde der till wändas, då E. H. Ex
cellens och giorde sitt högsta bästa der utinnan, men H. E. sahl. Rijkz Skattmästaren swarade, 
då ingalunda kunna skie utan Academiae Staat dät wähl tåhla, och om iag hade detta än drifwit, 
skulle iag haf:a skattat mig klockt nog hafwa giordt, emedan det bättre woro, att wår ungdom 
sådant lärde här inomlandz, och här förtärde sina penningar, behållandess mehra utaf den 
swenska naturen, än de nes tan för länge uthom Iandz skulle insupa fremmande seder. Iag menar 
om detta haf:r iag allenast fölgdt min allernådigste Kongl. May:ttz order, som wijsas skall af 
åtskillige breef de dato 14 Feb. 1663, 9 Feb. 1665, 20 Jan. 24 Feb. 9 Jul. 1667. Och haf:r H:s 
Kongl. May.tt på min underdånige begäran, på det då icke Academien skulle för mycket gra
veras, donerat till exerdtiehusetz bygnadt 7000 dr kopp«rm:tt, ehuruwähl att förslaget på ma- 
terialerna steg till 7600 dr kopp*rm:tt widh pass, som specialen utwijsa skall, war med icke 
allenast materialierna äro köpte, utan och största delen i arbetz löön der af tagit, så att allenast 
af Academien är tagit 2499 dr 6 öre kopptfrm:tt widh pass, effter E. H. Excellens nådige order, 
det som och E. H. Excellens skriffteligen mente H:s Kongl. M :tt willia sedan betala, som syns 
af dato 20 Sept. 1666.

Denne bygning såsom och sielfwe exercitiemästarnes aflöning, såsom hon af H. Kongl. May:tt
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den widh styre sitter och bäst weet hwad takel och tygh behöfwess till ett skiepp, är godh 
kändh, so hoppas iag och dän ey onödig hafwer w arit

8. Under mitt rectorat begyntes och byggiass Theatrum anatomicum effter E. H. Excellens nå
dige befallning, på hwilket E. H. Excellens reda begärte deseiyn för E. H. Excell. utreesa till 
Liflandh Anno 1655, och H:s Kongl. May:tt nådige behag af dato. Hwilket Academien kostar 
6893: 13 öre, och är iag olyckeligh, att alt så skulle komma under min handh, för invidier 
skull, fast än det uti 16 Consistorii dagar slutit är, och inspectores serarii hafwa det wähl kun
nat förrättat. Sluten äro skiedda 12 Maii 1631, 17 Mars 1634, 26 April 1637. Praesent. Academ. 
Cancell. Ox[enstierna]; 1638 3 April, dit. 5 April. Praesent. Cancell.; 1639 9 Nov., dito 20 
Nov.; 1640 16 Jan., d. 22 Jan., dit. 29 Feb., dit. 18 Nov., dit. 1 Dec.; 1642 17 Aug. affgick än 
då bref till H. E. R. Cancell. att Theatrum måtte änteligen byggiass. 1632 28 Jun., dit. 4 Julii 
Praesent. Cancell. Ox[enstierna]; 1633 8 Jan. utti E. Excell. närwaro, och ehuruwähl att någon 
kunde tyckia, att det är för prächtigt bygdt, så will iag låta alla byggmestare i werlden det 
werdera, och wisa sedan, att om det slätaste och eenfaldigaste som byggias kunde, icke skall så 
högt stijga, som detta, fördy iag hafwer ingen fyrk begärt för dess deseigen, ingen bygmästare 
är der till hållin, som plägar få nästan så mycket som alla timmermennen tillsamman, iag haf:r 
med min egen hand påslagit hwar list der är, som alla skola witna, ey synnes heller denna 
onödig effter så många sluut.

9. Effter offta omtaltes och serdeles af H . Högärewyrdigste nu warande Erchiebiskop, att till 
stoora acters solenniteter skulle behöfwass ett stort auditorium, på hwilket iag och giorde 
deseigen, är den och af H:s Kongl. May:tt underskrifwin, och ehuru wähl iag icke en gång dömt 
hafwer om Consistorii acter, så finner iag doch nu slutit aldeless såsom min deseigen warit 
hafwer 1627. 26 Mai. Present. Cancel. gambla Academien skall upphöias och repareras. 1639. 
9 Nov. g. Academien skall byggias, att en portic blir der under. R ea. illustr. com itt M. Gab. 
Delagardie; 1640. 22 Jan., dit. 13 April. Detta är ännu icke skiet för medellösa skulL

10. Under mitt reaorat är och communitetet uprättat, hwilket icke allenast är skedt effter 
Kongl. May:ttz befallning, utan och är många gånger och widlöfftigt öf:rlagt och slutit för min 
tijdh, som synnes 1633. 24 Jan. i H. E. närwaro, då iag ey war assessor Consist., dit. 20 Feb.; 
1661. 16 Jan., d it  17 Jan. Jag troor H:s Kongl. May:tt som en opartisk domare, haf:r wähl 
öf:rlagdt de skiäl som befaltes af bäggie parterna i Consistorio skriffteligen giftas. Dess bygnat 
kostade Academien 1800 dr kopparmttt medh communitetz sahlen, och 2 kamrar innanföre, 1 
bryggehuus och 1 pörte.

11. 1633 d. 20 Jun. finness i actis om ett laboratorio chymico som skulle byggias, hwilket 
och uti min tijd är å nyo påtänckt, och när som thet taltes om en ny apothekare, och Con
sistorium tyckte att man skulle kalla een, som perfect woro i sin konst, och den ingen annan 
handel för sig taga wille, än allena apoteket, så antog då Academien Petter Gotfrid, effter åt- 
skilliges recommendationer för sin goda konst skull, och betalte iag för honom 3 åhrs huushyra, 
för Academiens bästa a 80 dr åhret, och emedan han sedan intet huus hade att sittia uthi, och 
Consistorium som i actis lär finnas, tyckte rådeligit wara, att man ett public huus der till, som 
mångestädes på andra orter är, haf:a skulle, som woro mitt i staden, emedan när en apotekare 
kommo, så woro wäl ingen i staden för honom undans tigande, at sin gård upläta, och att detta 
huset kunde wara m itt i staden, på det man af alla husen kunde haf:a en lagom wäg att rijt gå, 
ordinerades altså några professores som huset besichdga skulle, kiöpet sluta och sedan det 
exeqvera, hwar till E. H. Excellens sitt bref gaf, och synnes ey mera oskiäligt, att på denne orten 
som medicin ey så afgår, att han så wähl som andre Academiae betiente kunde någon hielp 
haf:a, om icke mera, frij huushyra. Ty såsom wij professores tyckia swårt skulle falla, om wår 
lön skulle förminskas, af den orsak att wij skulle lefwa af collegier, hwilka ringa betalas på 
denne orten, för studenternas största delen fattigdoms skull, och såsom Curio bokföraren skulle 
swårt wara, om han böcker på denne orten uppläggia måste, på sin omkostnat allena, och ey af 
Academien så temmeliga hielpter, effter han aff dem försällia kan, altså är och swårt för en 
apotekare der han ingen annan handtering skall haf:a än allena apoteket, på denna orten lefwa, 
som lijtet i medicin afgår. Synnes så denna omkostnat ey heller för fåfäng. H är wid sattes och 
ett wackert laboratorium upp af breder, och kostade i altz med husetz reparation 363:16. men 
huset sielf:a 3000 dr.

12. 1632. 18 Jan. finnes om H. M. Drotning Christinas testamente som är 10000 dr till att 
upbyggia S. Erichs capel till excertitia [sie] academica och Professorum grafwer. Om dessa pen
ningar att uthfordra, är många gånger slutit och påm int Såsom 18 Jan. 1632; 19 Jul. 1633; 11
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Jan. 1639, dit. 9 Nov.; 2 Apr. 1640, dit. 18 Nov.; 1642. dit. 17 Aug.; 1643. 3 Feb., p. Can* 
cell. låfwar att af Drottning Cristinae testamente skall åhrligen något betalas. Om detta Drott
ningens testamente, haf:r iag åtskillige gånger påmint, både i K. reduction, så i K. Kammaren 
och alla tyckt att ett sådant testamente borde Academien änteligen hafwa, lofwade och med 
första at hielpa der till.

13. För min tijdh är och slutit att humlegårdarna skulle taxeras, såsom d. 1 Oct. 1636, 19 
Aug. 1657, 9 Jun. 1658, 11 Aug. 1660, hwilket iag och hafwer exeqverat, ehuruwähl med 
förtret stort nogh, som iag då på mig drogh, effter Professorerna dem sielf hafwa.

14. I de förra tijder är och slutit, som och constitutioner iag menar förmäla, an  Professores 
skola böta, när de äro ur Q>nsistorio, såsom 12 Mai. 1627, dit. 26 Mai. P. Cancell.; 1634. I 
Oct.; 1639. 9 Nov.; 1651. 27 Martii., dit. 17 Nov.; 1656. 5 Nov. hoos Qvtestorem skall lönen 
deras arresteras; 1658. 19 Mai., dit. 3. Nov. Detta hafwer iag och fullgiordt

13. Item an  Rector skall see till per Cursores när Professores läsa, är slutit 1639. 8 Jan., d it  
9 Nov.; menar och constitutiones förmähla om dess böte, hwilket iag och under mitt förra rec- 
torat exeqverade, men intet under det senare, både till an undfly det stora herredöme som kan 
skie mången tillägnar mig.

16. 1636. 10 Decemb. slötz att kiöpas skulle kläder till Consistorium, d it 6 O ct hwilket med 
plyshimmelen, endels kiöptes af Consistorii cassa, och iag der till gaf 378 dr som af Consistorii 
casserächning finnes. Detta war wäl intet så nödigt, utan allenast till Consistorii prydnat, men 
så kostade det och intet Academien.

17. Att Academiens godz skola geometrice aftagas, är slutit d. 27 Feb. 1636.; 1661. 26 Jun., 
d it  7 Aug. är wähl och en  wackert arbete, och haf:r iag wäl mz största flijt drifwit altijdh på, 
an  det wäl göras måne, men är wäl i några stycker illa och falskt arbetat, doch såsom penning- 
ema alla äro än intet utgifne, derföre kan det öfriga gif:as till den, som dem ränar och cor- 
rigerar.

18. 1660 är slutit om Stenii testamente, an  det uthdrifwass skulle, nämbligen den tompten 
han gifwit hade till Academiae trägårdh, och lades under Communitetet, som är skiedt den 12 
Julii, 18 Julii, 11. Sept, 3. Oct. Hwilket iag med stoor möda dref, förr än man kunde få det 
af staden.

19. 1653. Långt för mig är slutit an watuämbar skulle skaffas till Academiens så och till Pro
fessorum behof, hwilket är sedan min tijdh och i Consistorio några gånger omtalt, hwarföre iag 
nog hade an  göra, förr än iag een sådan feck, som dem giorde, om hwilket och Professores mig 
offta bodo.

20. Effter constitutionum innehåll, är och slutit, an Academiae godz skola besichdgass, såsom 
12 Jan. 1630, d i t  26 Maj, d i t  16. Junii; 1633. 27 Jun., dit. 18 Jul., d i t  13 Aug., dit. 18.; 
1636. d it  12 Jun. Hwilket hwadh för en nödig saak det är, att icke åbon genom skogens uth- 
huggande af andra, eller ängz och åkers bortsälliande måne fördärfwa hemm anet skulle en sådan 
besichtning war 3:die åhr skie, men iag Iran intet finna af actis, att hon är skiedt mehra än twå 
gånger 1630 widh pass, och 1636 widh pass, och nu den iag pådref skulle skiee i förra åhret

21. A n Upsalae Academiae qwarn skulle repareras, är och alt för min tijdh slutit 1652. 26 
Mai, dit. 25 Aug.; 1655. 27 Jun., d it  4  Jul., dit. 6. Jul., d. 7. Jul., d it  18 Julii; 1661. dit. 16 
Jan. Den haf:r iag både låtit täckia med spån, draga nya bielkar med ankor igenom henne, an  
icke hon måtte falla ifrån war annan mehra. Och serdeles dammen, ifrån 1664 till 1666. så 
lagat, an der hon förr sällan hinte 300 tunnor, doch stundom öf:r till 360 wid pass, hafwer hon 
sedan dragit in mot 300, hwilket är Academien en wacker förhögning på intraderna.

22. Eekeby qwarnen hafwer iag och lagat och giordt största delen af dammen ny, an  Aca
demiens intrader äro der igenom behåldne.

23. Qwarnen widh Watnholmen, om hwilkens bebygnat är talt 1639. 21 Junii, haf:r iag och 
uplagat, så och såge qwarnen där, begge desse till Academiens nytta och goda gagn. Qwarnarna 
tillsamman kosta 3320:13 öre.

24. Om musicens inrättande finnes det att den 28 Mai. 1627. har H:s May:tt welat an  hans 
egna musicanter skulle resa till Upsala an  excercera ungdommen i music. 30 Mai. är befalt Prof. 
Columbo an excercera musicen. 1640. 19 Nov. an  studiosi, som kunna stå proof, skola få sti
pendium för andra. 30 Nov. Cristiernus Alsinius begär få behålla de 32 sochnar till musicen 
och sochnepenningerna af Sigtuna, och de 2 nest omliggiande sochnar; d it  2 Dec. att musici 
skola få stipendium. Huru musicen den tijden hafwer warit, och han nu är, will iag låta hwar 
menniskia dömma, ehuru wähl intraderna äro derföre minskade, och der tillförende Consistorium
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haf:r hafft upseende med scholens studier och intrader, så talas nu sällan här om i Consistorio. 
Ehuru wäl iag offta påmint haf:r, att musicen skulle få sina tillhöriga sochner, så föllier doch 
ingen effect der på, utan hwad skiedt är till musicens upkomst, skall wähl synnas af alla dhe 
instrument och böcker iag der till kiöpt haf:r, (undantagandes de böcker som äro af Academien 
och 2 violer der till kiöpte), så belöper sig alla instrumenta, som iag till musicen har på kostat 
281 rixdr. oräcknandes alla stränger, foder, stråkar och ett och annat smått, som iag ingen 
räkenskap weet på. Och än tå på kiöpet måste man publice och privatim höra dess förtahl. Jag 
want den nåden af E. H. Excellens, att iag feck E. H. Excellens musicanter i 2 månars tijdh 3 
stycken, som lärde studiosos här på violer och holt dem hoos migh frij disk, sängh och kam
mar.

23. Att ett större orgewärk skulle bebyggas, är reda 1637 d. 14 Julii af då wacande R. Canc 
omtalt, sedan aff H. Excellens Baneren offta påmint, hwilket och iag haf:r pådrijf:it att full
bordas, så mycket som medlen hafwa hint effter handen, af det Sturiske testamente der till 
gifwit, förutan det iag sielf haf:r der till skäncht, såsom finnes i den specialen som innehåller 
alt hwad iag till public Academiens och kyrkans besta, så och några stipendiaters studiers fort- 
sättiande hafwer donerat.

26. Att praebende hemman som förr är skedt, aldrig så förwexlas skulle till des största ruin, 
är och för min tijdh slutitt d. 19 Jan. 1652; 3 Mart. 1658, dit. 4. Aug., dit. 24 Nov.; 1659. 3* 
Aug., 12. O ct; 1660. 26 Sept., dit. 17 O ct, dit. 18 O a., men blef aldrig exeqverat, detta dref 
iag då sedan hoos E. H. Excellens att exeqveras måtte, emedan en dehl intet gingo gema der på, 
utan heller wille hålla wedh gambla bruket.

27. Om Academiens bygningar är slutit 1630. 4 Sept; 1631 12 Mai; 1632. 1 Feb., d. 11 Feb.; 
1636 21 Dec.; 1638. 3 April, d. 21 Nov.; 1639. 4 Jan., d. 8 Jan., d. 11 Jan., 19 Jun.; 1641. 17 
Mai, dit. 9 Jun.; 1653. 23 Mai. Om Acad. taaks förfallande 1654. 17 Julii, d. 6. Nov. att medh 
öf:rskott skall först aedes publicae förbättras, och sedan extraordin, staten betalas. 12 Dec. Acad. 
tak skal lagas. 1655. d. 8 Jan., d. 15 Aug., d. 14 Nov.; 1656. 21 Mai. taltes om Academiens 
Bibliotek, som faller på ston om kull, måste repareras, slötz att af öfwerskotten måste byggias. 
29 Aug. lijka sluut. 9 Octob. att camrarna på Academien skulle bortrijf:ass. 29 O ct om Aca
demiens taak, att det skulle lagas. 1660. 6 Mart. att Acad. taak skulle giöras ny tt 1661. 20 Mai. 
Detta exeqverade iag 1663. då iag till min lycka lätt in till denne dag spara och gömma alla 
dess taakz bielkstubbar, som så rutnade woro, att de lågo falne neder in på gålfwen i camrarna 
öf:r Academien. Förty iag tänckte, att den tijd läre blif:a, at ehuru du och wäl gör, lärer den 
komma kan ske, som alt ey till det bästa uthtyder. Detta kostade Academien 14370 som spe
cialen i afkortningz boken uthwijsar.

28. 1661. 16 Jan. i H. H. Excellens närwaro, slötz att rothugningar skulle ske, hwilket iagh 
som offtast pådrif:it haf:r, som och Rentemestaren w eet hwilket intet ringa är till Academiens 
intraders förmering.

29. Att een bookförare skulle förskaffas, är slutit 1637. 26 Apr. Praes. Cancell.; 1640. 26. 
Feb., dit. 24 [a: 29] Feb.; 1659. 9. Jun. Hwar till iag med stoor möda nog öfwertalte Curio, som 
han sielf weet, talte för honom hoos då war ande Rectorem Sundelium, drog till Stockholm och 
dref på brefwet för honom hoos H. K. May:tt sedan han feck recommendation af Consistorio. 
Hwad flijt han wid Academien giordt haf:r, wijser bäst hans tryck och hwadh som utgångit ähr.

30. 1655. Dhen 24 Februarii för min tijdh, är och slutit att Academien måtte få hålla en 
kiällare, detta är samma åhr exeqverat, förr än iag kom till assessoratet i Consistorio.

31. 1663. W ar och slutit att kyrkians lächtare skulle förhöjas, att alla måtte see presten af 
predikostohlen, hwilket iag och lätt förfärdiga och kostade Academien 66 dr.

32. Bron som många hafwa bedit skulle en gång i Swartbäcken förfärdigas, till hwilken och 
både Professores och staden af sitt egit hafwa gifwit så af publico och privato, gorde iag och 
1666 färdig, hwilken Academien kostade 167:20 öre, fol. 21. Undantagandess hwadh af staden 
och Professorerne war gif: it, och det som iag till en stoor deehl har på kåstat, som particular 
reckning wijsa skall.

33. Nya mindre auditorium är och af migh uplagat med stolar, bänckiar och fönster effter K. 
May:tz och Consistorii anordning, och kostar Academien 232:23 öre.

Alt detta nu steller iag under E. H. Excellens nådige ögon och hela Consistorii omdöme, om 
något af detta är onödigt, om något är utan sluut och befalning gordt, om något är för dyrt 
bygt, om något är försummeligen giordt, om iag derföre en fyrk begärt hafwer eller tack och 
beröm, iag hafwer aldrig gordt, såsom inspectores i förrtiden under M. Boo giotde, att the togo
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penningarna till bygningarne hoos sig, på hwilka finnes inga stora räckningar i M. Boos kladder, 
utan iag har låtit alla ämbetzmen effter mina sedlar sielf taga penningar hoos h. Rentemestaren, 
som han sielf weet, och än då som Gudh och de sielfwa äro mitt witne, att många gånger när 
Rentemestaren haf:r ey warit hemma, och de haf:a kommit och begärt pänningar, haf:r iag tagit 
det iag hoos mig hafft haf:r, till att låta kiöpa i hastigheet någon stock, kalk, bräder, spijk etc. 
och annat smott, hwilket iag haar aldrig uppskrif:it. Jag haf:r än då till att undfly all suspidon, 
icke wilia låtit föra en spån i m itt huus, af breder, spån eller timber afslagit, ehuru wähl tim* 
mermennerna sielf haf:a sagt, både i Academiens och slottetz bygningar, att alla som pläga låta 
byggia, så plägar sådant wara deras accidentier, på detta skola de wäl gif:a sin witnesskrifft. 
lag will stella, att intz af alt detta woro slutit, om något då woro der af giort till Academiens 
skada, skam och dishonör, och om gärningarna af kiärleken till public och sin nästas bästa äro 
sämre, än de som effter lag och befallning warda giorde. Söker altså i ödmiukheet gärna weta, 
hwilket dem är onödigt och högst graverar statum academicum och afskaffas borde.

Wijdare beswäres iag medh, att dageligen byggias, och inspectores intz bewerdas der medh att 
få wetta der af, eller få wara i råd.

För detta åhret weet hwar menniskia att intet är bygt mera än twå ting, qwarnarna och Aca* 
demiens gater. Hwadh qwarnen anlangar tilbödh iag och Rentmestaren, emedan kring hela 
landet war en mechta swår tijdh att mala, att folck på andra sidan om Stockholm komma hijt 
till att willia mala, och gingo intet mehra än 3 qwarner, som elliest hwar winter pläga gå 5. Der 
till medh haf:r staden altijd beswärat sig, att dhe intz få mahla när de wilia, hafwa och derföre 
skaffat sigh af H. Kongl. May:tt privilegium, att få uppsättia en maltqwam och een sichtqwarn, 
dock ey odelqwarnen till förfång. Till att dätta förebyggia, så och hielpa nu hela landet, och 
skaffa Academien åter en ny inkomst, tillbodo, wij, såm sades, att willja på wår omkosmat up* 
byggia en qwarn (effter warnet som gick de 3 julen förbi och hade wackert fall) den som skulle 
gå med 2 par stenar, och sedan när hon hade betalt sig, wille wij den lefwerera till Academien, 
men Consistorium resolverade, att det moste byggias med Academiens penningar, hon kunde 
wähl snart betala sig, som in actis wijdare finnes. Hwilket iag och i största hast giorde, och 
haf:r, hon reda indragit Academien till nytta 400 dr inkomst, som wijsas skall af rechningen; 
och såsom det sedan blef aff inspectoribaj i sin inlago mig före kastat, att nu war intz tijdh att 
byggia wid qwarnen (det iag steller i E. H. Excel, nådigia omdömme, så och hela Consistorii, 
som sielf och tyckte, att mig war här uthinnan af inspectoribus förnär skiedt), då wille iag än 
då, på det icke någon måtte haf:a ett sinistrum judicium om migh (och det iag af alt hierta 
gorde till public bästa) detta inspectorum tahl undwijka, och steg straxt till, och gorde rächning 
för qwamens byggning, och befan som specialen ut wijsar, att 909:30 öre woro af h. Rente
mestaren der till uthlagde, och 346:21 öre af min egen cassa, som dess special och tijder skall 
utwijsa. Desse 909 d r 30 öre lätt iag straxt på min löön affkorta, som Rentemest. och Acade
miens rächning utwijsa, så att qwarnen kommer Academien icke en fyrk till ståendess. Hoppas 
altså intet här uthinnan giort illa.

Den andra byggningen som är gam läggningen, är och omtalt i Consistorio, effter bönen, 
som H. Magnificens D. Litman weet, och sade iag mig wilja icke allenast Academiens alla gator, 
utan och alla andra Academiens personers gator, på min omkostnat läggia, som antingen inga 
medel haf:a, utan och de som treska äro att willia läggia, och sedan hålla åhrligen alla gator så 
rena som de i Holland pläga hållas. Att inspectores intet få wara i rådh medh när byggass, 
hafwer iagh aldrig nekat, och skall det aldrig mig bewijsass, utan iag haf:r offta på mint dem 
deras offidum, men huru det är effectuerat, lär hwar och een wijsa sin flijt. Jag haf:r i min 
curatura ey sökt hwarken den äran eller rum eller autoritet, som curatores widh andra Academier 
haf:a, utan stelt mig mehra ödmiuk, än någon af mina yngste collegis.

Hoppas så denne puncten wara tillfyllest giordh.
Att nu inspectores ey få weta huru medlen kunna tillräckia, utan utgif:ess privarim, komme 

mera nu Rentemestaren till att swara på. Hwadh mig widkommer kan h. Rentemestaren sielf 
nu säya om iag någonsin någon fyrk haf:r låtit till mig bära af byggningspenningarna.

Att structura aedificiorum blif:r aldrig medh dem communicerat, der på är nu nogsampt swa- 
rat, och skall finnas, att aldrig är något giordt, utan Consistorii sluut eller Kongl. May:tt[s] och 
E. H. Excellens befallning, hwilka aldrig äro uthgågne, förr an saken är i Consistorio delibererat, 
som af alle actis är att see, och om något sådant har warit, som utan sluut och befallning är 
giordt, så haf.r hwarken Rector eller inspectores giort sitt ämbete till fyllest, om de mig eller 
någon annan som der med har hafft att bestella, icke hafwa warnat, och der iag eller de, den
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waraiogen icke haf:a folgt williat, kunnat sädant E. H. Excellens tillkiänna gifwa. Sökes man 
nu af actis, om nåntzin sädant är skiedt, raigh skall aldrig någon det bewijsa, och om någon 
skulle säga, det är lijkwäl så bygt, att wij nu intet få u t all lönen, så will iag bewijsa, att sedan 
de stora capitalbygningerna A:o 1662, 663, 664, 665 och 1666 äro skedde, är intz mera up- 
bygdt, och iag intet troor ändå tillfyllest så mycket åhrl:n som ordinarie staten der till är an- 
lagder, undantagandess hwad till Acad. tarfbyggningar är tilgått. Utan war då bespart, som af 
Consistorii egen uppsatz finnes wid pass än 8 eller 9000 dr sölf:rm:tt med hwilket wij upbygde 
wåra egna pungar, ty Consistorium bad mig att iag skulle i ödmiukhee* och underdånighast 
sökia det, att fast Academiens intrader för förra åhret woro effter sölfwerm:tt 2h öre kopprfrmrtt 
beräcknat, Academiens stat måtte lijkwäl fast Ctonans ey så skeer, aflönas effter 3 ör kopptfr- 
m:tt, på 1 öre sölf:r m:tt beräcknat, i hwilket oss een stoor nåde, af E  H. Excellens war skett, 
för hwilket E. H. Excellens wara ewinnerkn tackat, som oss det bewiste, det wij ey med så stoor 
rätt begära kunde, genom hwilket iag dock, mig sielf det största rijset giorde.

Att en architectus utom Academiens medel kunde der till brukas, synnes och peka på mig, 
för alt det iag här till giordt haf:r och här effter haf:r ährnat wijsa min tienst. Jag kan intz 
see, med hwad nytta det skulle wara, serdeles för denne tijden, som alt säyas ey hinna till lö- 
ningh. Hwad feel på mig här uthinnan skulle wara, önskade iag gärna weta, om iag sielf haf:r 
warit för dyr till att betalas, både först såsom en architekt den deseigen gör, sedan såsom en 
byggmestare, som stadigt skall wara medh och dagetals betalas. Jag hoppas ingen erlig kar, 
skall bewijsa mig haf:a upburit för något dera en fyrk, i sielf:a byggningen haf:r iag så sparsam 
warit, att om Academien sielf med andra byggmestares rådh alt detta, som det nu ståår, icke 
med dubbel så stoor omkostnat upsatt haf:r, så will iag förlora alt det iag äger. Jag kallar ingen 
till större witne här uthinnan än E. H. Excellens, min nådige Herre som haf:r behagat braka 
mig uti sine particular saker, så och Cronans public. E. H. Excellens weet sielf att Kongl. M:ttz 
architecti haf:a allenast till det södra slotztaketz bebygnat, anslagit 16000 dr sölf:r m:tt och iag 
ännu allenast widh 9000 upburit och der med icke allenast det södra taket, utan och det östra, 
sedan trägålens hela mur, en deel af affsätningarna upfört, en dehl planerat, största delen af trän 
planterat, den andre trägården aff nyo stängd, 2 huus på lagården upsatt. Sammaledes när staden 
beswärade sigh, att de på sitt torn till Larss Jordanson mott 2000 dr haf:a lefcererat, och än 
största delen af ziratet stodh igen, trodde, de det ännu skola så mycket kosta, men iag tog det på 
mig för 100 dr koppar m:tt hwilket doch sedan ey mera mig kåstade en 93, som deras egen spe
cial utwijsar, altså haf:r iag intet kostat på någon architekt eller byggmestare, och det andra så 
sparsampt handterat, och tröstar genom Gudz nådh både i byggningz konsten såsom i sielf:a 
sparsamheeten, wijsa det, ingen architekt än till dagz wijst haf:r, fast han woro från Italien.

Jagh weet wäl att somblige fruchte, att byggningarna en deehl skola antingen flyta bort eller 
falla, men så är iag der emoot försäkrat, att emedan de så stoor omsorg der om draga, lära när 
nöden tränger sielf med rådh och sina medel hielpa, att antingen dem förbättra, eller alldeles 
å nyo byggia. Hoppas altså wara nu till fyllest swarat på de förnämste puncter, aff de högtährade 
inspectoribwj inlagde.

Hwad nu wijdare anlangar mitt curatoris embete, så haf:r det intet beståt der uthi, att iag 
skulle ett och annat sådant förrätta, utan summan der på haf:r warit, mig böra påminna dem, 
hwad som skulle göras och ey försummas, cch hwad E. H. Excellens hade att befalla genom 
curatores, lijk wähl hafwer iag icke allenast hwad som E. H. Excellens nådigst har befalt, sökt, i 
det iag har kunnat förstå effter möjeligast att uthrätta, utan och hwad Consistorium har behagat 
mig som offtast anförtroo, heller än någon annan som acta skola uthwijsa. Ja de weta mina h. 
collegae samptligen, att uthi smått ting haf:a de lijtat till migh, iag will allenast mempna det 
som nyligen passerat är, såsom den liqvida/ion som skulle ske på mantalspenningerna för de 3 
eller 4 resterande åhr. Så och den sumpebåten som här kiöptes, hwilken ingen wille på sig taga, 
utan här i Consistorio blef iag budin så laga, att man finge lefwande fisk hwar wicka in, som 
och är skiedt.

Men serdeles är iag ihog kommen i 2 slagz ärender. D et ena uti alla invidiös saker, såsom
1. i M. Boos räckningar som ett oändeligit arbete haf:r med sig hafft, och der till 1000 onda önsk
ningar af största dehlen af dem som det angå. 2. I den trätto saken som war emellan staden och 
Academien, att när wij skulle komma tillhopa, och sättia i pennen det som angif:as skulle, 
kommo allenast 2 eller 3 Professores, och som H. H. Coll. Schefferus mins, att iag protesterandes 
sade, att sådant borde dragas för H. H. Excellens, att när sådana invidiös saker framkomma, är 
nestan ingen till stedes, då wet Consistorium att iag ombadz, att taga alla åhrens acter tillbaka,



494 Bilagor

och uthdraga alla Academiens beswär moot staden, som synnas af kladden som iag har förwarat, 
och måste så tillijka med H. H. Colleg. Scheffer gå upp på rådstugan, och saken angifwa.

3. Så badh Consistorium mig att iag wille taga på mig omaket, att i Reductionen sökia weder* 
lag för alla godz som Academien mist hafwer, så och de som medh skada äro förbytte, med 
hwilket iag en stoor invidia hoos en och annan på mig dragit haf:r, och säger som K. Reduction 
sielf sade mig i Collegio, att iag giör som en ärlig kar moot Academien, men illa moot migh 
sielff.

4. Så badh Consistorium mig att iag skulle så laga, att änteligen Academien måtte få någon 
åker aff stadzens som och skiedde till 200 tunlandh, man kan nu fråga hwar borgare her uth- 
innan, hwadh de tala om mig i detta fall, så lär man förnimma hwadh invidia iag derföre 
hafwer.

5. N är studenterna gorde moot sin Rectorem den stoora oredan, så weet wähl Consistorium, 
hwem som begärtess af, att skrijf:a till H. H. Excellens om detta, och är H. H. Excellens högsta 
witne, att brefwet som kom här ifrån, war aff H. H. D. Srigzelio och mig underskrif:it

6. Så begärte och Fontelius på Consistorii wägnar om förslag på adelens stohlar, huru de 
skulle få rum uti kyrkian, och wille ingen gärna gå på den execution, ey heller haf:r någon der 
om widare communicerat med H. H. Excellens.

2. Uti dhe saker som Academien skulle gå till nytta, är iagh och ihogkommen.
1. N är qwarnen war reducerat till Cronan aff Kongl. Reductions Collegio, blef iag och om- 

budin att draga till Stockholm att den återskaffa till Academien, hwilket iagh och giorde.
2. Att Academien måtte få åker, hwilket och är skiedt, till 200 t:r, ståår nu störst på, att de 

sielf sökia execution, och på det att både staden så och Academien skulle se, att iag intet har 
detta sökt för mitt interesse, dy lätt iag först den åkeren som Gösta Larsson min swärmoders 
fader har ägt, och iag närmast hade skäl att behålla, D. Hofvenio få, den andra åker som iagh 
hade macht att inlösa, effter han war pantsatt af M. Boos enchia till förne, och war kiöpt aff 
G. Larsson, lätt iag M. J. Fornelio få, der till med gick iag och löste Joh. Stenii åker, som war 
fallen till stallmestaren på Cronans wägnar, utaf stallmestaren för mina penningar som kostade 
332:14 ör kopptfr m:tt, och lätt Academien få affran der af, som blef noterat i protocollet. Så 
och en kåhlgål af egen grund til Academien för mine penningar kiöpt.

3. Har iag på min omkostnat upbygt qwarnen nya, som och wackra intrader gif:r till Acade- 
mien om åhret, iag hoppas hon skall draga 100 tunnor.

4. Om ett Nosocomio till Academiens och hela landetz besta, haf:r iag och anhållit hoos E. H. 
Excellens, det genom E. H. Excellens nådh är uthrättat, att H:s Kongl. May:tt haf:r ther till 
donerat wackra intrader, ehuru wähl der äro intet inkomna än af wederbörande som medlen 
hafwa.

3. Att de 7 M. Boos hemman äro komne under Academien, både bookhållaren för sitt omaak 
till godo, så och sedan Academien till någon hielp mot all M. Boos skuld.

6. Sedan och i ödmiukhee/ anhållit hoos E. H . Excellens att E. H. Excel, nådigst behagade alla 
antiq. manuscripta till Academien donera, hwilken bön E. H. Excel, och hörde, och dem under 
m itt rectorat till Academiens Bibliotek donerade.

7. Af H. Hofrådet Coiet, anhöll iag om de 30 stoora in folio tomis aff Herbaria vivo, som 
och är hijt kommit och donerat.

8. Sielff haf:r iag det stoora Herbarium aff den mestaren i Holland W olkmar med lef:andes 
färgor giort, til Academien gif:it, som kostade 95 rdr.

9. Till Consistorium som ingen lagbook hade, gaf iag både det lilla nya manuale till att 
dagehn handtera, så och det stoora nya in folio med helt förgylt bandh.

10. Dhen åhrs lönen som borde skie effter sölf:r myntetz inkomst flydde iag och hela Acade
mien effter sölfwermyntetz förhögningen.

Och hwadh åhoga iag haf:r dragit alt sedan myntet förhögdes, och spannemåhlen slog af, att 
staten skulle blif:a uppehållin, skall wähl wijsas. Ty först spådde Rentemestaren straxt, att af- 
löningen intz skulle tillräckia här effter, som hans bref till mig skall utwijsa, af dato 1. Jan. 
1666. Ty när 4000 t:nor å 12 och 14 dr inbringade 50000 dr och betalt 50000 dr Staat, så 
giorde sedan 4000 t:nor å 7 och 9 dr intet mera än 30000 och skulle lijkwähl betala 60000 dr. 
Hwarföre sökte iag på all sätt, huru extraordinarie staten, så och hwadh som ey så nödigt war 
på ordinarie staten, skulle indragas till dess att spannemåhlen åther stege. Och derföre när book
hållaren wiste 1667 års 12000 dr defect, gick iagh straxt och giorde förslagh, att den afgick, 
sedan när 668 års defect aff bookhållaren wistes, som war 40000 dr, gick iag åter straxt och lätt
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see, huru den kunde hielpass, så a tt bookhållaren, när han andre gången gorde rächningen, b lef 
straxt 23000 tilbaka, a tt defecten ey högre war än 17000, hwilka iag åter uptagit haf:r, och 
hafwer wist, a tt de något så när och kunde uthgå, allenast m an lijtet tålamodh wille haf:a, m en 
kan ske någon kunde tänckia det woro intet annat än till draga u t tijden, och göra penningar 
på papperet. Så tänckte iag a tt anslå på 5 sätt medel.

1. A tt de som wederböra så stoor åhåga och försorg draga, a tt penningar må inkom ma till 
serarium, som att hwar och en i particulari drager försorg a t dem  få der u t  till sin löön. H wilket 
her uthinnan består, att man söker spannemåhlen i tijdh försällia och ti l  högste prijset, sielf och 
reser til köpmennerna; om det är nu offta skiedt, synnes bäst a ff protocollet. Sedan a t Acade- 
miens skull med alfwar af hw ar och een infodradess som i M. Boos tijdh ä r fallin, hwilket stiger 
till än 30 å 40000 dr.

2. Kunde man och ett och annat försällia som ä r  bygt, och kan ske mången kan dömm a ey 
så nyttigt wara, som Theatret, Academiens trägårdh, apotekarens huus, stallet e tc  hwilket och 
till en 30000 d r stiga kunde.

3. Eller och de 8 eller 9000 d r som woro i cassan i det åhret, förr än  förhögningen skiedde, 
nu uptaga, effter som ingen Cronans betient, feck lööna sig annars än effter inkomst.

4. Eller och giöra såsom medh åtskillige Cronans betiente skeer, när tijden ä r swår, a tt lönen 
till än 5, 4  eller 3 deel adresseras, till dess åter bettre tijdh  b lijf:r, emedan m an kan tänckia, a tt 
de tyckia så wähl göra skiähl för sin löön, som w ij för wår.

5. Eller och a tt Academien prebenderade wissast på den Staat, som s. K. Gustaff Adolph 
giordt haf:r, den som intet gärna förandras kan, effter det ä r H . May:ttz testamente af a rf och 
egit, och det andra som sedermehra af Cronan ä r kommit, låta stå i Cronans disposition.

Hafwer iag altså giordt all möjelig flijt på alla sätt gif:a förslag a t hielpa Academien, undan
tagandes hwadh iag sielf hafwer giordt af m ina egna medel till Academiens så wäl ungdom 
mens bästa, hwilket sig belöper til 19000 d r kopparm ynt, som specialen med sina verificationer 
skall utwijsa. Jagh will än då intet rächna alla resor som iag åhrligen hafwer giordt för Acade
miens skull, ingen skall finna i dess actis eller rächningar, a tt iag der till en fyrk begärt eller 
tagit hafwer, icke heller för m itt omak, som andra doch giöra, och är i sig sielf skiäligt. U ndan
tagandes de twå resor som iag låg til kost hoos Ålderm an, när iag agerade i Reduction, allenast 
A:o 1666; aldrig begärt några postpenningar, fast iag tröste wijsa öf:r några och 700 bref iag 
på Academiens w ägnar skrifw it hafwer, serdeles de som utom  landh äro komne eller utsenda, 
angående Academiens trägårdh.

Såledess hafwer iagh nu effter m in ringa förmågo, föreståt m itt ämbete, icke det ringaste der 
igenom sökiandess något beröm eller rijkedom, ty om  iag det haf:r welat sökt, så haf:r G udh 
den högsta gifwit mig e tt annat pundh, det iag hafw er most nedergräfwa för den orten skull iag 
lefwer uppå, och hafwer m in fortun kunnat w arit större, både inom  landz och uthom  landz, det 
E  H . Excellens är ett nådigt och högt witne till, och många fremmandes bref skola wijsa, m en 
Academiens bästa hafwer mig kärare warit, m en nu blifwer m ig intet ämbetes sysslorna så 
swåra, (ty fast iag har intet A tlantis skuldror, skulle iag än då aldrig trotnas att till H . K. 
May:ttz nådigste befalning och E. H . Excellens gunstiga behag tiena Academien in  till m in 
döödh) men migh falla åthskillige menniskiors oförtiente omdöme så swåra, a tt fast iag hade 
Bucephali been eller D arii elephanters rygg, förm år iag än  tå  intet längre draga dem. Jagh 
hade önskat att alt detta woro giordt, såsom af en oföddan eller dödan, hwilken ingen afundas 
wedh, men såsom detta är ogiörligit, hoppas altså w inna en så högh nådh a tt genom m in aldra 
ödmiukaste böön förmå aff E. H . Excellens, a tt iagh i denna E  H . Excellens närwaro och det 
wyrdige Consistorii freqvens afläggia m itt wählmenta ämbete. H afwer iagh illa giordt, w ill iag 
det räckna för e tt liufligit och faderligit straff, är det wähl giordt, så räcknar iag m ig det för en 
stoor nådh och högsta lön, att nu få sökia någon roo. Jagh lem pnar af a lt h ierta gärna en  annan 
detta rum, som både bättre will Academien, kan och af sitt medel m ehra henne der u th innan 
tiena. Jag förblifwer in till m in döödh

E. H. Excellens 
och

hela Academiens 
underdånige och ödmiuke 

tienare 
01. Rudbeck
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Bengt Jöransson, akad.-bonde i Skörsta, Oden

sala 94, n i



498 Personregister

Bengt Jöransson, skeppare 206 
Bengt Mattsson, professor Schefferus’ träd

gårdsmästare 34, 352, 333
— hans hustru 34
Benzelius (Bentzelius), Ericus, adjunkt, pro

fessor 15, 20, 23, 28, 31, 36, 42, 70, 140, 
171, 173, 175, 182, 186, 194, 199» 200,
206, 230, 237, 240, 251, 281, 282, 291,
312, 315, 316, 317, 320, 322, 325, 336,
361. 363, 3 7 6 , 377 , 3 9 1 , 39 2 , 402, 406,
409, 422, 428, 4 3 4 , 4 4 1 , 4 4 4 , 4 5 1 , 452  f., 
480, 488

— Närvarande i konsist. 173, 181, 182, 183,
185, 194. 198, 199, 201, 205, 211, 213,
217, 220, 224, 228, 229, 233, 234, 237,
244, 250, 255, 267, 268, 281, 290, 294,
298, 308, 310, 315, 317, 322, 335, 338,
33 9 , 34 2 , 352, 376, 381, 384, 389, 3 9 3 ,
401, 406, 408, 410, 417, 418, 421, 422,
424, 427, 429, 430, 4 3 5 , 442, 4 4 4 , 4 4 7 ,
4 5 0 , 4 5 6 , 461

Berendt, doctor. Se Oelreich, Bernhard 
Berg(h), Jakob, stadssekreterare, borgmästare 

20, 46, 4 9 , 143 ff-, 146 ff., 152, 153 , 154 , 
159, 176, 235, 247, 417, 434, 462, 463, 
468, 469 

Berg, Johannes Jacobi 151 
Berg, Johannes Jons, Vestrog. Se Billberg 
Bergh, Georgius, Ostrog. 20, 46, 49, 151 
Berghman, Hans 339 
Berglund, Andreas, Vestrog. 228 
Bergman, Christiernus 63 
Bergman, Georgius 11, 13, 16, 18 f., 22, 33 
Bergman, Jöns Svensson, lantmätare 20, 66, 

154, 211 
Bergman, Olaus 346 ff.
Bergwald, Håkan, postmästare 86 ff.
— hans hustru 86 ff.
Beding, Olof, hovrättsassessor 344, 460, 486 
Bernt Caspersson 48 f.
Beronius, Olaus 38 
Betulius, Johannes 345 
Bielke, Margareta 120 
Bielke, Nils, överkammarherre 243 
Bielke, Sten, riksråd 114, 117, 120, 121, 208, 

2 1 5 , 343 , 3 5 5 , 379  f-, 451  
Bielkenstierna, Axel 33 
Bielkensderna, Gabriel 33 
Billberg (Berg), Johannes Jons, Vestrog. 62, 

152
Birgerus Folcheri 96 
Bjuring, Ericus 284 
Björk, Jacobus 273, 286 
Björkbom, Andreas 40 
Björnsköld, Peter 423 f., 449
— hans dräng 449
Blijd, Sven, lärare, hans hustru 264

Blix, Magnus, landssekreterare 334, 378 
Blix, Petrus 75
Blom, Daniel Hansson, dräng hos studenterna 

Oxenstierna 40, 45, 46, 49, 30 f., 36 
Bo(o), magister. Se Chruzelius, Boethius
—  hans änka. Se Chruzelius, Catharina 
Bo Erlandsson, ryttmästare 13 
Bochmüller, Jacobus, Ostrobothn. 14, 67 
Bodenis, Ericus, Smol. (63)
Boderus, Johannes, Smol. (63), 101, (154) 
Boderus, Jöns, komm, i Uppsala, sedermera 

kh i Vallentuna 231, 321 
Boderus, Magnus, Smol. 63, 134, 188 
Boeclerus, Johannes Henricus, professor 208 
Bohlin, Haquinus, Angerm. 420 
Bolhemius, Andreas, Smol. 332 ff., 423 
Boll (Båll), Andreas, Upl. 173, 342 
Boman, Ericus, Upl. 138, 139, 303 ff., 319 
Boman, Stephanus (Staffan), lantmätare 90, 

100, 101, 138, 151, 134, 213, 214, 268, 
284, 419

Bonde, Gustaf, riksskattmästare 412 
Bondelius, Ericus Andres 276 
Bostadius, Johannes Michaelis, Upl. 63, 100, 

138, 139 . 141 
Bozxus, Ericus, Angerm. 208, 239, 233 
Bozsus, Olaus 87 f.
Breant, Isak 10 
Brenner, Elias 131 
Brenning, Olaus 10, 24 
Bringius, Israel, professor 388
— hans änka 171, 236, 255, 256, 261, 352, 

367, 37 7 , 401
Bringius, Nicolaus, Upl. 36, 420, 424 f., 437, 

4 4 7 , 451  
Brisman, Brynolphus 337 f.
Britta, änka i Ubby, Närtuna 269 
Britta Eriksdotter, piga hos magister Gravan- 

der 234
Britta Persdotter, piga hos professor Bringius 

236, 298
Brockenius, Wilhelm, bokbindaregesäll 384, 

388 f., 416 
Broms, Sven. Se Bröms 
Brovald, Andreas 39 
Brovallius, Isacus Erici, Vestm. 268 
Brun, Johan 305 
Brun, Laurentius 234 f., 237 f.
Brun, Per 45
Brunell, Christophorus 401 f., 410, 412, 425, 

426, 427, 438, 4 44  
Brunnerus, Martinus, professor 14, 18, 19, 20, 

28, 30, 3 3 , 4 7 , 54 , 57 , 58, 59 , 60, 64, 
84, 85, 90, 93, 107, 119, 124, 128, 133, 
134, 135, 136, 140, 14 3 , 148, 151, 152 f., 
154, 160, 161, 166, 167, 171, 172, 184, 
186, 187, 189, 225, 236, 237, 238, 239,
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244, 282, 335, 336, 3 3 7 ,  340, 3 4 4 . 3 5 5 . 
3 5 7 . 3 5 8 , 3 5 9 , 362, 363 f., 376, 3 7 9 , 385,
386, 390, 391, 395, 3 9 7 , 4 0 2 , 4 0 3 , 4 0 5 .
415, 424, 426, 436» 4 3 8 , 4 4 4 , 4 4 7 , 4 5 2 ,
4 5 4 , 4 5 8 , 480

—  Närvarande i konsist. 10, 15, 20, 22, 23,
2 7 , 29, 31, 33, 38, 41, 4 5 , 4 6 , 4 8 , 5 0 , 
5 3 , 5 4 , 56, 58, 61, 62, 66, 67, 68, 71, 72, 
7 3 , 7 9 , 83, 90, 9 3 , 9 4 , 9 9 , xox, 102, 106, 
108, IIO, 115, 116, 118, X2 0 , I2I, 127,
132, I34, 140, 142, 1 4 5 , 1 4 8 , 150, 1 5 5 ,
1 5 6 , 1 5 7 , 158, l6 l ,  164, 165, l66 , 167,
170, 1 7 4 , 1 7 5 , 176, 185, 1 9 4 , 1 9 9 , 206,
209, 211, 212, 213, 217, 237, 244, 248,
250, 253, 255, 265, 267, 268, 278, 281,
290, 292, 309, 310, 322, 328, 335, 338,
342, 352, 376, 379, 381, 382, 384, 386,
387, 389, 393, 399, 401, 402, 410, 416,
417, 418, 421, 422, 423, 427, 430, 435,
442, 4 4 4 , 450, 456, 461, 480

Brunnius, Ericus, professor, superintendent 
3 4 4 , 3 5 3  

Brunnius, Johan 9, 14, 24, 32 
Brunnius, Olaus 436, 440, 441, 468, 471 
Brunsman, Johan 45
Braun [?], Nils, magister i Fagerhult 254 
Bryngius (Brynnius), Jacobus 62, 289 
Bröms, Johan, häradsskrivare 17, 220 i.
Bröms (Broms), Sven, professor, livmedikus

487
Büchner, sekreterare 183 
Bure, Engelbertus 131
Burell (sannolikt = Pourell), Bertram, språk

mästare 1x3 
Bureus, Johannes, professor, assessor 487 
Burman, Gerhardus 302 
Burman, Johannes Andreas, Pitensis (Johan

nes Helsingus) 46, 303 ff., 313, 319 
Burman, Olaus 113
Buschagrius, Johannes, professor 42, 171, 211, 

219, 220, 244, 266, 444
—  Närvarande i konsist. 237, 255, 262, 265, 

284, 288, 389
Buschagrius, Petrus 237, 289 
Båhman, Johan, skräddaregesäll 309 
Båll. Se Boll 
Bång, Mårten 99 
Bång, Nils, bokhållare 487 
Bååt, Seved, riksskattmästare 134, 155, (136), 

3 3 5 , 3 3 7 , 3 7 9  
Böllja, Clas Stensson, major 329 
Böllja, Ingrid Andersdotter 329 
Börje Nilsson, fogde. Se Rommel 
Bö(ö)s, Canutus, skrivare 332 ff., 423

Cadow. Se Kadow 
Calisius, Petrus 142

Calmarin(us), Zacharias, Calmar. 238, 387 f., 
399, 410 f.

Camoenius, Daniel, rådman i Stockholm 433 
Camcenius, Ericus, bankokommissarie 433 
Camoenius, Magdalena. Se Edenius 
Cant(h)er, Gerhard, språkmästare 98, 142 
Canutus Andreae, Smol. 71 
Carin. Se Karin 
Carl. Se Karl 
Carlman. Se Karlman
Carlström (adlad Tigerhielm), Benedictus 

132, 160, 233 
Carlström (adlad Karlström), Sveno 131, 140, 

210, 401, 412 
Carolinus, Magnus 93, 277, 283 
Carolus Petri (Carl Persson), rector cantus 

403 f-, 409, 415, 421 
Casper, apotekaregesäll 266 f.
Catonius, Andreas 30 
Catonius, Holgerus 93 f.
Celsius, Magnus, professor 24, 29, 42, 43, 78, 

83, 131, 137, 149, 171, 211, 243, 256, 
267, 268, 290, 314, 320, 330, 345, 352,
361, 362, 376, 3 7 7 , 381, 385, 3 9 1 , 3 9 5 ,
396, 403, 405

—  Närvarande i konsist. 267, 268, 273, 275,
281, 290, 293, 308, 314, 317, 322, 330,
3 3 5 , 3 3 8 , 3 4 2 , 3 4 3 , 3 4 4 , 3 4 5 , 3 5 i ,  3 5 3 ,
3 7 9 , 381, 382, 384, 386, 387, 389, 3 9 3 ,
3 9 7 , 3 9 9 , 4 0 3 , 410, 4 5 6

Celsius, Nicolaus X04, 105 f., 114, 12$ f., 136, 
151

Chirsten. Se Kerstin
Christoffer Eriksson, akad.-bonde i Nyby, 

Långtora 271 
Christopher Nilsson, kapten 58, 135 
Chrazelius, Boethius, quaestor 33, 43, 69,

82, 90, 103, 107, i n ,  112, 128, 165, 
185 f., 187, 204, 206, 209, 219, 222 ff., 
231, 247, 249, 261, 282, 341, 352, 356, 
366, 384, 389, 4 0 1 , 4 3 4 , 4 5 7 , 487 f., 492, 
4 9 3 , 4 9 4 , 4 9 5

Chrazelius, Catharina, f. Rodersköld, änka 
efter quaestor 21, 34, 36, 43, 50, 68, 69,
83, 85, 119, 128, 162, 164, 165, 170, 186, 
207, 208, 218, 219, 246, 281, 292, 328, 
366, 396, 422, 423, 4 9 4

—  hennes mågar 164, 165 
Chythrseus, Olaus, kh i Torstuna 409 
Cirrhaeus (Grreus), Laurentius 20, 32, 49,

129
Clara. Se Klara
Garander, Laurentius 285 f., 289 
Cleningius, Ericus 89, 90 
Cloux, Alexandre de, språkmästare 436 
Colliander, Erlandus, Wexion. 267, 420 
Collin (Collijn), Israel 275 f.
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Collin, Per Nilsson 218 
Collin(g), Johan 86 ff., 89 f.
Collingius, Jacobus 178 
Colmodinus. Se Kolmodin 
Columbus, Johannes, adjunkt 32, 203, 216, 

238, 253, 255, 405 f., 410 
Columbus, Jonas, professor 490 
Colvin, Johan (Hans) 13, 16, 18 f., 22, 37 f. 
Comerus, Magnus 33, 150 
Copiander, Ericus Jacobi 62, 63 
Cornelius 109
Cort, skomakare, hans hustru 230 
Cosselius, Andreas, Hels. 63, 83, 133 f.
Coyet, Peter Julius, hovråd 10, 494 
—  hans änka 249 
Creutz, studenter 45, 47 
Creutz, Lorentz, riksråd 47, 90 
Cronström, Daniel 353
Crusebjörn (Kruus), Carl 98 (på samma sida 

också felaktigt Lars Kruus), 99, 103 
Cruus (Krus), Lars Jespersson, Överste 215, 

246
Cröning, Salomon. Se Kröning 
Curio, Henrik, bokförare och boktryckare 107, 

121, 186, 189, 247, 248, 264, 283, 287, 
358 f., 384, 383, 435, 489. 491 

Cygnelius, Olaus 32, 36, 38, 68, n i ,  121, 
132

5 0 0

Dalhemius, Daniel 36, 90, 100, 236, 420 
Dalinus, Samuel 64, 101, 149 
Daniel, dräng hos Gideon Rålamb (37), 

(116), 123, 124 
Daniel, snickare 322 
Daniel, tysk skolrektor 273 
Daniel Eriksson, tullskrivare 299 
Daniel Johansson, akad.-bonde i Lilla Åby, 

S:t Ilians sn 32 f.
David Markusson, stadsvaktknekt 12 
De Geer, Louis [d. y.] 158, 164, 188, 215, 

2 4 3
De Geer, Louis [d. ä.], hans arvingar 133 
De la Gardie, Gustaf Adolf, rector illustris 

92 (»gref Gustaf»), 239 (d:o), 488 
De la Gardie, Johan, riksråd 191 
De la Gardie, Magnus Gabriel [d. y.] 8 
De la Gardie, Magnus Gabriel [d.ä.], riks

kansler 241, 355, 489 
—  i egenskap av universitetskansler passim 
De la Gardie, Maria Sofia 8 
Dellman, Johan, borgmästare i Gävle 81 
Delphinius, Nicolaus 193, 204 
Didrik Boyesson 48 
Didrik Didriksson 17 
Dijkman, Daniel, kh i Almunge 317 
Dijkman, Nils 317, 321

Diurman, Laurentius 222 
Djurklo, N . N., major 209 
Dostman, Marcus 488 
Dower, Christian, hans änka 168 f.
Drakhusen, N . N. 417 
Dryander, Johannes 10, 39, 82 
Dryander, Zacharias 110, 294 
Dryselius, Erlandus 90, 333 
Drysenius, Nicolaus 334»  429» 437 
Dunker, Welam 295 f.
Durasus, Johannes, Geval. 427 
Duvall, Johan, dansmästare 273» 332, 363 
Duvall, Ursilla, hans hustru 331 f., 449 
Dwan, Nicolaus, Vestm. 151, 427

Eden(berg), Claes, borgare 168, 223, 231, 
486

Edenberg, Herman 120, 123 
Edenius, Jordan, professor 216, 300, 383, 

385, 487
—  hans barn 385, 435
Edenius, Magdalena, f. Camoenius, änka efter 

professor Jordan Edenius 8 , 74. 300, 329, 
384, 385, 389. 395» 400 (»doctorinnan») 

Eekman. Se Ekman 
Ekebom, Magnus 32, 332 
Ekegren, Petrus, hans dräng 37 
Ekehielm, Carl 129
—  hans dräng. Se Matthias 
Ekehielm, Hans Persson 198 
Ekenberg, Johannes 387 f., 410 f.
Ekman (Eekman), Petrus Johannis, Upl. 138,

139, 141
Elfwing, Samuel Petri, Vestm. 283, 332, 

337 f-, 381, 422, 436 
Elingius, Laurentius Ingevaldi, Vestm. 420 
Elis, Jeremias, borgmästare i Gävle 100, 104, 

181
Elisabeth, kopperska, Per Jakobssons hustru 

255
Elisabet (Lisbeta), änka efter akad.-bonden 

Erik Persson i Nedervi, Lillhärad 72 f., 
(172 f.)

Elisabeth Markusdotter 131, 140 
Elmberg, Erlandus 90 
Elsa Hansdotter 71» 114 f- 
Elsedius, Daniel 83, 100, 103 
Elvius, Samuel 14, 47, 54 
Emporagrius, Ericus, professor, biskop 329 
Emporagrius (adlad Lillieflycht), Gabriel, pro

fessor, lagman 25, 26, 42, 45, 53» 59. 84, 
117, 128, 133, 134, 148, 154, 2 3 9  (Eilje- 
flycht), 244 (d:o), 278, 336

—  Närvarande i konsist. 7, 10, 15, 19» 20, 22, 
23, 24, 27, 29, 31, 3 3 » 3 5 * 4 1 » 4 5 » 4 <5, 48, 
5 0 * 5 3 » 5 4 » 5 5 , 56, 5 7 . 58, 5 9 » 61, 62,
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67, 68, 7 i, 72, 73» 79. 83, 90, 93» 106, 
n o ,  116, 118, 130, 132, 134, 140, 142, 
1 4 5

Enecopiander, Andreas, hörare 20$, 332, 382, 
3 9 4

Engel, Diedericus, Calmar. 118 
Engelbrekt Svensson, slottsfogde, hans dotter 

186
Engman, Andreas 288 f.
Erasmus Eriksson. Se Rasmus Eriksson 
Ericus Nicolai, kyrkonotarie 298 
Erik, accisdräng 449
Erik, dräng hos professor Benzelius 317 f., 

319, 325
Erik, dräng hos Fabian Wrede 423 f.
Erik, >trÖ5kare eller soldat» 398 
Erik Andersson 262
—  hans hustru 20 f.
—  hans son 283
Erik Andersson, akad.-bonde i Brunna, Vår

frukyrka 407, 410 
Erik Andersson, akad.-bonde i Karby, Rasbo 

413
Erik Andersson, akad.-bonde i Tuna, Balinge 

480
Erik Andersson, bonde i Hårne 389 
Erik Andersson, rättare i Ubby, Närtuna 

288 f.
Erik Bengtsson, akad.-bonde i Jortslunda, 

Alunda 287
Erik Bengtsson, akad.-bonde i Lunda, Vaksala 

102, 388
Erik Bengtsson, akad.-bonde i Nyfla, Bälinge 

3 9 3
Erik Berdlsson, akad.-bonde i Källberga, 

Alunda 191 
Erik Berdlsson, borgare 486 
Erik Björnsson, humlegårdsdräng 236 
Erik Christoffersson, kapten 82 
Erik Danielsson, borgare 317 
Erik Eriksson 303
Erik Eriksson, akad.-bonde i Eke, Skuttunge 

21 7 *  2 9 8
Erik Eriksson, akad.-bonde i Ista, Skepptuna 

271, 281
Erik Eriksson, akad.-bonde i Lilla Åby, N är

tuna 269
Erik Eriksson, dräng hos professor Schefferus 

398 f., 400 f.
Erik Eriksson, humlegårdsdräng 48, 230, 233
—  hans hustru 255
Erik Gregersson, soldat i Vallby 40 
Erik Halvardsson, rådman 89, 115, 132, 168, 

169
Erik Hansson, kämnär. Se Ångerman
Erik Hermansson, bonde i Brunnby, Skuttunge

—  hans hustru 110
Erik Israelsson, akad.-bonde i Vasa, Skepptuna 

302
Erik Jakobsson, akad.-bonde i Lunda, Vaksala 

113 f., 206, 321 
Erik Johansson, akad.-bonde i Husby, Husby- 

Ärlinghundra 82 
Erik Johansson, akad.-bonde i Sparrsätra 271 
Erik Johansson, borgare 18 
Erik Johansson, dräng hos Carl Adolf Lillie- 

ström (57), 58 
Erik Jonsson, hans dotter 234 
Erik Jönsson, vaktknekt 99 
Erik Jöransson, glasmästare 206 
Erik Jöransson, rådman 236, 303, 327
—  hans son se Georgius Salbeck
Erik Knutsson, mjölnare i Vattholma 7, 8
—  hans hustru 7
Erik Larsson, akad.-bonde i Tjocksta, Dan

mark 422 
Erik Larsson, bonde i Munktorp 101 
Erik Larsson, dräng hos professor L. Fornelius 

(92) f., (140), (143)
Erik Larsson, dräng hos Fabian Wrede 303, 

3 0 9
Erik Larsson, vaktknekt 31 f., 33 n., 38 n., 47, 

n o ,  123, 350 f., 448, 4 4 9

—  hans hustru 110
Erik Markusson, akad.-bonde i Droppsta, 

Odensala 270, 408 
Erik Mattsson, akad.-bonde i Garp-Råby, S:t 

Ilians sn 204 f., 281 
Erik Mattsson, akad.-bonde i Heljebolsta, Väs

teråker 271
Erik Mattsson, akad.-bonde i Häggeby,

Skuttunge 409 
Erik Mattsson, akad.-bonde i ö r . Tillinge 230 
Erik Mattsson, vaktknekt 81, 99, 122, 123, 

3 5 1

Erik Mickelsson, från Stångby, Vaksala 199 
Erik Nilsson på Islandet, hans son 110 
Erik Nilsson, akad.-bonde i Isgrena, Bälinge 

2 3 0 ,  2 5 3

Erik Nilsson, akad.-bonde i Målsta, Bälinge 
108 f., 271

—  hans hustru 108 f., 271, 389
Erik Olofsson 304 (»Olof Simonssons Erik») 
Erik Olofsson, akad.-bonde i Skala, Tegelsmora 

272
Erik Olofsson, akad.-bonde i Väsby, Roslags- 

Bro 278 
Erik Olsson i Rickomberga 297 
Erik Olsson, akad.-bonde i Mångsbo, Danne- 

j mora 287 
Erik Olsson, akad.-bonde i Nora 287 
Erik Olsson, rådman 333, 486110
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Erik Olsson, skomakare i Björnome, Gryta 
410

Erik Olsson, timmerman 205 
Erik Persson 385
Erik Persson, akad.-bonde i Nedervi, Lillhä- 

rad 72 f.
—  hans änka. Se Elisabet
Erik Persson, akad.-bonde i Tuna, Bälinge 

217, 260
Erik Persson, bonde i Lunda, Vaksala 388, 

416
Erik Persson, mjölnare i Fiskeså, Närtuna 113 
Erik Persson, vaktknekt 197, 351 
Erik Pålsson, ryttare i Lena 68, 71, 73 f., 

176 f., 198, 2 4 5 ,  246, (258 f.), 331, (384)
—  hans hustru (258 i.)
Erik Simonsson, källarsven 297 
Erik Staffansson, borgare 39
—  hans hustru 250
Ernst, Johannes Erici, Vestm. 62, 214 
Ertman, Johannes 46 
Eskil Mattsson, boktryckare 358 
Eurenius, Andreas 101
Ewert, akad.-bonde i Kvarnbacken, Linde 205, 

207, 417, 480. (Se även noten sidan 417.)

Fabrelius, Jacobus 346 ii.
Fabritius (Fabricius), Andreas, Vexion. 83» 

2 5 9
Fabritius, Bernhardus Nicolai, Roslag. 83 
Fabritius (Fabricius), Nicolaus, kollega 189
—  hans änka 189, 305 
Fahlgren, Johan, Cuprimont. 392 
Falck, Nicolaus (?) 195
Falk, Andreas 33 
Falkensten, Mattias 113 
Fallander, Johannes 83
Fasholt, Matthias, bardskärare 32, 40, 63, 266 
Fegraeus (adlad Fågerstierna), Håkan, e. o. 

professor 78, 81, 83, 129, 134, 142, 1 4 5 * 
150, 154, 155, 1 5 7 , 160, 170, 174, 1 7 5 * 
17 6, 180, 182, 187 

Ferner, Lars Larsson, fogde 43, 69, 100, i 3 °» 
219, 260

—  hans hustru. Se Anna Kempe 
Figrelius, Andreas 69 
Figrelius, Nicolaus 151, 307 
Figreus, N . N . 35, 46
Fillmerus, Johan, komm, i Tillinge 408 
Fleming, Lars, riksråd 368 
Flumenius, Petrus 234 f.
Flu(u)r, Erik Olsson, borgare 146, 147, I 5 3 » 

276, 278, 280, 326
—  hans hustru 280 
Flu(u)r, Jonas 305 f., 313, 319 
Flygg(e), Crispin, generalinspektör 81

Fogel, Håkan Nilsson 204, 209, 210, 2x8 
Fogman, N . N . 208 
Folker. Se Wolker
Fontelius, Petrus, professor, kh i Gävle 26, 

42, 59, 60, 73» 92, 107, 128, 134» 146, 
149, 158, 171» 243, 281, 314» 325, 328, 
3 83» 4 94

—- Närvarande i konsist. (såsom rektor sid. 
7-59), 59. 61, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 71.
72, 78, 83, 89, 93. 94. ” O, I I 8 » I2 °. 
132, 146, 156, 164, 165, 166, 176, 185, 
194. 198, 212, 213, 2x7, 229, 244. 253, 
254, 268, 269, 278

Fontinus, Olaus 94 ff., 101, 107, 121, 125 
Fordel (Fordehl), Magnus 115, 207, 314, 473 
Fornelius, Jonas, professor 25, 26, 27, 42, 43, 

4 4 , 48, 5 3 , 56, 5 9 , 60, 94, 107, 1 3 4 , 146, 
148, 159, 161, 162 f., 167, 171, 174. 
177 ff-, 195, 210, 213, 230, 234, 235 f., 
239, 245, 246, 251, 252, 253, 256, 263 f., 
266, 268, 284 f., 287, 314, 318, 320, 321, 
322, 330, 332, 3 4 4 , 3 4 5 , 352, 3 5 3 , 3 5 5 , 
361, 362, 368, 369 f., 376, 381, 394, 396, 
403, 412, 424, 425, 430, 4 3 1 , 4 3 2 , 4 3 5 , 
436, 4 3 8 , 4 4 4 , 4 4 8 , 464, 4 8 o , 494

—  Närvarande i konsist 15, 20, 22, 23, 24,
2 7 , 29, 3 3 , 3 5 , 41, 46, 5 3 , 5 5 , 56, (såsom 
rektor sid. 59-94), 98, 102, 115, 118, 119, 
127, 132, 140, 142, 143, 145, 157, 158,
159, 161, 164, 166, 167, 170, 172, 176,
181, 182, 183, 199, 213, 233, 235, 244,
249, 253, 262, 263, 265, 267, 268, 269,
281, 292, 310, 317, 322, 325, 328, 339,
3 4 3 , 3 4 5 , 352, 3 7 <>, 3 8 i, 384, 3 9 3 , 4 0 3 ,
406, 408, 410, 417, 423, 4 3 5 , 4 4 7 , 450

Fornelius, Laurentius, professor 17, 26, 29, 
33, 42, 43, 44, 54, 92 f., 107, 140, 200, 
237, 239, 240, 241, 244, 251, 252, 256,
276, 280, 284, 318, 320, 330, 339, 363,
394, 401, 430, 444 f., 487

—  Närvarande i konsist. 7, 10, 22, 23, 24, 
27, 31, 4 1 , 4 5 . 48, 5 3 , 56, 57 , 58, 61,
7 3 , 83, 90, 9 3 , 140, 142, 143, 1 4 5 , 1 5 9 ,
170, 173, 176, 181, 199, 200, 201, 205,
209, 213, 217, 220, 224, 234, 237, 247,
250, 255, 267, 268, 269, 281, 290, 317,
322, 343, 345, 351, 352, 376, 381, 393,
401, 403, 406, 408, 4x0

—  hans dräng. Se Erik Larsson 
Fors, Johannes Andre®, Gestr. 420 
Forselius, Johannes 83, 150
Franc (Frank), Sven, protokollssekreterare 35, 

n i ,  119, 162, 179, 210 
Frank, Elisabeth 352, 400 
Frank, Petrus Gaudii 94 ff.
Frediani, Ambrosio, språkmästare 331 
Frediani, Disa, hans hustru 331 f.
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Fresse, Johan 266
Friedelieb (Freidleib), Conrad, professor i 

Greifswald 171 
Frondinus, Ericus 151 
Fröding, Laurentius 63 
Fudd(o) Johan 303 f.
Fult, N. N., kirurg 233 
Fult, Elias, skinnare 6$
Fult. Se även Vult

Gagern, Anna von 195
Gahm (Gaam, Gam), Bengt, rådman 45, 77, 

3 4 2
Gahm (Gaam, Gam), Laurentius 448 
Gam, Petter 395
G artman, Johan, professor 249, 315, 338, 343, 

3 5 1 » 3 5 3 , 363, 3 7 5 , 3 7 6 , 382, 385, 3 9 3 , 
414, 425, 426, 428, 434, 4 3 5 , 440, 4 4 1 , 
442, 480

—  Närvarande i konsist. 342, 343, 343, 349, 
424, 427, 430, 4 3 4 , 4 3 5 , 442, 4 4 4 , 4 4 7 , 
450

Gavelius, Olof, kh i Lena 238 
Gedda (Gädda), Johan, lantmätare 127, 138, 

170, 247, 268, 284 
Gerdzlovius, Nicolaus Erid 280, 399 
Gerdzlovius, Petrus 283 
Gerhardus Nicolai 115 
Gerlow, Johan 36 f.
Gerner (Jerner), Anders, sekreterare 232 
Gese, Johannes Balthasar! 88 
Gestrinius (adlad Lei jonsvärd), Jacobus Mar

tini, kapten 307 
Gestrinius, Martinus, professor 283, 307
—  hans arvingar 283, 301, 341, 344, 349, 

366, 3 7 7 , 385, 3 9 3 , 401, 412 f.
Gezelius, Johannes Johannis 323, 328 
Girss, Lars 161, 163
Giös (Göös), Anders Andersson 33, 65, 70, 

82, 89, 92, 126 
Giös (Göös), Julius, Upl. 33 f., 183 f., 448, 

4 4 9  f-
Gothfrid, Peter, apotekare 65, 82, 116, 161, 

168 f., 232 f., 237, 266 f., 340, 489
—  Se också i sakregistret under Apotek och 

apotekare
Gradinus, Arvidus Andreae, Vestm. 221, 243 
Gramonius, Jonas, Holm. 283, 286 
Gran, Andreas, mantalskommissarie 121, 141 
Gran, Johan Andersson, fogde 69, 72, 73, 

142, 173, 193, 194, 2 o i, 206, 212, 213, 
251, 259 f., 262, 272, 392, 393, 395 

Gran, Johannes 343, 346 ff.
Granagrius, Johannes 131, 229 
Granberg, Andreas 90 
Granberg, Petrus 276

Gravander, Jonas 91, 234, 284, 343 
—  hans hustru 234 
Grijp, Sueno 208 
Grijs, Nicolaus 196 f.
Gripenhielm, Edmund, sekreterare 487 
Groot, Anders Larsson, skräddaregesäll 11 ff. 
Groot, Johan, tullinspektor 122 f., 350 
Gropman, Ericus 346 ff., 349, 351 
Grott, Anders, stadsvaktmästare 210, 416 f. 
Grotte, Laurentius 35, 38 n., 48, 126 
Grubb, Andreas, adjunkt 216, 219, 267, 314, 

329, 3 5 3 , 4 7 3  
Grubb, Johan, fäktmästare n ö f . ,  118, 120, 

121 ff., 185, 330 
Grubb, Nicolaus 420 
Grysenius, Sueno 19 
Gråsten, Per, slottsbokhållare 264 
Gröning, Johannes Petri 414 
Grönwall (Grönwald), Johannes 47, 90, 265, 

280
Gummelius, Magnus 397, 418 f.
Gumse, N . N. 196 
Gustaf, skräddare 40, 49, 30 f.
Gustaf Eriksson, tullskrivare 40, 49, 31, 37 
Gustaf Larsson, borgare 494 
Gyldenklou, Anders, president 215, 247 
Gyllenankar, Carl 62
Gyllenhielm, Karl Karlsson, riksamiral 337, 

3 7 8 , 3 7 9 , 382 
Gyllenstierna, Anna Maria, f. Posse 81, 403 
Gyllenstierna, Göran, landshövding 13, 219 
Gyllenstierna, Johan, president 164, 231, 333 
Gåse, Olof, komm, i Bondkyrko 203 
Gädda. Se Gedda 
Göös. Se Giös

Hadorph(ius), Johannes, akad.-sekreterare 10, 
23, 28, 38, 41, 53, 5 6 ,  6 4 ,  6 7 ,  7 7 , 7 8 ,  9 3 , 
108, 1 1 9 ,  1 6 7 ,  1 7 1 ,  1 7 5 , 184, 188, 1 9 4 , 
213, 215, 242, 253, 276, 284, 334, 355, 
3 7 7 , 381, 403, 4 2 1 , 430, 4 3 4 , 442 f., 4 4 7 , 
4 5 6

Hagelberg, Daniel 126, 218, 345, 346 ff. 
Hagelberg, Laurentius 126, 346 ff.
Hagelberg, Petrus 142 
Hagendal, Anders Eriksson 299 
Hak2elius, Laurentius 280 
Halenius, Johan, kh i Väddö 13 
Halling, Elias 109 
Hambreus, Johannes 87, 88, 90 
Hammar, Jonas, Verml. 41, 76 
Hammius, Laurentius 417 
Hamnelius, Petrus 201, 202, 216 
Hans Andersson, humlegårdsdräng 262 
Hans Eriksson, köpman i Falun 203 
Hans Hansson 337 f.
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Hans Mickelsson, bonde i Vädergärde (fel
aktigt Nedergärde), Gamla Uppsala 220 f. 

Hans Olofsson 383
Hans 01(of)sson, borgmästare i Stockholm 

100, 203 
Hans Staffansson 39
Hara, Erik Andersson, häradsfogde 232, 293 
Harkman, Daniel 231 
Härtling, Jacob 138
Hassel, Gustavus, Holm. 20 f., 123, 196 f., 

209 f., 228 f., 277, 278 f., 280, 353 
Hasselbohm, Erlandus 209, 210, 217 L, 400 
Hasselbohm, Sueno 209, 210, 218, 393 
Hasselgrehn, Haraldus. Se Hasslegren 
Hasselgren, Benedictus. Se Hasslegren 
Hasslegren, Abrahamus 34 
Hasslegren (Hasselgren), Benedictus 337, 

420, 434
Hasslegren (Hasselgrehn), Haraldus 33, 38 n., 

39, 186, 237, 243
—  hans hustru se Anna Engelbrektsdotter 
Hastfer, Adam Berndt 9, 14
Hedrseus (Hedreus), Andreas 63 
Hed rasus, Barbro, änka efter professor Hed

rseus 93, 145, 171, 285, 305, 307, 3 5 2 , 
367. 377, 382, 400 

Hedrasus, Benedictus, professor 145, 303, 
307

—  en av sönerna 216
Hellebom, Johannes Jonas, Suderm. 263 
Hellenius, Andreas, Vestm. 81 
Hellenius, Benedictus, Vestm. 81, 89 
Hellenius, Johannes, Vestm. 239 
Hellman, Olaus, stadsfiskal, sedermera råd

man 146, 264 
Henrik Johansson, borgare 7 9  

Henzelius (Henselius), Sveno 96 ,130  
Herbinius, Johannes, polack, rektor i Stock

holm 22, 23, 37, 41, 59 
Herling, Gabriel 254 f., 257 
Hernodius, Olaus, Upl. 138, 139, 141 
Hesselius, Laurentius, Neric. 342, 420 
Hesslegren, Abrahamus 130 
Hessling, Johannes 284
Hieronymus, betjänt hos studenterna Stake 

21, 3 9  
Hiller, Olaus 129 
Hillström, Ivarus 334 
Hircinius, Samuel 193, 420 
Hising, Carolus, kh i Fellingsbro 81, 111 
Hising (Hijsing, Hysing), Harald, Vestm. 57, 

58, 62, (81), (111), 218, 221 
Hising (Hijsing, Hysing), Petrus, Vestm. 57, 

58, 62, (81), ( i n ) ,  218, 221 f., 228, 338 
Hispanus, Petrus 130
Hjelm, Andreas, Roslag. i i 4 f . ,  332, 337 f. 
Hjelm, Jonas 114

Hof (Hoff, Hoof), Johannes Svenonis, Vest- 
rog. 35, 120 

Hoff stadius, Martinus 100, 130, 151 
Hoffwenius, Gabriel 307, 420, 437 
Hoffwenius, Johannes 63, 83 
Hoffwenius, Petrus, professor 15, 23, 26, 29, 

40, 5 7 . 5 9 . 7 3 , 9 3 , 9 4 , 1x6, 122, 124, 
128, 130, 131, 132, 134, 137 f., 141» 1 4 9 , 
158, 166 f., 195, 199, 200, 218, 221, 239, 
251, 252, 253, 256, 267, 290, 316, 320, 
3 2 1 , 3 2 3 , 3 2 4 , 3 3 0 , 3 3 9  f-, 3 4 4 , 3 <5 3 , 3 9 5 , 
401, 403, 415, 420, 421, 424, 426, 428, 
4 3 5 , 4 3 6 , 4 3 7 , 438, 444, 447, 4 5 3 , 4 5 4 ,
4 5 5 , 4 5 6 , 4 5 8 , 461, 465, 4 7 2 , 4 7 6 , 480,
4 9 4

—  Närvarande i konsist. 15, 19, 22, 23, 24,
27, 28, 29, 35, 38, 41, 45, 50, 56, 57, 
58, 59, 61, 66, 67, 68, 71, 72, 79, 85, 90, 
93, 94, 99, 101, 102, 104, 105, 107, n o ,  
115, 116, 119, 120, 121, 127, 132, 140,
142, 150, 154, 156, 157, 166, 181, 182,
183, 185, 194, 199, 200, 205, 211, 212,
213, 217, 224, 229, 233, 234, 235, 237,
250, 253, 255, 262, 263, 267, 268, 272,
281, 290, 292, 294, 298, 308, 309, 310,
3 1 5 , 3 1 7 , 3 2 5 , 328, 330, 3 3 5 , 3 3 9 , 342,
3 4 5 , 352, 3 7 6, 3 7 9 , 381, 384, 3 9 3 , 3 9 7 ,
401, 403, 406, 408, 410, 419, 421, 422,
424, 427, 429, 430, 4 3 4 , 4 3 5 , 442, 4 4 4 ,
447, 450, 456, 461, 480

Hofman, Johan 342 
Hofstenius, Erlandus 209, 217 f.
Hollbeck, Gislo 150 
Holm, Johan, rådman 423 
Holm, Petrus, adjunkt 60, 84, 140, 473 
Holmelinus, Johannes Jacobi 280 
Holmenius, N . N . 235 
Holmingius, Petrus 90 
Holmodinus, Johannes 285 f., 289 
Holmstock, Jonas Olai 32, 90, 101, 149, 151, 

2 3 4  f-, 3 4 1 , 420
—  hans syster 234 f.
Holmström, Gustaf 85 ff-, 106, 122 
Holmström, Nicolaus 85 ff., (106), 122 
Holstenius, Gabriel 280 
Honstelius, Ericus 16 f.
Hontherus, Lars, kh i Alunda 29, 308, 314, 

(4 X3 )
Hoof, Johan. Se Hof 
Hormelius, Petrus, Suderm. 230 f.
Horn, Bengt, riksråd 207 
Horn, Henrik, fältmarskalk 149 
Hosselius, Martinus 313, 317, 384, 389 f. 
Hube, Anders, köpman 264 
Huller, Laurentius, Angerm. 213 
Humble, Nicolaus 267 
Humble (Humbler), Petrus 488
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Humerus, Laurentius Zacharias 115, 130, 131, 
134 . (231)

Humerus, Zacharias, professor 222 f., 231, 
246, 486

—  hans änka. Se Anna Lohrman 
Hunnius, Petter 15, 68
Huss, Johannes 150 
Hussius, Nicolaus 4$
Hwarf, Magnus, Vestrog. 403, 456 
Hwessing (Wessing), Petrus 387 f.
Hysing. Se Hising 
Håkan, kopparslagare 18 5 f.
—  hans änka 183 f.
Hård, Adolf 295, 332, 352
Hård, Johan 280, 332, 352, 423 f., 4 4 9
Hård, Leonhard 332, 332
Häger, Olof Evertsson, bokhållare 156, 219
Häll, Lars 106
Hök, N. N. 450
Hök, Anders 230
Höök, Johan 24
Höök, Lars Andersson 138
Höök, Petrus, Wexion. 420

Iheringius, Johan, kh i Skepptuna 68  
Ingeborg, hustru till skräddaren Mårten Hans

son 274 f.
Ingel Knutsson 436
Isak, tjänare hos landshövding Axel Lillie 

3 7  U 481
Isak Månsson, tjänare hos studenterna Utter- 

marek 305, 309 f., 327 
Iser, Matthias 149, 210 
Isopoedius, Elias, kh i Sigtuna 36 
Israel Martini 40
Istmenius (Istmaenius, Istmoenius), Isac, pro

fessor 208, 487 
Istmoenius (adlad Reenhielm), Jacobus 329

Jacobus Andreas, Angerm. 32 
Jacobus Josephi, kursor 14, 17, 18, 240, 248, 

309, 33 8 , 45 4  
Jakob, slottsvaktmästare 228 
Jakob Abrahamsson, borgmästare. Se Ruuth 
Jakob Andersson, fogde, spismästare 7, 33 f., 

36, 50, 68, 69, 71. 73 f-, 104, 128, 132, 
164, 165, 191» 218, 230, 245, 246, 253, 
258 f., 260, 271, 293, 294, 331, 349 f., 
3 5 3 , 4 1 3 , 414  

Jakob Hansson, glasmästare 296
—  hans son. Se Johan Jakobsson
—  hans änka 180 f., 286, 303, 314
Jakob Jonsson, dräng hos adjunkten Grubb 

353
Jakob Karlsson, drang hos professor Åkerman 

221, 274, 291

Jakob Mattsson, rådman 278 
Jakob Mickelsson, akad.-bonde i Kunsta, Lena 

132
Jansonius, Johannes, boktryckare 358 
Jernberg, Samuel, Vestm. 218, 343, 346 ff., 

3 4 9 , 386 
Jerner. Se Gerner
Johan (»Carlåås Johan, Callåsen») 304 
Johan, dräng hos Bengt Reenfelt 303 
Johan, dräng hos Hedraeus 283 
Johan Andersson, akad.-bonde i Kårsta 269 
Johan Andersson, dräng hos Sveno Carlström 

131 f., 140 
Johan Andersson, fogde. Se Gran 
Johan Bengtsson, utridare 17 
Johan Cortsson 346, 348 
Johan Jakobsson, glasmästare 188 f., 198, 

(286), (296), (323)
Johan Johansson, betjäntpojke (204), (209), 

(210), 216
Johan Johansson, vaktknekt 21, 97 ff., 197, 

351, 448 f.
Johan Larsson, akad.-bonde i Al, Veckholm

66
Johan Larsson, ryttare 346 
Johan Mattsson, akad.-bonde i Alby, Haga 

108
Johan Mattsson, akad.-bonde i Mälby, Tillinge 

4 0 7
Johan Mattsson, bonde i Lunda, Danmark 387 
Johan Mattsson, smed 11 ff., 437
—  hans hustru 13
Johan Mattsson, vaktknekt 276 
Johan Mickelsson 397 f., 418 f.
—  hans broder 398
Johan Månsson, betjäntpojke hos professor 

Arrhenius 291, 2 9 7  f., 301, 304 f., 308, 
3 0 9  f-, 3 2 4  f-

Johan Mårtensson, akad.-bonde i Ubby, När- 
tuna 269

Johan Mårtensson, timmerman 436 
Johan Nilsson, akad.-bonde i Ål, Veckholm 

66
Johan Nilsson, boktryckaregesäll 249
—  hans änka 249
Johan Nilsson, borgare 10, 34, 204, 209, 216
—  hans hustru 210, 250
—  hans son. Se Johan Johansson, betjänt

pojke
Johan 0 1 (of)sson, humlegårdsdräng 245, 393 
Johan Persson, tullskrivare 288, 292, 296 f. 
Johan Thomasson, dräng hos professor Locce- 

nius 161
Johan östensson, timmerman 397 f.
Johannes Benedicti, Cuprimont. 239 
Johannes Erici (från Bälinge), tjuv 31 
Johannes Erici, djäkne 389
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Johannes Erici, Tunensis eller Tenstadius 246, 
2 4 7

Johannes Helsingus. Se Burman, Johannes 
A ndres 

Johannes Magni 19 
Johannes Matthias, biskop 142 
Johannes Pauli, boktryckare 358 
Johannes Persson, son till bagaren Per Tomas

son 289
Johannes Theodori (Jöns Töresson) 48, 121, 

208
Johannes Torstani 40 
Jon Eriksson, dräng hos Sparre 89 
Jon Eriksson, humlegårdsdräng 414 
Jon Jonsson, akad.-bonde i överlunda, När- 

tuna 269
Jon Nilsson, bonde i Husby, Bondkyrko 317 
Jon Persson, rådman 11, 16, 77, 295
—  hans dotter 286
—  hans hustru 286
—  hans son 109, 196 
Jon Petri, kh i Hassle 186 
Jonas, kommunitetsuppassare 104
Jonas Persson, dräng hos Adam Schildt 90 
Julinus, Andreas, kh i Nyköping 198, 204 
Julinus, Johannes 198, 204 
Julinus, Petrus 39, 198 
Jung, Daniel 24$
Juthe, Jöns, ryttare 80 
Jöningius, Laurentius Martini 39 f.
Jöns Mattsson, akad.-bonde i Målsta, Bälinge 

3 9 4
Jöns Nilsson 10
Jöns Nilsson, fiskare 220
Jöns Töresson. Se Johannes Theodori
Jöran, glasmästare 323
Jöran Mattsson, akad.-bonde i Nåstuna, Vänge 

189, 409
Jöran Månsson, bagare, hans piga 233 
Jöran Månsson, korpral 386

Kadow, Samuel, borgmästare 34, 92 f., 107, 
140, 143» 273, 281, 295, 308, 314» 4 1 3

—  hans dräng 293 f.
—  hans hustru 34
Kafle, Erland, vice president 162 
Ka(h)le, Ingrid 130, 131 
Kahle, Roloff 47
—  hans dräng 296 
Kalling, Daniel 234 
Kanik, Olaus 133
Karin (»Bryggiare Karin») 283 f., 289 
Karin (»Karinas bodh») 296 
Karin (»Swartares Karin»), hustru 300 f., 304» 

3 2 7

Karin, hustru till Anders Tomasson 262 
Karin, piga 398 
Karin Andersdotter 43 
Karin Persdotter, piga 134 f.
Karin Jönsson [sie], piga 40
Karl, trädgårdsmästare vid Kommunitet 213
—  hans änka 213
Karl Eriksson, bonde i Bärby, Gamla Upp

sala 220, 317 f., 3x9 
Karl Mårtensson, akad.-bonde i Hagby, Gott- 

röra 270, 457 
Karl Olsson, akad.-bonde i Klev, Alunda 302 
Karl Persson, rector cantus. Se Carolus Petri 
Karlman, Jodocus (Jost, Justus) 109, 110, 

136 f., 2x8 
Karlman, Stephanus 109, 110 
Kebbonius, Birgerus 398, 418 f.
Kelberg, Petrus, Vestrog. 275 
Kempe, Anna, Lars Ferners hustru 284 
Kempe, Daniel 332 
Kenicius (Kenitius), Nicolaus 138 
Kentzelius, Andreas 47
Kerstin, hustru tili akad.-bonden Per Håkans

son i Yttergran (187), (189), (291), 310 
Kerstin, hustru tili Per Hansson 382 f., 389 
Kerstin, kokerska hos studenterna Lindegren 

2 7 5
Kerstin Svensdotter, piga hos Disa Frediani 

3 3 1  f-
Kijlman, Ericus, kantor i Stockholm 208 
Kijlström, Petrus 67, 216 
Kilander, N . N . 83 ff., 89 
Kinninmundt (Kinninmondt), Robert 334 
Kirstenius, Petrus, professor 208 
Klara Eriksdotter, piga hos professor Edenius 

216, 300, 383, 384, 400 
Klint, Johan 90
Knap, Christophorus Olai, SmoL 213 
Knap, Petrus 96
Knoge, Nicolaus, Roslag. 332, 337 f.
Knoge, Olaus, Roslag. 332, 337 f.
Knut Eriksson, skräddare 136 
Kohl, Marcus, bardskärare 200, 280, 332, 

456
Kollenius, N . N., Vestm. 218 
Kolliander. Se Colliander 
Kolmodin (Colmodinus), Israel 63 
Kolmodin, Michael 113 f., 120 f., 208 
Kolthoff (Kolthoof), Arvid 32, 204, 209, 

210, 216, 217 f., 300 
Komstadius, Samuel 233 
Köpman, Johan 196
Korf, (Kourf), Andreas, Vestm. 27, 3 7  f-» 5 3 » 

105, 243, 481 
Korf, Per Larsson, ryttmästare 117, 2 5 9  
»Krabaten», borgare 34 f.
Krok, Abraham 267
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Kro(o)k, Gudmund, häradshövding 78, 83, 
190, 247, 248, 254 

Kro(o)k, Laurentius, Upl. 19$
Kro(o)k, Thomas Matthiae, domkyrkosysslo- 

man, sedermera kh i Knutby 8, 34, 199, 
390, 444,448 

Kroksander (adlad Sandberg), Olaus 267 
Kröning (Cröning, Kröning), Salomon 63, 81, 

94, 160, 161,168 f., 171, 173 
Krus (Kruus), Carl. Se Crusebjörn 
Krus, Lars. Se Cruus 
Kroger, Per, fältskär 217, 303, 326 
Kröning. Se Kröning 
Kylander, N. N . 49 
Kylander, Jonas, Ostrog. 48 
Kylingius, Ericus 40 
Kyronius, Petrus, häradshövding 247 
Källman (Kselman, Kälman), Ericus 48 f. 
Körling, Jonas, adjunkt, utn. professor i Per* 

nau 57, 140, 143 ff., 146 ff., 152 i l ,  171, 
176, 177, 207, 219, 230, 235, 267, 291, 
3 1 4 . 321, 329, 330, 3 3 9 * 367 f-, 382, 390, 
402, 412, 417, 419, 421, 425, 427, 428, 
429, 4 3 0  ff., 4 3 4 » 4 3 6 , 4 3 7 , 4 3 8 , 4 3 9  ff*. 
442 f., 444, 445 ff., 449, 450, 454 f-, 456, 
457 ff., 461 ff., 480

Lakerus, Ericus, Smol. 112 
Lan(d)tman, Ericus 43 
Landtman, Torems 131, 388 
Lang, Carolus, Holm. 283 
Lang, Jacobus 333
Lars (»Hästesko-Lasse»). Se Lars Eriksson 
Lars (»Knifsmedz Lasse»). Se Laurentius Jo

hannis
Lars, bälgmakare i Skinnskatteberg 346 ff.
Lars, prästman 127
Lars Andersson, borgare 146, 147, 153 
Lars Eriksson (»Hästesko-Lasse») 40, 49, 50 f. 
Lars Eriksson, akad.-bonde i Läby 36, 103, 

190, 286
Lars Eriksson, akad.-bonde i Nyby, Långtora 

271
Lars Eriksson, akad.-bonde i Näsby, Dingtuna 

132, 260 
Lars, Eriksson, borgare 220 f.
Lars Eriksson, timmerman, hans änka 141 
Lars Gregersson, akad.-bonde i Orkesta 181 
Lars Henriksson, akad.-bonde 406 
Lars Jakobsson, betjänt hos Carl Sparre 197 
Lars Jakobsson, hovmästare hos riksrådet Knut 

Posse 81 
Lars Johansson 436
Lars Johansson (»Knifsmedz Lasse»). Se Lau

rentius Johannis 
Lars Jordansson, byggmästare 493

Lars Karlsson, djäkne. Se Laurentius Caroli 
Lars Larsson, skräddare, hans hustru 383 
Lars Markusson, borgare, rådman 76, 173 
Lars Mattsson, akad.-bonde i Alsta, Nysätra, 

hans hustru 394 
Lars Mattsson, akad.-bonde i Eorkarby, 

Bälinge 164 
Lars Mattsson, akad.-bonde i Norsta, Balingsta 

3 4 3
Lars Mattsson, akad.-bonde i Smedsbo, öster- 

våla 395
Lars Nilsson, akad.-bonde i Tveta, Medåker 

414
Lars Nilsson, dräng hos superintendenten 

Brunnius 344, 333 
Lars Nilsson, mjölnare 240
—  hans hustru 240
Lars 0 1 (of)sson, fogde. Se Unonius, Lauren

tius
Lars Persson, akad.-bonde i Bälby, Dingtuna 

173, 212
—  hans hustru 173
Lars Persson, akad.-bonde i Tarv, Närtuna 

213, 269
Lars Rasmusson, akad.-bonde i Kårs ta 269, 

341, 408
Laurbergius, Johannes, professor, kh i Köla

487
Laurentinus, Petrus, lektor i Skara 109 
Laurentius Caroli 136
Laurentius Caroli (Lars Karlsson), djäkne 283, 

303, 309» 326
—  hans fader 327
Laurentius Johannis (Lars Johansson, »Knif- 

smedz Lasse») 283, 303 f., 309, 326 
Laurinus, Ericus 23 
Laurinus, Laurentius 23 
Lebstadius, Andreas 346 ff.
Leijoncrona, Johan, generalkommissarie 329, 

3 3 0 , 3 9 5  
Leijonhufvud, Erik, hans dräng 37 
Leijonsköld, Britta, f. Sneckenfelt 172, 247, 

249, 272, 294, 3 2 3 ,  3 7 8 , 410 
Lensesius (Lenesius), Andreas 129 
Lenaesius, Haquinus, Angerm. 427 
Lenaeus, Johannes, ärkebiskop 160 
Lenander, Augustinus, komm, i Börstil 131, 

1 3 4
Lenesius, Andreas. Se Lenaesius 
Leuchtenberg (Leutenberg), Franciscus 420, 

421
Leufstadius, N . N . 186 
Leutenberg. Se Leuchtenberg 
Lille, Jonas 479
Lillie, Axel, landshövding (27), (28), 37 f., 

162, 195, 482 
Lillieflycht, Gabriel. Se Emporagrius
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Lillieström, Carl Adolf, hans dräng. Se Erik 
Johansson 

Limitinus, Matthias, Holm. 120, 150 
Lind(h), Helgo Helgonis 69, 131, 134» * 3 7  f*» 

307
Lindegren, Anders 275 
Lindegren, Nils 24, 97 ff*, X17» *75
—  hans dräng. Se Sven Sunesson 
Lindelius, Theophilus Israelis, Smol. 263 
Lindroth, Daniel 276
Ling, Ericus 337 f.
Lisbet(a). Se Elisabet 
Liten, Anders, kämnär 354 
Lithenius, Martinus 188 f., 286, 343 
Lithman, Carl, professor 14, 25, *6, 29, 43, 

54, 59, 74» 112, 119, 124, 128, 134, 153, 
179, *9 3 , 229, 233, 244, 262, 263, 266,
278, 283, 290, 330, 3 4 5 , 376, 3 7 8 , 385,
386, 403, 404, 4 1 3 , 414, 4 1 5 , 4 2 1 , 422,
428, 435, 436, 4 4 7 , 4 5 4 , 4 5 5 , 458, 461,
462, 465, 4 7 6 , 4 9 2

—  Närvarande i konsist. 7, 23, 24, 27, 35,
4 1 , 5 3 , 5 <$. 67, 70, 71. 72, 7 3 , 90, 9 4 , 9 9 , 
110, 119, 121, 127, 132, 140, 142, 145,
146, 175, 176, 178, 185, 199, 206, 209,
211, 212, 217, 219, 244, 250, 254, 255,
262, 26s, 267, 268, 273, 281, 288, 290,
(såsom rektor sid. 290-375), 376, 381, 384, 
386, 402, 406, 410, 418, 421, 422, 434, 
4 3 5 , 4 4 4 , 450, 456, 461

—  hans dotter 160, 161 
Lithovius, Ericus 234 
Ljung, Ericus 303 
Ljung, Jonas 304
Ljung, Petrus, professor 26, 61, 62, 67, 68, 

80, 152, 160, 161, 171, 186, 188, 218, 
230, 236, 237, 238, 241, 244, 285, 290, 
300 f., 302 ff., 309, 313, 314, 320, 321, 
322, 323, 324, 325 ff., 333, 334, 336, 339, 
340, 346, 348, 373, 376, 377, 378, 390, 
3 9 4 , 3 9 5 , 4 I I ,  422, 426, 436

—  Närvarande i konsist. 23, 24, 35, 38, 41,
61, 62, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 
7 9 , 83, 85, 89, 90, 93, 94, 101, 102, 118, 
119, 120, 140, 142, 155, 156, 157, 158,
*5 9 , *61, 164, 165, 166, 170, 181, 182,
185, 198, 206, 209, 2 n ,  212, 213, 217,
2*9, 235, 237, (såsom rektor sid. 244- 
290), 290, 294, 298, 302, 305, 309, 310, 
3 1 5 , 3 *7 , 322, 325, 330, 331, 335, 339,
3 4 2 , 3 4 3 , 3 4 4 , 3 4 5 , 376, 379, 381, 382,
389, 3 9 3 , 406, 410, 417, 418, 419, 421,
422, 424, 427, 429, 430, 434, 435, 444,
4 5 0 , 450, 461

Loccenius, Johannes, professor, bibliotekarie 
66, 127, 161, 165, 174, 184, 208, 242, 
3 5 8 , 363

—  Närvarande i konsist 41, 61, 66, 335 
Lodinus, Jacobus Petri 268, 456
Lohrman (Lårman), Anna, änka efter profes

sor Humerus, omgift med häradshövding 
Nicolaus Sparrman 222 ff., 231, 246, (256), 
411

Lohrman (Lårman), Johan 297, 303, 327 
Lohrman (Lårman), Thomas [d. y.], seder

mera borgmästare 31 f., 33 “ •» 38 n., 43, 
127, 130 f., 134 f-, * 3 7  ff*, *4 * f*, *4 9 , *5 9 , 
4 3 7

Lohrman, Thomas [d. ä.] borgmästare 95, 
350 f., 360

—  hans änka 297, 304 f., 308, 324 f., 342 
Lohrman, Wendela. Se Rudbeck 
Lonneman, Jonas 33, 37, 65, 84 
Lothigius, Samuel, Calm. 96, 254, 258, 342 
Lundebergius, Gabriel 90
Lundebergius, Nicolaus 90 
Lundell, Martinus i i f f . ,  x6, 18 f., 20, 22, 

278, 281 
Lundius, N . N . 213
Lundius, Carl, adjunkt 131, 137, 188, 308, 

342, 413, 442, 445 f., 457 ff*, 461 ff.
—  hans svärmoder 458, 467 
Lundius, Ericus, Suderm. 208 
Lundius, Johannes, Suderm. 149 
Luth (Luut), Petrus 105
Luth, Simon, Hels. 213
Lythraeus, Georgius 105, 115
Lång, Håkan, ryttare 126, 210
Lång, Jacobus 126
Lårman. Se Lohrman
Löfgren, Ericus 46, 64
Löfman (adlad Adlersderna), Sven 449

Malin, hustru i Danmarks sn 386 
Malin, hustru till Hans Olofsson 383 
Malin, piga hos professor Lithman 229 
Malin Mattsdotter 161 
Malin Olofsdotter 273 
Malin Persdotter, änka 229 
Marcander, Jonas Laurentii, Vestrog. 273 
Marcus, bardskärare. Se Kohl 
Margareta, hustru till Erik Eriksson 305 f. 
Margareta, hustru till Johan Mickelsson 397 f. 
Margareta, piga hos boktryckaren Curio 287 
Margareta, studentkokerska 45 
Margareta Andersdotter, hustru 130, 13* 
Margareta Andersdotter, hustru i Vallby, S:t 

Ilian 212
Margareta Andersdotter, piga hos Johan Du

vall 331 f.
Margareta Henriksdotter, kokerska hos pro

fessor Schef ferus 352 
Margareta Persdotter, hustru till Anders Eriks

son 305 f.
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Margareta Persdotter, piga 234 
Maria (Märje), hustru till tullskrivaren Anders 

Eriksson 299 
Marina 436
Marina, hustru till akad.-bonden Olof Persson 

i Skillsta, Dingtuna 73 
Marina Eriksdotter 110 
Markus Hansson, skeppare 14
—  hans son 14
Martinus Gregorii, köpman i Stockholm 99, 

172, 184, 293, 450
—  hans hustru 169 f.
Masenbach, von 23$ (»Masbackarne»)
Matthias, dräng hos Carl Ekehielm (106) 
Matthias Johannis, Gothi. 341
Matthias Mattsson, bardskäraregesäll 32, 58 
Matts Andersson, akad.-bonde i Grän, Rasbo 

202
Matts Andersson, akad.-bonde i Tjur, Lundby 

407
Matts Bertilsson, akad.-bonde i Odenslunda, 

Frösunda 286 
Matts Eriksson, akad.-bonde i Tuna, Bälinge 

271
Matts Eriksson, f. d. rättare i ö r , Tillinge 402 
Matts Eriksson, vaktknekt 197 
Matts Eskilsson, akad.-bonde i Tjusta, Kårsta 

108
Matts Gustafsson, akad.-bonde i Dorsilla, Til

linge 271, 408 
Matts Jakobsson, akad.-bonde i Kålsta, Tors- 

tuna 399
Matts (Matthias) Jonsson, smed 53, 63, 70, 

82, 89, 387 f., 399
—  hans hustru 387 f., 399
Matts Jönsson, akad.-bonde i Hammarby, Hå- 

tuna 108, 311 
Matts Jönsson, akad.-bonde i Vallskog, Bälinge 

74
Matts Knutsson, akad.-bonde i Tibble, Til

linge 135, 342 f.
Matts Larsson 206
Matts Larsson, bonde i Kolsta, Knutby 287 
Matts Mattsson, betjäntpojke 263 L, 287 
Matts Mickelsson, akad.-bonde i Danmark 310 
Matts Mårtensson, humlegårdsdräng 414 
Matts Ol(of)sson, akad.-bonde i Uggelsta, 

Åkerby 236, 379 
Matts Olofsson, dräng hos Petrus Menschewer

383, 384,400 
Matts Olofsson, timmerman 249 
Matts Olofsson, vaktknekt 81 
Matts Olsson, akad.-bonde i Marma, Alunda 

63
Matts Olsson, dräng hos professorskan Ede- 

nius 300
Matts Olsson, skomakare 196, 436 f.

Matts Persson, akad.-bonde i Lunda, Vaksala 
271 L, 392 f., 422 

Matts Persson, akad.-bonde i Nyfla, Bond- 
kyrko 202

Matts Persson, akad.-bonde i Årsta, Rasbo 117 
MattS Persson, tim m erm an 221, 248 
Matts Thomasson, dräng hos professor Ljung 

285, 300 f., 302 ff., 309, 322, 323 {., 325 ff.
—  hans broder 325
—  hans syster 325
Medenius, Henricus Benedicti, Cuprimont. 

283
Melander, Magnus 92, 112 
Mellinus, Gabriel 276, 403 
Menlös, Johannes 136 
Menlös, Peder, lantmätare 66, 301
—  hans änka 66, 268, 301, (357 f.) 
Menschewer (Menskefwer) (thor Möhln), Pet

rus 383, 384, 390 (kallas här Johan)
Meurer, Ignatius, boktryckare i Stockholm 214 
Mickel, finne 197
—  hans änka 284, 289
Mickel Andersson, akad.-bonde i Husby, 

Husby-Ärlinghundra i i o / i n  (anges fel
aktigt ligga i Odensala), 115 (d:o)

Mickel Eriksson, akad.-bonde i ölsta. Gryta 
2 7 1 ,  4 0 9

Mickel Mattsson, akad.*bonde i Stjärna, Gamla 
Uppsala 261, 272, 394, 409 

Micrseus, Laurentius 276 
Micrander, Ericus 448
—  hans broder 448
Micrander, Julius, akad.-sekreterare 233, 269, 

273, 275» 278, 281, 284, 290 f., 308, 309, 
310, 317, 322, 323, 331, 334, 335, 336, 
341. 377, 4 2 0  

Milenius, Daniel H enrid, Ups. 22, 39 
Mogataeus, Lars 264
Mogataeus, Sebas tianus, mantalskommissarie

109, 156, 158, 159,162
Molin, Matthias 96 
Molinus, Haquinus, kh i Löt 278 
Molinus, Johannes Haquini 244, 247, (278) 
Molinus, Samuel, Ostrog. 239, 436 
Mondnus, Johannes 340 
Mondnus, Petrus, Norcop. 340 
Moraeus (Moreus), Henrik, kh i Munktorp 

211
Morander, Andreas Erid, Roslag. 182, 283, 

288
Morin, Johannes 397 f.» 4*8 f.
Murich, Anders Philipsson 332 ff., 423 
Murich, Hans (Johan), Ostrobothn. 332 ff.,

4 2 3
Måns Jonsson, fogde, hans änka 13 
Måns Månsson, rådman. Se Skog
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Måns 0 1 (of)sson, skräddare 297, 301, 304, 
308, 309, (324), 325, 342 

—  hans hustru 304 
Måns Staffansson, rådman 47 
Mårten (»Långe Mårten») 201 
Mårten, betjäntpojke hos professor Skunk 303 
Mårten, dräng hos Johan Stiernflycht 102 
Mårten Andersson, akad.-bonde i österby, 

Haga, hans änka 263 
Mårten Eskilsson, akad.-bonde i Tjusta, Kårsta 

108
Mårten Hansson, skräddare 274 
Mårten Larsson, akad.-bonde i Åckelsta, 

Skepptuna 173 
M ånen Mattsson, grytgjutare 298, 307 
Mårten Persson, akad.-bonde i Ullentuna, 

Skepptuna 181, 205, 270, 408 f.
Mårten Staffansson 108 
Månen Stensson, bokhållare 36, 50, 164 
—• hans änka 161, 164 
Möller, Johan 17 f.
Mölner, Johan 266 
Mörk, Johannes 127 
Mört, Martinus 136 
Mört, Matthias 436

5 1 0

Nentzelius, Petrus, lektor i Härnösand 113 
Nerbelius, Dominicus 11 ff., 16 f., 19, 22, 35 
Nicolaus Danielis 106 
Nils i Almunge 53 
Nils, skomakare 114 
Nils Andersson 102 
Nils Andersson i Kgl. Kammaren 487 
Nils Andersson, akad-bonde i Berga, Haga 

108
Nils Arvidsson. Se Thegner 
Nils Eriksson, akad.-bonde i Norsta, Balingsta 

2 7 7
Nils Erlandsson, skräddare 304, 388 
Nils Fastes son, akad.-bonde i Nedervi, Lill- 

härad 72 f., 172 f.
Nils Kjellbjörnsson, länsman 133 
Nils Knutsson, rådman 126 
Nils Persson, akad.-bonde i Hasta, Gottröra 

270
Nils Persson, akad.-bonde i Kumla, S:t Ilian 

3 9 3
Nils Simonsson, akad.-bonde i Fransåker, 

Odensala 408 
Nils Simonsson, apotekare. Se Wolimhaus 
Nils Staffansson, akad.*bonde i Måls ta. Ba

ldige 91, 271, 386 
Nils Svensson, akad.-bonde i Fransåker, Oden

sala 270
Nisbeth, Vilhelm (Welam), löjtnant 343 
Noraeus, N . N . 186

Norasus, Elias 63 
Norberg, Erlandus 136 
Nordenius, Johannes 283 
Norenius, Erlandus 43 
Noreus, Petrus, Os trog. 8 
Norinus, Ericus 222 
Norlind, Anders 309 
Norman, N. N . 65
Norman, N. N., informator för C arl Stuart 71 
Norman, N . N., måg hos lektor Petrus Nent

zelius i Härnösand 113 
Norman, Abrahamus 167 
Norman, Andreas 27 f.
Norman, Nicolaus 62 
Notman, Georgius, Vestm. 444, 430 
Nybelius, Johannes Olai 341 
Nybelius, Laurentius 63, 183 f.
Nybelius, Sebastianus 183 f.
Nyberg, Isacus, Angerm. 89, 138, 139, 173, 

284, 289, 333 
Nybohm, Johannes, Upl. 420 
Nyman, N. N. 223 
Nyselius, Ericus 283

Od(h)elius, Ericus, professor 129, 233, 487
—  hans änka 34, 90, 129
—  hennes drängar 34 f.
Od(h)enius, Matthias, Upl. 89, 90, 234, 396, 

420
Oelreich, Bernhard, Lunds universitets pro- 

kansler 167 (»doctor Berendt»), (170)
Olaus Danielis. Se Beckius 
Olaus Emundi, kh i Mogata 109 
Olaus Matthias, Vestm. 48 
Olaus Nicolai Bothniensis, kh i Torstuna 394 
Olaus Segerici. Se Swanberg 
Oldekop, Justus, superintendent på ösel 171, 

178, 211
Olderman (Ålderman), Anders, köpman i 

Stockholm 493 
Ollonqwist, Andreas Brynolphi 171 
Olof, kh i Lena. Se Gavelius 
Olof Andersson, akad.-bonde i Kallmyra, 

Tensta 272 (»Anders Olofsson»)
Olof Andersson, bonde i Bredinge, Vaksala 

3 9 9  f-
Olof Edvardsson (Efwertson). Se Häger 
Olof Eriksson, akad.-bonde i Sparrsätra 271 
Olof Eriksson, akad.-bonde i Åsarby, Danne- 

mora 287
Olof Eriksson, humlegårdsmästare 274 f-» 

382 f., 389
—  hans hustru 274 f., 382 f., 389 
Olof Hansson 323
Olof Hansson, akad.-bonde i Buskgården, 

Skepptuna 270 f.
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Olof Håkansson, köpman i Stockholm 7, 99, 
198

Olof Ingemarsson, borgate 298 f., 309 
Olof Johansson, dräng hos professor Stigze- 

lius 80
Olof Jonsson, bonde i Brunnby, Skuttunge 

n o
Olof Jonsson, borgmästare. Se Salenius 
Olof Jonsson, köpman i Stockholm 99 
Olof Jönsson, bonde i Bjurunda 102 
Olof Jöransson, dräng hos Samuel Steen n o  
Olof Jöransson, timmerman 327
—  hans dotter. Se Anna Olofsdotter
—  hans änka 329
Olof Larsson 112, 247, 346, 349
—  hans änka 43
Olof Larsson, akad.-bonde i österby. Läby 36,

68
Olof Mattsson, bonde 379 
Olof Mårtensson, akad.-bonde i Eke, Skuttunge 

217
Olof Olofsson, akad.-bonde i Frändesta, Ding- 

tuna 259
Olof Olofsson, akad.-bonde i Lilla Åkerby, 

Närtuna 82
Olof Olofsson, bonde i Bärby, Gamla Upp

sala 220 f.
Olof Olofsson, bonde i Åskesta, Munktorp 

1 0 1
Olof Olsson, akad.-bonde i Hönsgärde, Husby- 

Långhundra 270 
Olof Olsson, akad.-bonde i Vallskog, Bälinge 

7 4
Olof Persson, akad.-bonde i Skillsta, Ding- 

tuna 73
—  hans hustru. Se Marina
Olof PerssoQ, båtsman 398 f., 400 f., 423 
Olof Persson, rådman 31, 160, 197, 3 0 3 .  350, 

351
Olof Sigfridsson (Seffersson), akad.-bonde i 

Häradshamra, Närtuna 269 
Olof Sigfridsson, borgare 11, 12, 16, 47, 114, 

121, 122, 123, 132, 143, 146
—  hans änka 114
Olof Simonsson, timmerman 304 
Omoenius (Omenius), Ericus 35 
Orning, Magnus 414 
Ortman, Ericus, Vestm. 45, 138, 139, 141 
Ostenius, Petrus, Vestrog. 1x2 
Oxenstierna, studenter 40, 46, 49 
Oxenstierna, Axel [d.y.], rector illustris 

340 f-, 346. 376
—  såsom rector passim
Oxenstierna, Axel [d. ä.], rikskansler, uni

versitetskansler 488, 489 
Oxenstierna, Johan, landshövding 155» 232 
Oxenwaldt, Nicolaus, Gothi. 41

Pagander, Olof, kh i Mo 103 f.
Pagander, Petrus 11, 13, 16, 18 f., 22, 24, 

104, 187 
Palm, Olaus 341
Palmkron, Anders, livmedikus, hans arvingar 

129 (»Sparmans arfwingar»)
Parmander, Jacobus Andreae(?) 410 
Passenius, Gustavus 96, 115 f. (»Passelius») 
Paulander, Benedictus, konrektor 34 f., 59, 61, 

75 ff-, 102, n o ,  136 f., 161, 163 f., 196, 
230, 3 3 9 » 352, 404» 4 0 9 , 4 1 5  

Paulus Johannis 41
Per (»Teljegårds Pelle») 300 f., 302 ff., 309,

3 2 5  ff*
Per, dräng hos professor Ljung 274 f.
Per Andersson, akad.-bonde i Dannkumla, 

övergran 409 
Per Andersson, akad.-bonde i Gryttjom, Dan- 

nemora 287 
Per Andersson, akad.-bonde i Lilla Åby, När

tuna 108, 269 
Per Andersson, boktryckaregesäll, hans änka 

7, 103
Per Andersson, skräddare 12 
Per Bengtsson, fogde 26, 44, 51 f., 69, 79, 

81, 84, 90, 98, 100, n i ,  133, 154, 156, 
181 f., 187 f., 198, 204, 207, 2 i i ,  214, 
238, 251, 260, 282, 312, 316, 393

—  hans söner 282
—  hans änka 84, 98, 100, i n ,  119, 130, 

181, 187 f., 204, 211, 261, 282, 312
Per Eriksson, bror till B. Paulander 102, 

(3 3 9 )
Per Eriksson, akad.-bonde i BjÖrnome, Gryta 

230
Per Eriksson, akad.-bonde i Dannkumla, över

gran 148
Per Eriksson, akad.-bonde i Häggeby, Skuttunge 

409
Per Eriksson, akad.-bonde i Västerby, Läby 

407 (felaktigt: Vänge sn)
Per Eriksson, bonde i Nyby, Gamla Uppsala 

102, 339
Per Eriksson, vaktknekt, hans hustru 64
—  hans piga 64
Per Fastesson, akad.-bonde i Bälby, Dingtuna

63
Per Hansson 382, 389
Per Håkansson, akad.-bonde i Yttergran 148, 

270, 291, 310
—  hans hustru. Se Kerstin
Per Ingemundsson (Ingemarsson), guldsmed 

1 7 3
Per Jakobsson 255
Per Jonsson, akad.-bonde i Rörby, Bälinge

4 0 7
Per Jonsson, vaktmästare 383
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Per Jönsson, dräng hos Fabian Wrede 305,
3 0 9

Per Jönsson, vaktknekt 81, 98, 117» 122, 123, 

124
Per Larsson, akad.-bonde i Oppgårda, Ding- 

tuna 132
Per Larsson, bonde i Munktorp 101 
Per Larsson, stadsvaktmästare 11, 115, 200 f., 

(202 f.), 216, (222), 236
—  hans änka 250
Per Larsson, timmerman 7, 29, 33
—  hans änka 33, 329
Per Mattsson, akad.-bonde i Lilla Åby, När- 

tuna 182
Per Mattsson, bonde i Nyckelbol, Rasbo 233 
Per Mattsson, bonde i Nyfla 127» 170 
Per Mattsson, vaktknekt 47, 98 f., 291 
Per 0 1 (of)sson, dräng hos professor J. eller 

L. Fomelius 220 f.
Per Olsson, dräng hos Welam Dunker 295 f. 
Per 0 1 (of)sson, timmerman 247 f., 2 7 3 » 286, 

384
—  hans hustru 247 f., 273
Per Persson, akad.-bonde i Söderby, Åkerby 

217
Per Persson, akad.-bonde i Väsby, Roslags- 

Bro 82
Per Persson, akad.-bonde i Västerboi, Danne- 

mora 287
Per Persson, bonde i Fjällarna, Haga 314 
Per Persson, dräng hos Fabian Wrede 45, 

46 f.
Per Persson, gesäll 309
Per Persson, mjölnare 45, 59
Per Tomasson, bagare(gesäll) 76, 286, 289
Per Tönnesson i Fjärdingen 40, 46, 49, 50 f.
Peringer (adlad Lillieblad), Gustaf 243 f.
Petrasus, Jonas, Nyland. Se Petrejus
Petraeus, Jonas, Vestm.(?) 299
Petraeus (Petrejus), Zacharias 199, 275» 354
—  hans hustru 199 
Petre, Alexander 76
Petrejus (Petraeus), Jonas, Nylandus 332 ff.,

4 2 3
Petrejus, Zacharias. Se Petraeus 
Petrus, kursor. Se Albogius 
Petrus Johannis, Skuttung. 341 
Petrus Laurentii, Scanus 167 
Petrus Michaelis, komm, i Haga 270 
Petrus Olai 110 
Petter. Se Per
Petters, Johan, bardskärare 115
—  hans son 105 
Phoenix, Daniel 32 
Phragmenius, Gabriel 420
Phragmenius, Jonas 290, 311, 312, 316, 437 f.

Pilow (Pilo, Pilou), Gudmund, kämnär 173, 
317

Piscarius, Erik, komm, i Gamla Uppsala 220 f., 
240, 354

—  hans hustru 240
Plantin, Daniel 11, 13» 16, 18 f., 22 
Plenning, Nils, rådman 256 
Porselius (Porzelius), Martinus, Bothn. 28, 

150, 276 f., 280 
Posse, Anna Maria. Se Gyllenstierna 
Posse, Gustaf, riksråd 81, 83, 33$
Posse, Nils 280, 295 f., 332, 352, 422
—  hans dräng 280 
Pourell, Bertram. Se Burell
Prevost, Paul, informator musices, språkmäs

tare 35, 98, 101, 150, 209, 275
— hans hustru 267 f.
—  hans son 101, 150 
Prillwitz, Johan 237
Printz, Carl, borgmästare i Västerås 201 
Prytz, Johannes Erici(?), Cuprimont 109 
Pufendorf, Samuel, professor i Lund 242 
Puke, Petrus 270

Rabinus, Johannes, Vestm. 332, 337 f. 
Rachlitzius, Johannes 350 f.
Ram, Per, inspektor 281 
Rantzochius (Ransovius), Daniel 278 
Rantzochius, Laurentius 48 f.
Rasmus Eriksson, boktryckaregesäll 136
—  hans änka. Se Agneta 
Ratterey, Jacobus, Bahus. 420
Ravius, Christianus, professor 21, 23, 42» 3 9 » 

61, 62, 69, 84, 94» 120, 126, 133. 1 4 4 » 
162, 166, 170, 179, 237, 245, 276, 314,
3 3 9 » 3 7 1 , 378, 381, 3 9 3 » 402, 4 M» 4 3 5 »
4 5 9 » 4 6 9

—  Närvarande i konsist. 23, 35, 41, 4 5 » 56,
58, 61, 67, 79, 94, 98, 102, 105, 109, 
118, 120, 125, 127, 132, 136, 140, 142,
143» J 59» 164» 165, 167, 178,
181, 182, 183, 212, 213

—  hans familj 371 f.
Reenfelt, Bengt 303
Re(e)se, Johan Håkansson, borgmästare i Jön

köping 54 f., 75 ff- 
Re(e)se, Johan Johansson 54 f., 5 9 » 76 f- 
Rendelius, Johannes 89 
Reuter (Reytter), Sofia. Se Spens 
Rhydenius, Andreas. Se Rydhenius 
Ribbing, studenter 45
Ribbing, Lennart (Leonhard), guvernör 337» 

3 4 9 , 378 f., 380, 382, 414 
Rimmius, Georgius 33 
Ringius, Carolus 378 
Ringius, Georgius 90
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Ringlus, Jacobus 198, 389, 395 
Ringius (adlad Lindcrantz), Nicolaus 14, 47, 

5 4 » 3 1 7 » 3 7 8  
Risthelius, Nicolaus 105 
Rodelius, Olaus Petri 217, 285 
Rodersköld, Catharina. Se Chruzelius, Catha

rina
Rolander, Petrus 209, 218, 300, 329
—  hans betjäntpojke 216
Rommel (Romel), Börje Nilsson, fogde 79, 

84, 156, 182, 189, 217» 230, 237, 238, 
255, 260 f., 271, 282, 293, 296, 315. 353, 
381, 384, 402, 407, 409, 410 

Rosendalius, Olaus, Suderm. 208 
Rosenhane, Gustaf, häradshövding 254, 342 
Rosenholm, Erik, assessor 68, 70 f.
Rosenlund, Johannes 280 
Rosenqwist, Axelius 276
—  hans dräng 276 
Rosenstierna, Bo 10
Roshemius, Petrus 272, 283, 414, 420 
Rot(h), Erik, borgare 300, 303, 309 
Rothman, Johannes 8, 55, 57, 60, 62, 66, 

150, 151, 2I3(?)
Rothovius, Jonas Petri 387, 399, 411 
Rox, Anders Persson, kronofogde 249, 254 f., 

281, 342, 378, 426, 457 
Rubenius, Magnus 107 
Rubenius, Nicolaus Nicolai 410 
Rubenius, Petrus 114, 298 ff., 339 
Rudbeck, Ingo 381
Rudbeck, Olaus, professor 7, 9, 14, 17, 20, 

30, 36, 42, 43, 50, 54, 55, 58, 59, 61, 
<5 7 , 69, 84, 85, 90, 97, 100, 103, 104, 
105, 106, n i ,  i i 2 ,  117, i i 8, 119, 122,
124, 129, 134, 142, 1 4 3 , 1 4 4 , 1 4 5 , 146,
147, 148, 149, 150, 152, 153, J54, 156,
158, 160, 165, 170, 174, 175, 176, 179,
182, 187, 188, 189, 195, 199, (såsom rek
tor passim sid. 199-244), 204, 211, 231, 
233, 239, 244, 245, 249, 250, 251, 256,
2 5 7 , 263, 266, 273, 282, 283, 284, 294,
301, 303, 305, 307, 3 i i ,  312, 313, 314,
315, 316, 317, 320, 322, 323, 328, 329,
3 3 0 , 3 3 1 , 3 3 5 , 3 3 Ö, 3 3 7 , 3 4 0 , 3 4 1 , 3 4 2 ,
3 4 3 , 3 4 4 , 350, 352, 3 5 3 , 358, 360, 361,
363, 366, 370, 373 f., 375, 376, 379, 380, 
385, 386, 389, 394 f., 397, 398, 401, 402, 
405, 406, 412, 414, 422, 424, 426, 428, 
436, 4 3 7 , 4 4 4 , 450, 451 f., 454, 4 5 5 , 461, 
462, 465, 473, 476, 495

—  Närvarande i konsist. 7, 10, 14, 19, 20,
22, 29, 33, 35, 45, 48, 50, 53, 54, 66, 
67, 68, 71, 72, 78, 79, 90, 93, 94, 99, 
101, 104, 105, 106, n o ,  115, 116, 118,
119, 121, 127, 132, 140, 142, 148, 150,
1 5 4 , 1 5 5 , 156, 157, 158, 164, 165, 166,

3 3 - 7 1 1 1 3 5  Sallander
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167, 170, 172, 176, 178, 181, 182, 183,
198, (såsom rektor sid. 199-244), 244, 248,
255, 262, 268, 272, 273, 275, 290, 292,
294, 298, 310, 315, 3 1 7 , 322, 325, 3 28 ,
330, 3 3 1 , 3 3 5 , 3 3 8 , 3 3 9 » 3 4 3 » 3 4 4 » 3 4 5 ,
3 5 3 , 3 7 6 , 3 7 9 , 381, 4 4 2 , 4 5 0

Rudbeck, Wendela, f. Lohrman 131 
Rudbeckius, Johannes, student 182, 207, 314, 

3 3 4 , 4 7 3
Rudbeckius, Johannes Johannis, kh i Falun 

7 4
Rudbeckius, Nicolaus Johannis, kh i Stock

holm, sedermera biskop i Västerås 74, 78, 
329, 473

Rudbeck(ius), Petrus, professor 18, 25, 26, 
30, 42, 53, 66, 7 3 , 7 4 , 78, 9 0 , 9 4 » I I 4 » 
128, 129, 134, 140, 141, MÖ, 1 5 4 , 1 5 5 ,
158, 161, 164, 166, 167, 175, 176, 188,
189, 195, 233, 237» 239, 241, 247, 252,
253, 259, 262, 290, 332, 3 3 3 , 3 4 2 , 3 4 4 »
364, 3 9 1 , 3 9 2 , 4 0 9 , 4 2 5 , 4 3 8 , 4 5 6

—  Närvarande i konsist. 7, 14, 23, 24, 29,
4 1 , 4 5 » 5 3 , 66, 68, 72, 90, 93, 9 4 , 98, 9 9 » 
102, 104, 109, 110, 113, 115, 120, 121,
125, 132, 134» 136, 140, I 7 5 , *83, 185»
199, 206, 209, 212, 213, 217, 229, 244,
250, 255, 267, 268, 278, 281, 290, 292,
294, 3 ° 9 , 310, 331, 3 3 5 , 338, 3 3 9 , 342,
3 4 5 , 3 7 9 , 3 8 i ,  384, 386, 389, 4 0 1 , 402,
408, 417, 4 1 9 , 421, 424, 4 2 7 , 4 3 5 » 4 4 4 ,
450

Rudbergius, Benedictus $6, 61 
Rudelius, Johannes 27, 37 f., 53, 481 
Rudinus, Clemens, Angerm. 283 
Rugman, Jonas, Islandus 150, 151, 236, 284, 

289, 298, 353, 402, 420 
Rundelius, Olof 129 
Rungius (? Runnus), Laurentius 115 
Runvelius, Petrus, Upl. 332 
Ruth, Matts Johansson 304, 326
—  hans hustru 326 
Ruuth, Abraham 136
Ruuth, Jakob Abrahamsson, borgmästare, hans 

änka 23 
Rydelius, Arvidus 213 
Rydhelius, Johannes 143, 144, 147, 385 
Rydhelius, Magnus, Ostrog. 62, 75 
Ryd(h)enius, Andreas 59, 60, 63, 64, 101 
Ryd(h)enius, Olaus 150 
Ryting, Nicolaus, Vestm. n o ,  218, 221 
Rålamb, Claes, landshövding, riksråd 27, 412, 

425, 427, 4 3 8 , 4 4 4 , 481 
Rålamb, Gideon 9, 14, 24, 29, 45(?)» 52, 

61, i i 6 f . ,  118, 120, 121 ff., 125, 178, 321, 
368

—  hans dräng. Se Daniel 
Röding, Johan Danielsson 130
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Sadelmeyer (Salmeyer), Staffan, hans hustru 
99, loo, 169 f., 172, 184, 223 f., 293, 450 

Sahlström, Canutus 188 
Sahlströffl, Johannes Zachariae 397 f. (kallas 

här felaktigt Salman), 418 
Salander, Johannes, vice akad.-sekreterare 382, 

384, 386, 389, 393, 397, 401, 402, 403, 
406, 408, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 
4 2 3 , 4 3 4 . 4 3 5 , 4 4 2 , 4 4 7  

Salbeck, Georgius (son till borgmästaren Erik 
Jöransson) 115L, (X31), (421), (435), 
(4 3 7 )

Salebunk, Erik Olsson 248
Salenius, Olof Jonsson, borgmästare, 234
—  hans dotter 234, 235
—  hans piga 200
Salman, Johannes Zachariae. Se Sahlström, 

J .Z .
Salonius, Benedictus 32, 67 
Samuel Johansson, klockare 29, 36, 73, 126, 

182 f., 205, 209, 214, 282 
Samuel Vidichinni. Se Schult 
Sara Andersdotter i Garp-Råby, S:t Ilian 406 
Sara Olofsdotter, en hustru 221, 274, 400 
Sara Simonsdotter, kokerska 388 
Sasse, Wilhelm, Livonus n 6 f . ,  118, 119, 

120, 121 ff.
Scalinus, Laurentius 48 ,130 
Sc(h)atellovius, Petrus 488 
Schedenius, Olaus 150, 229, 456 
Schefferus, Elisabeth 204 
Schefferus, Johannes, professor 7, 25, 26, 34, 

42, 44, 54, 59, 62, 75, 108, 124, 127, 
1 3 3 , 1 3 4 , 1 4 5 , 148, 158, 165, 170, 187,
188, 237, 241, 244, 252, 262, 264, 278,
280, 282, 284, 290, 292, 296, 310, 311,
312, 315 f-, 325, 328, 330, 336, 339, 340, 
341, 3 4 4 , 345, 3 4 6 , 3 4 9  f-, 3 5 3 , 3 5 5 , 3 5 7 , 
358, 359, 361, 363, 367, 373 (Skefferus), 
3 7 4 , 376, 378, 386, 390, 391, 392, 3 9 4  f», 
398, 402, 424, 438, 444, 455, 457, 485, 
4 9 3 , 4 9 4

—  Närvarande i konsist 23, 24, 27, 41, 53,
56, 58, 61, 67, 68, 70, 72, 73, 78, 85, 89, 
94, 101, 102, 110, 115, 120, 121, 127, 
132, 140, 142, 145, 148, 150, 157, 158,
161, 164, 165, 166, 185, 194, 198, 211,
212, 213, 217, 229, 250, 262, 263, 267,
272, 273, 275, 278, 281, 284, 293, 308,
310, 330, 339, 3 4 2 , 3 4 3 , 3 4 4 , 3 4 5 , 3 4 9 ,
376, 381, 382, 384, 386, 389, 393, 397,
401, 402, 410, 417, 418, 421, 422, 424

Scherbius, Christianus 200
Schildt, Adam 90
Schildt, Georg 24
Schlyter, Olaus 150
Schogman (Schoman), Matthias 299

Schomerus, Petrus, professor, superintendent
2 3 3

Schouber, Casper, bardskärare 247, 319 
Schrib, Henrik ( = Henrik Skruf?) 105 
Schroderus, Ericus 136 
Schroderus, Johannes 136 
Schroderus, Olaus Samuelis 151 
Schult (Skult), Samuel Vidichinni 113, 149, 

291, 3 7 7 , 420 
Schütz (Skytz), Henricus 278 f.
Schütz (Schutz), Johan 218 
Sebastian (Bastian), prästman 74 
Seberus, Georgius, Dalek. 107 
Segelius, Bartholdus 59, 136, 156 
Sellius, Joachimus 345 
Sevallius, Gabriel, Vestm. 213 
Sevallius, Johannes 88 
Sevelius, Petrus, Verml. 63 
Sidenius, Daniel, professor 183, 211, 487
—  hans änka 35, 90, m ,  117, 119, 160 
Siggonius, Gunnarus, Vestrog. 308 
Sigtunius, Johannes Erid, Holm. 420, 436 
Silentz (Silens), Henricus 66 
Silfverhielm, Erik 85
Silfverhielm, Isak 85 
Silfversparre, Åke 110, 294
—  hans söner 110, 120, 125, 183, 294 
Simonius, Benedictus 50, 93
Sinder, Johan 10
Siwert, Johan Gregersson, bokbindare 176, 

267, 384, 389, 416, 436, 440, 470 
Skalm, Johan, ryttmästare 6 8 , 71, 7 4 , * 7 7  

Skeppare, Gert, guldsmed, rådman 350 
Skilling, Martinus 11 ff., 16 ff., 19, 22, 24, 

3 5
Skiälberg, korpral 448 
Skog, Johannes 199 
Skog, Måns Månsson, rådman 94 
Skottswinckel (adlad Tigerstierna), Jakob, 

kamrerare 487 
Skruf, Henrik ( =  Henrik Schrib?), rege- 

mentsskrivare 85 ff., 89 f.
Skult. Se Schult
Skun(c)k (Schunck), Samuel, professor 23, 

4 2 , 5 7 , 58, 5 9 , 60, 61, 62, 64, 72, 78, 
81, 94, 108, 124, 128, 133, 134, 140, 145, 
148, 152, 160, 161, 179, 182, 186, 232 f., 
236, 237, 241, 244, 251, 263, 268, 281,
290, 305, 312, 314, 3 3 <>, 342, 3 5 2 , 3 5 3 ,
358, 362, 368 f., 371, 3 7 3 , 37<>, 3 7 7 , 386, 
3 9 1 , 3 9 2 , 405, 4 3 4 , 4 3 6 , 456

—  Närvarande i konsist. 64, 67, 68, 70, 72,
7 3 , 78, 7 9 , 89, 90, 9 3 , 9 4 , 9 9 , »ox, 102, 
104, 105, 106, 108, 109, 110, 113, 115,
120, 121, 125, 127, 130, 132, 136, 140,
142, 143, 145, 146, 148, 150, 1 5 4 , 1 5 5 ,
156, 173, 175, 176, 178, 181, 182, 185,
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194, 198, 199, 200, 201, 206, 209, 211,
212, 213, 217, 220, 228, 229, 235, 237,
244, 250, 255, 263, 267, 268, 269, 275,
281, 290, 294, 310, 325, 335, 338, 339,
3 4 2 . 3 4 3 , 3 4 4 , 3 4 5 , 3 5 1 , 3 5 2 , 353, 376,
3 7 9 , 3 8 i ,  384, 3 8 9 , 3 9 3 , 4 1 0 , 416, 4 1 7 ,
418, 419,421, 422 

Skytz. Se Schütz
Snack (adlad Sneckenberg), Jakob, revisions

sekreterare 162, 307 
Sneckenfelt, Britta. Se Leijonsköld 
Sofia, soldatänka i Lena 302, 311, 317, (318), 

331
Solenblomma (Sohlblom), Anders, hovrättsråd 

4 3 , 103
Somelius, Magnus, Os trog. 154 
Sondelius, Petrus, Angerm. 403 
Soop, Gustaf, riksråd 36, 201, 206, 213, 260 
Soot, Anna 288, 296 f.
Soot, Johan, amanuens 75, 288, 292, 296 f. 
Spångberg, Jöran, bokhållare 24, 25, 26, 4 4 » 

129, 132 ff., 154, 175, 176, 182, 235, 249, 
250 ff., 265 

Sparijn, N . N. 314
Sparman (adlad Sparrsköld), Ericus 139 
Sparre, Carl Göransson 45(?), 89(?), 98 L, 

106 f., 113, (117), 171, 197, 224 ff., 233 *•> 
3 3 6 , 3 7 7 , 396, 404, 420 

Sparre, Göran, landshövding, hans son. Se 
Carl Sparre 

Sparre, Lars 45(?), 89(?), 98 
Sparre, Per, riksråd 262 
Spar(r)man, Anders. Se Palmkron 
Spar(r)man, Johan, kh i Tuna 112, 208 
Spar(r)man, Nicolaus, häradshövding 223, 

256
—  hans hustru. Se Anna Lohrman 
Spens, Jakob 98 f., 224 ff.
—  hans dräng 85, 89, 225 
Spens, Sofia, f. Reuter 224 ff.
Staf, Johan, krögare 32, 47, 65, 85, 9°, io 5 > 

106, 201 
Staf, Nicolaus, Vestm. 332, 337 f.
Staffan, dräng 49, 229 
Staffan Andersson, borgare 317
—  hans hustru 317, 318
Staffan Johansson, akad.-bonde i Mälby, Til

linge 238
Staffan Jonsson, akad.-bonde i Häggeby, 

Skuttunge 102 
Staffan Staffansson, akad.-bonde i Söderhall, 

Kårsta 269 
Staffander, Laurentius 346 ff.
Stake, studenter 21, 39 
Staienus, Johannes 90, 100, 157, 334 
Staienus, Laurentius, adjunkt 36, 70 
Starbeckius, Israel 187, 217
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Steen (Stehn), Samuel, slottsfogde 37, 69, 
103, 109, n o ,  137, 152, 154, 155, 158, 
159 f., 162 f., 165, 169, 172, 174, 177 ff-, 
209 f., 221, 230, 234, 235, 245, 247, 
263 f., 265, 284, 301, 314, 320 f., 322, 
329, 342, 368, 369 f., 384, 409, 414, 426

—  hans dräng 116
—  hans hustru 265
—  hans styvson 209 
Sten, kusk 197
Sten, prästman i Vänge 80 
Stenius, Johan, stadsfiskal 113, 283, 494 
Stenius, Olaus, professor 112, 352, 490 
Stenman, Jonas, byfogde 326, 437 
Stenman, Nicolaus 151
Stephanius, Stephanus Johannis, professor i 

Sorö 242 
Stiernflycht, Johan 102 
Stiernhielm, Georg, riksantikvarie 165 
Stiernhöök, Olof, underlagman 254 
Sdernman, Ericus eller Petrus 41 
Stiernman, Petrus 224 ff., 233 f., 451 
Stigzelius, Laurentius, professor, ärkebiskop 8, 

9, 14, 18, 19, 24, 25, 26, 29, 30, 43, 44, 
5 4 , 5 5 , 63, 76, 92, 9 4 , 143, 1 4 4 ,
147, 152, 1 5 3 , 1 5 4 , 1 5 5 , 160, 162, 165, 
166, 167, 185, 189, 225, 244, 245, 278 f., 
3 0 7 , 3 1 7 , 321, 330, 3 5 5 , 487, 4 9 4

—  Närvarande i konsist. 7, 14, 22, 23, 24, 
27, 29, 35, 38, 41, 50, 53, 56, 61, 62, 67, 
72, 73, 83, 90, 93, (såsom rektor sid. 94- 
148), 148, 150, 154, 155, 156, 161, 164, 
165, 166, 174, 175, 181, 185, 212, 213, 
235, 248, 250, 253, 262, 265, 267, 268, 
278, 281, 290, 292, 293, 294, 309

—  i egenskap av prokansler passim
—  hans dräng 310 
Stigzelius, Maria 204
Stille, Olaus Michaelis, Roslag. 269 
Stille, Per, vaktknekt 351 
Stoffil, trädgårdsmästare i Leyden 486 
Stolpe, Petrus, Calmar. 119, 354 
Strangh, Alexander 291 
Strauch, Michael, professor i Wittenberg 382 
Streng, W ulf Nilsson, postmästare, hans änka 

3 9
Stridzberg, N. N . 448, 450
Strijk, Olof, timmerman, hans änka 29
Strobilius, Olaus 254
Struve (Struvius), Georg, professor i Jena 460 
Ström, Michael Petri, Angerm. 245 
Strömberg, N . N . 448 
Smart, Beata, f. Chesnecopherus 70 f.
Stuart (Stuwart), Carl Magnus 68, 70 f.
Stubb, Staffan Johansson 126, 173 
Ståle, Stephanus 48 f.
Sundelius, hustru 274, 331
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Sundel(ius), Jonas, professor, assessor 126, 
256, 487» 491 

Sundelius, Nils, komm, i Börje 187 
Sundius, N. N. 174 f.
Swanberg, Olaus Segerici 7, 151 
Swanhals, Lars 112, 420, 437, 451 
Swanwall, Andreas 199
Svart (?), Karin, hustru 300 f. (»Swartares 

Karin»), 304 (»Karin Swartars»)
Sven Eriksson, dalkarl 7 
Sven Larsson. Se Sveno Laurentii 
Sven Persson, akad.-bonde i Norra Ryby, 

Medåker 414 
Sven Svensson (Sven Sunesson), dräng hos 

Lindegrenarna (21), 55, (86), (87), (88),
89 f.

Sveno Jonas, professor 112 
Sveno Laurentii (Sven Larsson) 342 
Sylvius, Gustaf 89, 196 f., 279 
Sylvius, Olaus Svenonis 20
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Taubenfelt, Gustaf, hovråd 108 
Tegner, Ovenus 125 f.
Ternerus, Laurentius, Smol. 7, 59, 63, 343
Terserus, Johannes, professor, biskop 342, 392
Terserus, Uno 75, 142
Thegner, Gabriel Nicolai 175
Thegner (Tägner), Nils Arvidsson 174 f.
Thermaenius, Andreas 129, 339, 434
thor Möhln (Thor Mölen), Petter (Johan).

Se Menschewer, Petrus 
Thun, Anders Andersson 284 
Thun, Ericus 63 
Thunberg, Jonas 416 f.
Thiiring, Bengt, bokbindare 416 
Tiernman, Andreas 284 
Tilasius, Ericus 8 
Tiliander, Elias. Se Tillandz 
Tiliander, Sueno, Smol. 149 
Tillandz, Elias 239 (Tiliander)
Tingwall (Tingwald), Petrus 216, 233 
Tolstadius, Andreas 234, 235 
Tomas Hansson i Gamla Uppsala 240 
Tomas Mattsson, stalldräng 399 f.
Tomas Olofsson, akad.-bonde i Roslags-Bro 

90 f., 278
Tomas Sigfridsson (Seffersson), akad.-bonde 

i Ingelsta, Närtuna 270, 413 
Torin, Andreas 220 f., 228 
Torin, Jacobus 220 f., 228 
Tomasus, Abrahamus 165 (felaktigt: Torne- 

rus)
Torneus, Ericus 115
Tornström, Henricus, Bothn. 268, 276 {., 298, 

3 0 5  ff-, 313, 3 1 9  f.
Torpadius, Israel 110, 136

Torstenson, Anders, greve, rik ssta lImästare 63» 
69, 263, 268, 290 

Triberg, Andreas Andre» 257, 280 
Trodianus, Johannes 135 f- 
Trogelius, Christiernus 397 f., 4 *8 » 4 * 9  

Troilius, Petrus 171 
Trotzig, Petter 486 
Tugurin, Petrus, Vestrog. 138, 139 
Tunander, Nicolaus, professor i Åbo 410 
Tunelius, Olaus, Hels. 420 
Törn(e)bom, Gustavus 220 f., 228, 354

Ub(b)ström, Petrus 79, 81 f., 305 ff., 387» 
416 f.

Uhr (Ur, Uur), Folcherus, professor 25, 26, 
4 2 » 5 0 , 5 3 . 56, 5 7 , 5 9 , 60, 70, 1 0 3 , 1 0 7 , 
109, 112, 121, 128, 154, 210, 238, 245, 
263 ff., 314, 3 2 1 , 369

—  Närvarande i konsist. 15, 22, 23, 24, 27, 
28, 29, 35, 41, 45, 46, 50, 53, 5 4

—  hans arvingar 60, 107, 109, 156, *5 7 » 
158, 159 f-, 162 f., 174, 177, 178 ff-, 230. 
234, 235, 263 f., 265, 368 ff., 414» 426

—  hans dräng 57
Uhr, Lars 103, 109, 115, i54, 1 5 5 , 156, I 5 9 > 

162
Uhr (Ur), Magnus 20, 46, 49, 142, 162, 

263 f.
Ulff, Ambjörn 39
Ulfström, Johannes, Upl. 138, 139, 141» 228, 

4 1 9 , 4 3 7
Ulphila. Se Codex argenteus i sakregistret 
Ungius, Johannes 41, 50, 63, 100, 129, 150, 

214, 217
—  hans syster 129
Unonius, Katharina 308, 314, 413 
Unonius, Laurentius (Lars Ol(of)sson), fogde 

50, 61, 68, 78 f., 129, 231 f., 293, 334, 
4 3 4

Unonius, Olaus, professor 31, 38 f., 50, 67, 
68, 89, 120, 330, 342

—  hans barn 24, 29, 61, 68, 78 f., 80 f., 84 f., 
1 3 1 , 137

—  hans änka 61, 68, 78 f., 80, 89 
U r (Uur). Se Uhr
U t»r, Erik, landskamrer 176 
Uttermarck, Bengt, Carl och Daniel 305

Valborg, hustru 34
Waldius, Jacob, kh i Uppsala-Näs 93 f., 101, 

199, 3 2 2  
Walingius, Abraham 454 
Wallenius (Valenius), Gabriel Andre» 55, 

63, 151, 249 
Vallerius, Haraldus, Ostrog. 101, 208, 283 
Vallerius, Johannes 182 
Vallinus, Georgius, Angerm. 259, 322
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W al(l)mo, Isak 182
Wallrave, Daniel, häradshövding, hans änka

198
Valoies (Valoe), Jean de, gästgivare 38, 80 f.,

84 f-, 131* 137
Walter, Anders 266 
Warg, Dominicus 135 f.
Warg, Ericus 105 
Warg, Johannes 135 f.
Warinels, Evert. Se Ewert, akad.-bonde i 

Kvarnbacken 
Warnich. Se W ärnich
Wasmuth, Matthias, professor i Kiel 381, 435 
Wassenius, Nicolaus 273 
Vassonius, Johannes 105, 165, 174 f., 420 
Wattman, Laurentius 420 
Vebling, Herman. Se W ibling 
Vecander. Se Vekander 
Vegnerus, Laurentius, Ups. 420 
Wehman, Johannes 276 
Weilandt, Joachim, köpman i Stockholm 413 
Vekander (Vecander), Olaus 149, 152 
Wennaesius, Ericus Laurentii, Geval. 151, 

184 f-, 207, 211, 434, 480 
Verelius, Olaus, professor och räntmästare 34, 

5 7 . 58, 7 3 , 7 5 , 7 9 , 80, 92, 9 3 , *3 3 , 140, 
145, 148, 150, 154, 156, 158, 159, x6x,
171, 179, 185, 229, 282, 284, 320, 321,
3 3 0 , 3 3 6 , 3 3 9 , 3 4 0 , 3 4 3 . 3 4 5 , 3 5 0 , 352,
363, 368, 376, 386, 389, 3 9 1 , 392, 3 9 3 ,
3 9 4 , 3 9 5 , 396, 401, 4 4 4 , 4 5 5 , 462, 474

—  Närvarande i konsist. 7, 15, 22, 23, 24, 
27, 28, 3 5 , 38, 41, 50, 5 3 , 5 <S, 58, 5 9 , 61, 
66, 67, 72, 7 3 , 7 9 . 83, 90, 9 3 , 9 9 , 101, 
102, 106, 108, 109, 115, 127, 132, 134,
140, 142, 145, 148, 150, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 161, 164, 165, 167, 170,
172, 176, 178, 181, 182, 183, 185, 194,
198, 199, 201, 205, 209, 211, 212, 213,
217, 219, 220, 229, 235, 237, 244, 247,
254, 255, 263, 268, 269, 272, 275, 281,
288, 290, 292, 293, 298, 302, 308, 315,
317, 322, 328, 335, 339, 342, 344, 376,
3 7 9 , 381, 384, 386, 389, 3 9 3 , 3 9 9 , 4 ° l ,
403, 406, 408, 421, 422, 424, 4 2 9 , 4 3 0 ,
4 3 4 , 4 3 5 , 442, 4 4 4 , 450, 461, 480

Werner, A. 304
Wernich (W erniht), Evert. Se Ewert, akad.- 

bonde i Kvarnbacken 
Wernstedt, Gustaf, löjtnant 413 
Werwing, Jonas, sekreterare 149, 482 
Wessing, Petrus. Se Hwessing 
Wesslander, Hans, sedermera kh i Ovansjö

199
Wessman (Wesman), Johannes 332 
Vest (Wäst), Georgius, Holm. 21, 129, 208, 

2 7 7 ,  2 7 9 »  280, 283, 285

Vesdus, Andreas, Vestrog. 21, 39 
Vesdus, Samuel, Suderm. 208 
Vettrenius, Emundus, Ostrog. 283, 420 
W ibling (Vebling), Herman 46, 105 
Wielhelm, Johan Christoph 266 
Wigge (Wigg), Daniel, Holm. 277, 280 
Wikare, Karl Andersson, stadssekreterare 168, 

169
Wikselius, Georgius Abrahami, Ostrog. 197, 

249
Wintrosius, Georgius 377 
Virenius, Alexander n f f . ,  16 f., 19, 22, 3 5  

Virenius, Samuel 11 ff., 16, 18 f., 22 
Visel, Magnus 418
Wolimhaus (adlad, friherre och greve Gyllen

borg), Jakob 234
—  hans moder 234
Wolimhaus, Nils Simonsson, apotekare 9, 110, 

168
—  hans änka 294 
Wolimhaus, Simon, apotekare 116 
Wolker (Wolcher), David 216
Wolker (Folker), Georgius (Jöran) Davidis 

201, 202 f., 216, 236 
Wolker, Sigfridus Davidis 201, 203, (216) 
Wolkmar 494 
Vossius, Isacus 242 
Wrede, Fabian 46, 305, 423 
Wråberg, Gustavus 151 
W ulf Nilsson. Se Streng 
Wulf, Michael 237, 279 
Vult, Jacobus 279 
V ult Se även Fuit
W ämich (Warnich), bokbindare, hans son 

241
W äst Se Vest

Zackarias Markusson 126 
Zellinger, Johan, organist 183 f. 
—  hans son (266)
Zenius, Petrus 426

Åkerman, Olaus, professor 26, 42, 54, 73, 
75, 83, 90, 94, 104, X17, 124, 127, 128, 
1 3 4 , 1 4 5 , 148, 1 9 9 , 212, 221, 224, 228,
229, 232, 236, 241, 244, 251, 266, 267,
274, 275, 282, 290, 291, 292, 311, 312,
314, 316, 318, 320, 321, 324, 3 3 3 , 3 3 4 ,
335, 336, 338, 3 4 5 , 352, 3 5 9 , 360, 363,
3 7 7 , 381, 385, 3 9 9 , 401, 404, 406, 409,
411, 417, 422, 424, 4 2 5 , 4 2 9 , 4 3 4 , 4 3 6 ,
4 3 7 , 438, 4 4 4 , 4 4 5 , 4 4 7 , 4 5 5 , 45<S, 480

—  Närvarande i konsist 14, 22, 23, 24, 27, 
28, 29, 35, 41, 5 0 , 5 3 , 56, 58, 5 9 , 61, 
72, 7 3 , 9 °, 9 4 , 98, 109, n o ,  113, 115,
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118, 119, 121, 127» 130* 132, 142, 1 4 3 » 
145, 146, (såsom rektor sid. 148-199), 199, 
200, 206, 209, 211, 212, 213, 217, 219,
220, 224, 228, 229» 237, 244, 248, 26$,
267, 268, 272, 281, 290, 298, 305, 308,
309» 310» 315, 317, 322, 325, 335, 338,
3 3 9 » 3 4 2» 3 4 4 » 3 4 5 » 352, 376, 379, 381,
382, 384» 3 9 7 » 401» 402, 406, 408, 410,
416, 417» 4 i 8 » 4 2 1 , 4 2 2 , 424, 427, 429,

4 3 0 , 434, 435, 442, 444, 450, 456, 461, 
480

— hans dräng 309 
Ålderman. Se Olderman 
Aman, Petrus, Roslag. 53

öring, Magnus 8
ötnklou, Erik Akesson, hauptman 265 
ömstierna, Lars, sekreterare 58
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Academia Carolina. Se Lund: Universitetet
Accis. Se Skatter
Adeln. Se Studenterna: nobiles
Adjunkturer

Eloquentias 103, 203
Filos. fak. 15, 171» 216, 284» 321, 427»
4 3 2

Med. fak. 486
Teol. fak. 57, 60, 171, 216, 284, 314. 315» 
321, 427, 463 

Airarium. Se Räntkammaren 
Akademibönderna (i allmänhet) 8, 30, 186, 

194, 217, 239, 255. 310, 318, 322, 331, 
365 f., 3 7 1 » 392, 3 9 3 . 3 9 4 , 402, 4 5 5

—  Dagsverken, gästning, skjutsning 282, 305, 
378 f., 380, 407

Akademiens betjänte (i allmänhet) 382, 394 
Akademiens byggnader 33, 128, 129, 206, 

230, 237, 240, 272, 282, 331, 341, 349 f., 
3 5 4 , 3 5 9 «-, 380, 390, 4 0 5 , 4 5 7 , 484, 
485 ff., 488, 489, 4 9 1  ff-

—  Se även under Akademikvarnen, Biblio
teket, Gustavianum, Kvarnar, Theatrum 
anatomicum

Akademiens handlingar 53, 73 
Akademiens hantverkare (i allmänhet) 322 f. 
Akademiens stat 84, 186, 188, 198, 200, 237, 

243 f., 311, 315, 316, 3 3 <S, 3 3 8  f., 343, 
344, 345 f., 354, 355 ff-, 364 ff-, 3 7 0 , 371, 
3 7 8 , 382, 384, 386, 392, 396 U  402, 404 f., 
406, 438, 4 4 3 , 4 4 7 , 4 5 4 , 4 5 5 , 456, 4 5 7 , 
4 9 5

Akademifogdarna (i allmänhet) 311, 456, 480 
Akademihemmanen (i allmänhet) 120, 149, 

I 7 i f . ,  186, 189 ff., 210, 243, 244, 307, 
490, 494

Akademikvarnen 75, 247, 340, 350, 359, 360, 
391, 484, 4 9 0 , 4 9 4  

Akademisekreteraren 253, 255, 269, 357
—  hans amanuens 75, 184 
Antikvitetskollegium (Collegium antiquitatis)

129, 149, 151, 242, 311, 437 
Apotek och apotekare 8, 15, 19, 29, 55, 57, 

60, 66 f., 82, 116, 168 f., 171, 187, 216, 
2 3 9  f-, 252 f., 256 f., 266 f., 323, 330, 340, 
350, 415, 437 , 489, 4 9 5

—  Se även under Peter Gottfrid i person
registret

Arkitekt 484, 486, 493
Avlöning 30, 355 ff., 3 7 3 , 392, 405, 443, 4 9 5

Bagare 76, 235. 285, 286, 289, 387, 398 
Bardskärare (barberare) 40, 58, 105, 200, 247, 

266, 280, 332, 456 
Beridare. Se Stallmästare 
Biblioteket och bibliotekarierna 33, 60, 65, 

66, 90, 128, 208, 241 f., 249, 311, 360, 
390, 488, 491, 494 

Biskopänkor 344
Bokbindare 176, 267, 384, 388, 416, 436, 

440, 470
Bokförare (bokhandlare) 38$, 4 3 3 , 489, 491 
Bokhållaren passim
Boktryckeriet och boktryckarna 7, 103, 107, 

156, 247, 249, 287, 341, 3 5 8  f., 3 7 7  
—  Se även under Henrik Curio i person

registret
Borgerskapet 28, 65, 144» 146 f., 152 ff., 155, 

176, 177. 421, 426 
Botaniska trädgården 486, 487, 490, 493 
Brandredskap 43, 207, 231, 490 
Broar 3 5 3 » 4 9 i
Bråk 9, 10 ff., 15 ff., 24, 28, 29, 31 f., 33, 

34, 43, 46, 5 3  f-, 5 5 , 5 7 , 63, 64, 67, 102, 
103, 106, 115, n 6 f . ,  n 8 ,  119, 120, 
121 ff., 125, 126, 196, 197, 198, 218, 
220 f., 222, 224 ff., 240, 254, 276, 280, 
329, 350 f., 418, 448, 449 

Bröllopsskrtfter 107 
Båtar 248, 249, 256, 341, 4 9 3  

Båtsmän 250, 256, 398, 427 
Bälgmakare 346 
Bötespengar 220, 231, 239

Cartesianska filosofien i6 6 f .
Censur 107
Codex argenteus 241 ff. (Ulphilas bibelöver

sättning)
Collegium antiquitatis. Se Antikvitetskolle

gium
Cursor. Se Kursorerna

Dalkarlar 268, 277 
Dansmästare 365, 4 * 5
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—  Se även under Johan Duval i  personre
gistret

Dekanerna 59, 94, 148, 199, 236, 238 f., 244, 
290, 346, 367, 376, 444 

Depositionen och depositor 61, 83, 240, 329 
Disputationer 112 f., 128, 237, 243, 328 
Domkyrkan 8 f., 10, 28, 29 f., 72, 103, 237, 

244 f-, 283, 3 3 9 . 3 4 1 , 376, 390, 422, 491
—  Bänkrum 29 f., 92, 494
—  Orgelverk 491
—  Se även Organist 
Domsrätt 101, 183, 367 
Dråp 94 ff., 113, 346 ff.
Dödsdomar 22, 28, 29, 33, 97, 324

520

Exerdtiemästarna (i allmänhet) 364 f., 488 
Fiske och fiskare 46, 33, 220, 248, 249, 256, 

330, 341, 493 
Fäktmästare 1x6, 118, 119, 120, 121, 132, 

185, 330, 365, 415 f». 488 
Föreläsningar (lectiones, praelectiones) 80, 

188, 281
Förhållandet mellan akademien och stadens 

myndigheter 60, 185, 277 f., 335, 493 f. 
Förorenande av Fyrisån 229, 247

Gatlopp 353
Gatorna 213, 329, 332, 492 
Glasmästare 180, 188, 206, 286, 296, 305, 

3 M. 3 2 3  
Grasserande. Se Bråk 
Grytgjutare 298 
Gustavianum 360 
Gärdsgårdar 155

Handel 421, 426 
Hattmakare 266
Hortus botanicus. Se Botaniska trädgården 
Hovslagare 388
Humlegården och dess personal 35, 48, 53, 

57, 112, 128, 129, 218, 221, 233, 237, 
238, 240 f., 245, 250, 253, 256, 259, 260, 
261, 262, 274, 284, 330, 3 4 2 , 352, 3 5 3 , 
367, 382, 389, 392, 393, 403, 4 M, 438, 
490

Informatorer (praeceptores) 42, 54 f- 
Inspectores:

Aklificiorum 84, 483 f., 485 ff. 
Räntkammaren (Airarii) 60, 84, 182, 282, 

292, 293, 312, 315 f., 374, 444, 482 ff., 
485 ff.

Stipendiaterna 39, 148, 244, 376

Typographiae 60, 148, 290 
Inspektoren. Se Tullpersonal

Jägmästare (jaktmästare) 309, 310

Kantor 208
Klockare (klockställare) 29, 36, 72, 73, 126, 

182, 201 f., 205, 209, 214, 282, 368 
Knivsmeder 13, 417 
Kokerskor 121, 213, 229 
Kommunitetet och spismästaren 7, 50, 56, 

104, 105, 156, 203, 210, 240, 263, 361 ff., 
390 ff., 402, 421, 426, 427 h, 4 3 5 , 4 3 7 , 
441 f., 447, 450, 4 5 1  ff-, 4 5 4 , 4 5 5  f-, 4 5 7 , 
489, 4 9 0

—  Se även i personregistret under Jakob An
dersson

Konsistorium 7, 39, 61, 62, 84, 91, 94, 148, 
200, 244, 290, 372 f., 376, 444. 490 

Konstmästare (mekaniker) 167 
Kopparslagare 183 
Kopparverk 230
Kuratorsämbetet 336, 373, 3 7 4 , 4 9 3  
Kursorerna 61, 91, passim 
Kvarnar 229, 283, 312 f., 490, 492
—  Se även Akademikvarnen 
Källarrörelse 491 
Källarsven 266

Laboratorium chymicum 489 
Landskap. Se Nationerna 
Lantmätare 20, 71, 127, 172, 396
—  Se även under Jöns Bergman, Staffan 

Boman, Johan Gedda och Peder Menlös 
i personregistret

Lägersmål 31, 33, 39, 49, 66, 71, 121, 127, 
130 ff., 134 f-, J37 ff., 141 f*, 1 4 9 , 160, 
161, 185, 221, 229, 230, 236, 273, 274, 
298, 300, 3 2 9 ,  3 5 2 ,  378, 383, 3 ß4 , 3 9 5 , 
400, 401 f., 421, 422, 425, 427, 436, 438, 
4 5 7

Matrikel 353
MjÖlnare 45, 50, 59, 75, 113, 204, 205, 214, 

265, 380, 435 
Mord 342 
Murare 282
Musik 35, 82 (discantister), 283, 404, 409, 

4x5, 421, 422,490 f.
Mönsterskrivare 448

Nationerna (landskap):
i allmänhet 33, 36, 41 f., 107, 218
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Aland. 42
Angerm. 211, 281 f.
Bothn. 281, 332 f.
Calmar. 42, 112, 411» 43Ö 
Dalek. 42 
Finland. 42 
Fjädrundal. 42 
German. 42 
Gothoburg. 42 
Hernösand. 42 
Livon. 42
Ostrobothn. 42, 211 
Ostrog. 42 
Roslag. 42 
Smolandi 114 
Upl. 42 
VermL 42, 435 
Vestman. 42, 218, 3 4 9  

Vestrog. 42, 314 
Nosocomium 28, 214, 4 9 4

Organist 183, 266, 3 5 7
Otidigheter 21, 32, 98, 106, 126, 143» 146, 

152, 247, 250, 279, 285 f., 287, 288, 289, 
296 f., 298, 331» 3 5 1 » 3 8 3 » 387» 3 9 9 » 4 i8 , 
419, 423

Panter 436
Papperskvarn och pappersmakare 216, 413, 

488
Penningvärde 60, 494 
Porträtt 104, 149, 156 f.
Praeceptores. Se Informatorer 
Praelectiones. Se Föreläsningar 
Prebenden (i allmänhet) 50, 7 3 » 120, M8, 

149, 171, 491 
Professorerna (i allmänhet) 421, 490 
Professorsänkor 367, 3 7 7 . 4 * 4  f- 
Professuren

eloquentiae 56, 405, 410 
fysik 167 
grekiska 23 
historia 182, 214 
juridik 81, 338 
logik 67, 70, 103, 187 
matematik 128 
oriental, språk 219
prakt, filosofi (etik och politik) 67, 68 
skytteanska 166 
teologi 173 

Prokansler (ärkebiskopen) passim 
Promotioner 74, 78, 1 7 3 » I88 
Prorektoratet 448

Quaestura och Quaestor. Se Räntkammaren 
och Räntmästaren

521

Rangordning 167 (bröllopsstadga), 215 f.
Rector cantus 403, 415, 421
Rector scholae 404
—  Se även under Benedictus Paulander i 

personregistret
Rektoratet 107, 441
Rektorsskifte 94, 148, 199, 240, 244, 290, 

376, 434,438
Rektorsval 50, 56, 92, 127 f., 189, 237, 283, 

340 f., 425 f., 427
Relegation 19, 22, 23, 24, 27, 31, 33, 3 5 » 

3 7 , 3 8 , 65, 81, 84, 104, 124, 132, 185, 
187, 267, 273, 278, 281, 298, 457

Riksdagsmän 128
Rikskanslern i egenskap av universitetskansler 

passim
Räntkammaren (Orarium) och Räntmästaren 

(Quaestura, Quaestor) passim

Sankt Eriks källa 284 
Sjukhus. Se Nosocomium 
Skadegörelse 9, 14, 24, 29, 91, 113, 115, 

172, 209, 254, 291, 322, 398, 423, 448 
Skatter 23, 36, 67, 7 3 » 7 5 , 101, 155, 176, 

195, 199, 230, 249, 281, 283, 293, 300, 
3 0 5 , 3 3 5 , 3 7 7 , 382, 394, 401, 414 f. 

Skeppare 206 
Skinnare 65
Skolväsendet 6 i , 166, 382, 409 
Skomakare 65, 66, 107, 114, 196, 247, 250, 

322, 456
Skräddare 11, 12, 13, 40, 46, 49, 50, 136, 

2 7 4 ,  3 0 1 , 3 0 9 ,  3 2 2 ,  342, 383, 388 
Slagsmål 34, 40, 49, 50 f., 85 ff., 247, 277, 

280, 305 ff., 3 1 3 , 3 1 9 , 3 3 2 , 3 3 7 , 3 9 7  f. 
Slaktare 8
Smeder 11, 55, 65, 70, 81, 89, 230, 322, 

353 , 387, 3 9 9 , 410, 457 
Snickare 305, 322 
Snörmakare 89, 90
Spannmål 7, 27, 34, 78, 93, 94, 99 h, 104, 

108, 113, 128, 129, 169 h, 172, 184, 194, 
198, 199, 203, 205, 206, 217, 219 f., 222, 
232, 259, 261, 268, 290, 291, 292, 293, 
296, 3 i I  f., 3 3 4 » 3 3 5 , 366, 371» 3 7 4 , 385, 
396, 421, 434, 435, 444, 45o, 482, 494, 
4 9 5

Spel och dobbel 45, 97, 136 
Spismästaren. Se Kommunitetet 
Språkmästare 98, 150, 2 7 5 ,  365, 415, 436, 

488
—  Se även under Paul Prevost i personregist

ret
Stallmästare (beridare) 364 f., 488, 494 
Stipendier och stipendiater 63 {., 69, 75,
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lo o f ., 142, 149, 150 ff., 200, 237» 2^2, 
283, 291, 361 ff., 375, 377, 39* *•» 402, 
416, 419 f-, 4 3 4 , 4 4 3 , 4 5 1  

Straffredskap 8 
Studenterna: 

i allmänhet 42, $6, 279, 281, 343 
kalmariter 107 f., 4**
nobiles 8, 29 f., 53 f-, 56, 91 f-, 97, 4*2 
smålänningar 1x4 
stockholmare 279 
västgötar 364 
västmanlänningar 57 

Stölder 67, 230, 265 f., 273, 285, 286, 287, 
300 f., 302 ff-, 323 f., 325 ff.

Svärdsfejare 221, 228

Theatrum anatomicum 489, 49$
Tiggeri 22, 46, 72, 268, 281, 396, 426 
Timmermän 29, 33, 35, 112, 141, 205, 221, 

247, 248, 249, 273, 304, 322, 327, 329, 
384, 3 9 4 , 3 9 7 , 4 3 6 , 440, 470 

Tionde 7 > 1x3, *77, 189, 2ox, 203, 206, 
2 i i f . ,  213, 219 f., 231 f., 260, 261, 262, 
3 3 4 , 365, 385 

Trädgårdsmästare 34, 143, 213, 353, 422 ,486  
Trähäst. Se Straffredskap 
Tullpecsonal 40, 46, 48, 49, 51, 57, 275, 

288, 292, 296, 298 f., 339, 350, 377

Undervisning: 
anatomi 23
räkning och skrivning 75 

Universitetskanslern passim 
Urmakare 36, 72, 73

Vakthållning (av soldater) 28, 29, 31, 36, 59> 
63, 67

Vaktmästare och vaktpersonal j 9> IOI 
120, 256, 273, 277, 300, 305, 357, 382’ 

Vin* och ölhandel 222, 278

Åkerjordar 28, 30, 43, 112, 119, 283, 494

Änkor efter akad:$ betjänte 103 
Ärekränkning 3 4 , 65, 143 ff-, *4 <>ff., 152 ff., 

234, 262, 341 f., 350, 374 f- 
Ärkebiskopen (prokansler) passim

övervåld 9, ix ff ., 14, 20 f-, 3 * ff-, 3 4 , 3 5 , 
39 f., 4 7 , 64, 7 3  f-, 80, 9 7  ff-, *04, * 0 5  f-, 
109, HO, I l6 f . ,  126, 1 3 5  *7 4 ».» *831.,
188, 196, *97, 200 f-, 202 f., 204» 205, 
2 0 9 , 2 1 0 , 2 IÖ, 2 1 7  f-, 2 2 1 , 222> 22i /
229, 247 f., 254, 2 5 5 , « 5 7  f -  2ÖJ> 27 • 
279. 281, 286, 288, 295 5*7 *•, 331,
381, 382 f., 387 f-, 3 9 7  f » 410 f" 416 
418 f.
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Ala (Ahla), Vassunda sn 224 
Alby (Aleby), Haga sn 108, 205 
Alfta sn 155
Almunge sn s8 (Fjällfinnan, Ulvsväsby), 135 
Alsike sn 193 (Ekeby), 294, 447 (Ekeby, 

Skäggesta)
Alsta, Nysätra sn 394
Altuna sn 193 (Eneby), 205 (d:o), 272, 302 

(Eneby)
Alunda sn 61 (Lyan), 63, 191, 195 (Lyan), 

202 (Jortslunda, Klev), 205 (Voxome), 206 
(Jortslunda), 215 (Fresta, Lyan), 287, 302 
(Klev)

Arboga sn 36

Balingsta sn 190 (Kumla), 203, 238, 261, 
2 7 2  (Norsta), 2 7 7  (d:o), 343 (d:o), 385 

Berg, Västerfärnebo sn 239 
Berga, Haga sn 108 
Bergby (Bärby), Skepptuna sn 192 
Berget se Kopparberg
Berthäga (Bertoga), Bondkyrko sn 109, 17z 
B juranda 102
Björkby, Gamla Uppsala 240 
Björklinge sn 24, 30, 43 (Salsta), 51 (d:o), 

61 (d:o), 90 (d:o), 91 (Sätuna), 127 
(Salsta), 129 (d:o), 132 (d:o), 154 (d:o), 
175 (d:o), 176 (d:o), 230 (d:o), 235 (d:o), 
249 (d:o), 250 (d:o), 265 (d:o), 272 (d:o) 

Björnome (Björnum), Gryta sn 190, 230,
247 »  4 1 0

Björskogs sn 142, 194 (Borsingsby), 201, 305 
(Asta), 426 

Biöröön 183
Boberga, Dingtuna sn 102 
Boda, Hargs sn 155 
Bollnäs (Bällnäs) 129, 155 
Bondkyrko sn 21 (Malma), 33 (Norby), 34 

(Malma), 50 (d:o), 56 (Flottsund), 69 
(Malma), 83 (d:o), 84 (d:o), 100 (d:o), 
108 (Flogsta), 109 (Berthäga), 148 (Flog- 
sta), 155 (Stabby), 170 (Flogsta), 171 
(Berthäga, Malma, Norby), 187 (Flogsta), 
202 (Nyfla), 219 (Malma), 230 (d:o), 234 
(d:o), 260 (d:o), 281 (d:o), 317, 3 4 7 » 3 7 5  

(Malma), 437 (d:o)
Borsingsby, Björskogs sn 194 
Bredinge, Vaksala sn 399

Breds sn 135 (felaktigt Bro sn!)
Bro sn se Roslags-Bro
Bro, Nora sn 287
Broby, Börje sn 171
Brunna, Värfrukyrka sn 407, 4 l °
Brunnby, Börje sn 193 
Brunnby, Skuttunge sn 110 
Brannby, östuna sn 270 
Bräckerstorp 220
Buskgärden (Bussgälen), Skepptuna sn 270 f. 
Bälby (Bärby), Dingtuna sn 173» 2 1 2  

Bälinge sn 7 (Ulva), 8 (Valiskog), 36, 45 
(Ulva), 59 (d:o), 7 4  (Valiskog), 91
(Mälsta), 100 (Ulva), 104 (d:o), 108, 
110 (Tuna), 117 (Nyfla), 119 (Tuna), 120 
(Skediga), 158, 161 (Tuna), 164 (Forkarby), 
172 (Mälsta, Tuna), 190, 195 (Skediga), 
203 (Ulva), 215 (Skediga), 217 (Tuna),
230 (Isgrena), 240 (Ulva), 247 (Tuna), 
249 (d:o), 253 (Isgrena), 260 (Tuna), 261 
(Forkarby), 271, 272 (Mälsta), 290 (Ulva), 
294 (Tuna), 379, 386 (Mälsta), 389 (d:o), 
3 9 3 » 394 (Mälsta), 407, 408, 409 (Tuna), 
423 (Pälsbo), 433 (Ulva), 480 (Mälsta, 
Tuna)

Bälinge, Närtuna sn 193 
Bärby, Alunda sn 191 
Bärby, Danmarks sn 117, 287 
Bärby, Gamla Uppsala sn 220 f., 317 
Bärby, se även Bergby och Bälby 
Börje sn 7, 100, 171 (Broby, Hässelby, Skäg- 

gestatorpet), 189, 193 (Brannby, Skag
gesta), 203, 209, 261, 293, 384

Cassby se Kasby

Danmarks sn 33 (Villinge), 69 (Edeby, 
Tjocksta), 83 (Villinge), 90 (d:o), m  
(d:o), 117 (Bärby, Villinge), 171 (Nän- 
tuna, Sävja, Villinge), 287 (Bärby), 310, 
318, 387, 3 9 3 » 4 22 

Dannemora sn 191, 203, 287 
Dannkumla, övergrans sn 148, 409 
Delsbo (Dilsboo) sn 113, 129, 153, 203,

23 1 f.» 3 3 4
Dingmna sn 73 (Skillsta), 102 (Boberga), 

1 2 9 . 132. 1 7 3 . 1 9 4 , 212, 259 (Frandesta), 
260, 303 (Skillsta)
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Dorsiila (Dorsilja), Tillinge sn 91, 103, 109, 
170, 189, 203, 207, 230, 238, 261, 271, 
408

Droppsta, Odensala sn 192, 270, 408

Edeby (Eedby), Danmarks sn 69, 318 
Edeby (Eedby), Uppsala-Näs sn 190, 282, 

2 9 0 ,3 1 1 .3 1 2 ,3 1 6 ,4 3 8  
Edsberga, Breds sn 135 (felaktigt: Bro sn) 
Eedby se Edeby
Eke, Skuttunge sn 217, 298, 408
Ekeby, Alsike sn 193, 447
Ekeby, Gamla Uppsala sn 7, 50, 203, 490
Eneby, Altuna sn 193 f., 205, 272, 302
Engeby se Ängeby

Fagerhult 234 
Falun 211 f., 232 
Fellingsbro (Fälsbroo) sn 393 
Films sn 61 (Harvik), 155 (d:o), 164 (d:o), 

174 (d:o), 176 (d:o), 177 (d:o), 188 (d:o), 
191 (Kullbol), 203 (Ursbo), 204 (Har
vik), 206 (Ursbo), 215 (Harvik), 243 (d:o), 
268 (Ursbo), 277, 287 (Ursbo), 294 (d:o) 

Fiskeså, Närtuna sn 113 
Fjällarna, torp i Haga sn 270, 314 
Fjällfinnan, Almunge sn 58, 135 
Flogsta, Bondkyrko sn 108, 148, 170, 187 
Flottsund, Bondkyrko sn 56 
Forkarby, Bälinge sn 164, 261, 408 
Forsby, Köpings sn 293 
Fransåker, Odensala sn 192, 205, 270, 408 
Fredbrunn (Fäbrunna), Sala sn 201 
Fresta, Alunda sn 191, 215 
Frändesta, Dingtuna sn 239 
Frösunda sn 192 (Tarby), 213 (Luttergärde), 

286 (Luttergärde, Odenslunda), 289, 298, 
3H 

Funbo sn 38 
Fäbrunna se Fredbrunn 
Fälsbroo se Fellingsbro

Gamla Uppsala sn 7 (Ekeby), 50 (d:o), 102, 
190 (Stjärna), 203 (Ekeby), 220 (Bärby, 
Gökulla, Vädergärde [felaktigt: Neder-
gärde]), 221 (Bärby), 240, 261 (Stjärna), 
272, 317 (Bärby), 3 3 9 , 3 4 3 , 3 9 4 , 409 
Gökulla, Stjärna, Ärna), 490 (Ekeby) 

Garp-Råby (Råby), Sankt Ilians sn 204, 281, 
3 9 3 , 406

Golvsta (Golfwestad), Alunda sn 191 
Gottröra sn 267, 270, 457 (Hagby)
Gran, Rasbo sn se Grän 
Grans sn se övergran

Gryta sn 83 (Smedstorp), 190 (Björnome, 
Säva), 198 (Säva), 230 (Björnome), 247 
(d:o), 248 (Säva), 271 (ölsta), 381 (Säva), 
409 (Säva, ölsta), 410 (Björnome), 480 
(Säva, ölsta)

Gryttjom, Dannemora sn 19X, 203, 287 
Grän (Gran), Rasbo sn 129, 171, 191, 202, 

341, 382, 413 
Gränby, Vaksala sn 78, 80 
Grönö, Björskogs sn 142 
Gustebo (Gussebo), Bälinge sn 36 
Gävle 7
Gökulla, Gamla Uppsala sn 220, 409

Haga sn 108, 192 (Helgesta), 193 (d:o), 203 
(Alby), 263, 270, 314 

Hagby, Gottröra sn 270, 457 
Hall se Söderhall
Hammarby, Håtuna sn 21, 108, 203, 311 
Hammerdals sn 72 
Hanebo sn 155, 232, 293, 334 
Harbo sn 201, 313, 392, 393 
Hargs sn 133
Harvik, utjord i Films sn 61, 133, 164, 174, 

176,177, 188, 204, 215, 243 
Hedbo, Västerfärnebo sn 239 
Helgeby, Rasbokils sn 171 
Helgesta (Heljesta), Haga sn 192, 193, 270, 

314
Heljebolsta, Västeråkers sn 190, 271
Helmstedt 214
Helsingör 214
Hemsegäle se Hönsgärde
Hereshambra se Häradshamra
Herresta (Härstad), Skepptuna sn 203
Hessleby se Hässelby
Hornö (?), Vallby sn 389 (Hårne)
Husby, Bondkyrko sn 317, 347 
Husby (Huseby), Lena sn 8, 260 
Husby, Husby-Ärlinghundra sn 82, 110/111 

(anges felaktigt ligga i Odensala), 115 
(d:o), 181 (d:o), 293 (d:o) 

Husby-Långhundra sn 108, 270, 293 
Husby-Ärlinghundra sn 82 (Husby), 100 

(Kättsta), n o / i i i  (Husby; anges felaktigt 
ligga i Odensala), 115 (d:o), 181 (d:o), 
2 9 3  (d:o)

Huseby 61
Hårne ( = Hornö i Vallby sn?) 389 
Håsta, Gottröra sn 267, 270 
Håtuna sn 21, 108, 205, 311 (Hammarby) 
Häggeby, Skuttunge sn 102, 409 
Häradshamra (Hereshambra), Närtuna sn 192, 

269
Härnösand 113 
Härstad se Herresta
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Hässelby (Hessleby), Börje sn 171 
Hökhuvuds sn 62
Hönsgärde (Hemsegäle), Husby-Långhundra 

sn 108, 270

Ingelsta, Närtuna sn 270 
Inninge, Stavby sn 191 
Isgrena (Ysgrena), Bälinge sn 230, 253 
Ista, Skepptuna sn 271, 281

Jortslunda, Alunda sn 191, 202, 206, 287 
Jumkils sn m  (Vallhov), 172 (d:o), 272 

(d:o), 377 (d:o), 378 (d:o), 426 (d:o)
Jäder, Arboga sn 36
Järvsö (Jerfsiöö) sn 113, 129, 155, 203» 231 f. 
Jölmesta, Dingtuna sn 129 
Jönköping 41$
Jönninge, Stavby sn 39

Kalmar 82
Kapellgärdet (Kappalegärdet), Vaksala sn 

119
Karby, Rasbo sn 318, 413
Kasby (Cassby), Lagga sn 337 , 3 49 , 378. 380
Kiel (Kijl) 185
Kippinge, Närtuna sn 269
Klemensboda, Linde sn 207
Klev (Kleef), Alunda sn 191, 202, 302
Knutby sn 287, 430
Kolhammar (Kålhambra), Odensala sn 192 
Kolsta, Knutby sn 287
Kopparberg (Berget) 38, 93, 94» 99. " 3 . 

129, 199, 203, 211 f., 219 f., 231, 232, 
290, 292, 293, 296, 315, 3 3 4 . 3 3 5 . 4 3 4 , 
4 3 5 , 4 4 4 , 482 

Korsta se Kårsta 
Kullbo, Films sn 191 
Kumla (Kumbla), Balingsta sn 190 
Kumla, Sankt Ilians sn 393 
Kunsta, Lena sn 132, 302 
Kvarnbacken, Linde sn 20$, 207, 3 9 3 » 4*7, 

480
Kvarsta, Harbo sn 313 
Kålhambra se Kolhammar 
Kålsta, Torstuna sn 399 
Kårsta (Korsta) sn 108, 192, 193, 269, 341, 

408
Källberga, Alunda sn 191 
Källmyra (Södertelmyra), Tensta sn 272 
Kättsta, Husby-Ärlinghundra sn 100 
Kölinge, Rasbokils sn 191 (felaktigt: Kör- 

linge), 193 (d:o)
Köping 293, 388, 416

Lagga sn 192 (Väsby), 218 (Morby), 337 
(Kasby), 349 (d:o), 378 (d:o), 380 (d:o) 

Leipzig 118
Lena sn 7 (Vattholma), 8 (Husby, Vatt- 

holma), 68, 71, 73, 132 (Kunsta), 176, 
191 (Vattholma, Ängeby), 193 (Lenaberg), 
198, 203 (Vattholma), 204 (d:o), 214 
(d:o), 230 (d:o), 245, 246, 253, 258, 260, 
302, 311, 317, 318, 350 (Vattholma), 371 
(d:o), 380 (d:o), 384, 490 (Vattholma) 

Lenaberg (Lenbooberg), Lena sn 193 
Leyden 486 
Lilla Åby se Åby 
Lilla Åkerby se Åkerby
Lillhärads sn 63 (Nedervi), 72, 172 (Neder- 

vi), 207, 262 (Nedervi)
Lindberg (Lindebergh), Bälinge sn 36 
Linde (Lindzåhs) sn 50, 72, 75, 111, 119, 

155» 194. 205 (Kvarnbacken), 207 (Kle
mensboda, Kvarnbacken, Röskog(?)), 260 
(? Röskog), 393, 417 (Kvarnbacken), 480 
(d:o)

Lisa (Lijsa) se Västerlisa 
Lottergärde se Luttergärde 
Lund: Universitetet (Academia Carolina) 140, 

145, 167, 170, 364, 4 3 5  
Lunda, Danmarks sn 387 
Lunda, Vaksala sn 78, 80, 102, 113, 205, 

206, 267, 271, 321, 388, 392, 422 
Lundby sn 407 (Tjur)
Lundby, Lillhärads sn 207 
Lundby, Munktorps sn 259 
Lundby, Rasbo sn 191, 193 
Luttergärde (Lottergärde), Frösunda sn 213, 

286
Lyan, Alunda sn 61, 193, 213 
Lygnesta (Lyngstand), Långtora sn 190 f., 407 
Långtora sn 102, 190, 271, 289, 322, 383 

(Nyby), 407 
Läby sn 13, 36, 68 (Öster(lä)by), 69 (d:o), 

103, 128, 190, 193 (Väster (lä)by), 281, 
286, 292, 407 (Västerby, som felaktigt upp
ges ligga i Vänge sn), 447 

Läby, öster se österby 
Länna sn 193 (Västerlisa), 268 
Lövstaholm, S:t Olofs sn 401, 412

Magdeburg 296
Malma, Bondkyrko sn 21, 34, 30, 69, 83, 

84, 100, 171, 219, 230, 254, 260, 281, 
3 7 5 , 4 5 7  

Marma, Alunda sn 63 
Medåkers sn 413 f.
Molstad se Målsta 
Morby, Lagga sn 218



526 Ortregister

Munktorps sn 101, 117, 185, 194 (Södertå), 
201, 206, 211 f., 213, 219, 259, 260, 272 

Målsta (Molstad), Bäliage sn 91, 108, 172, 
271, 272, 386, 389, 394, 480 

Mångsbo (Månsboda), Dannemora sn 191, 
205, 287

Mälby, Tillinge sn 170, 207, 238, 407 
Mörby, Odensala sn 192

Nedergärde, Gamla Uppsala, skrivfel för Vä
dergarde 

Nederlunda, N ättuna sn 184 
Nedervi, Lillhärads sn 63, 72, 172, 207, 262 
Nora xoo, 287, 329, 330 (Sälja)
Norby, Bondkyrko sn 33, 171 
Norsta, Balingsta sn 203, 238, 261, 272, 277, 

3 4 3 , 385
Nyby, Gamla Uppsala sn 102, 339 
Nyby, Långtora sn 102, 271, 289, 322, 385 
Nyckelbol, Rasbo sn 233 
Nyfla (Nyfwela) 127, 170 
Nyfla (Nyfwela), Bondkyrko sn 202 
Nyfla (Nyfwela), Bälinge sn 117, 190, 379, 

3 9 3
Nyköping 23, 24 
Nysätra sn 394 
Nåntuna, Danmarks sn 171 
Nåstuna (Nostuna), Vänge sn 171, 189 f., 409 
Närtuna sn 82, 108, 113 (Fiskeså), 182 (Lilla 

Åby), 184 (Nederlunda), 192, 193, 215 
(Tarv), 267, 269, 270 (Ingelsta), 288 
(Ubby), 293, 294 (Vardala), 341, 413 

Näs se Uppsala-Näs 
Näsby, Dingtuna sn 132, 260

Ockelstad se Ackelsta
Odensala sn n o f . ,  115 (felaktigt för Husby- 

Ärlinghundra), 181 (d:o), 192 (Droppsta, 
Kolhammar, Mörby), 193 (Fransåker), 205 
(d:o), 262, 270, 408 

Odenslunda (Orslunda), Frösunda sn 286 
Olstad se ölsta 
Oppgårda, Dingtuna sn 132 
Orkesta sn 181, 263, 289, 292, 298, 311, 

409, 4 5 0  
Orslunda se Odenslunda 
Ovanåkers sn 155 
Oxnö, Västerås-Barkarö sn 56, 194

Pernau (Pernow) 219, 308, 329, 368, 412, 
429, 431, 461, 464, 472, 4 7 3  

Pålsbo, Bälinge sn 190, 425

Ramsta sn 171 (Skälsta)
Rasbo (Raseboo) sn 24 (Årby), 117 (Ärsta), 

129, 171 (Grän), 191 (Grän, Lundby), 193 
(Lundby), 202 (Grän), 233 (Nyckelbol), 
318 (Karby, Arby), 3 4 1 ,  382, 4 1 3  

Rasbokils sn 171 (Helgeby), 191 (Kölinge 
[felaktigt Körlinge], Tibble, Ycklinge), 
193 (Kölinge [felaktigt: Körlinge], Yck
linge)

Roslags-Bro (Broo) sn 82, 90, 102, 278, 3 11» 
315,418 

Rostock 418
Ryby, Norra, Medåkers sn 414 
Råby se Garp-Råby 
Rörby, Bälinge sn 407 
Röskog, torp i Linde (?) sn 207, 260

Sala (Salberget) 201 (Fredbrunn), 265 
Salsta, Björklinge sn 24 ff., 30, 43, 5 1» 61, 

90, 127, 129, 132 ff., 154, 1 7 5 , I 7 <>» 230, 
235, 249, 250, 265, 272 

Sankt Ilians (Elian) sn 52, 62, 204 (Garp- 
Råby), 212, 259, 281, 393, 4o6 

Sankt Olofs sn 401 (Lövstaholm), 4 12 (<ko) 
Segersta (Säderstad, Särstad) sn 155, 2 9 3  

Siggeboda, Linde sn 194 
Sigtuna 243
Simtuna (Simptuna) sn 281, 392, 3 9 3

Skala, Tegelsmora sn 272
Skediga (Skädiga), Bälinge sn 120, I 9 5 > 215
Skefftuna se Skepptuna
Skelstad se Skälsta
Skepptuna (Skefftuna) sn 15 (Ackelsta), 6 8  

(d:o), 74, 173 (Ackelsta), 181 (Ullentuna), 
192 (Bergby), 193 (Ullentuna), 205 (d:o), 
213 (Ackelsta), 270, 271 (Ista), 281 (d:o), 
282, 293, 294 (Ackelsta), 302 (Wåla=> 
Vasa), 343 (Ackelsta), 355 (d:o), 379 (d:o),
408

Skillsta, Dingtuna sn 73, 212, 305 
Skinnskatteberg 346
Skuttunge sn 102  (Häggeby), 1 1 0 ,  2 1 7  (Eke), 

298 (d:o), 408, 409 (Häggeby)
Skädiga se Skediga
Skäggesta, Alsike sn 294, 447
Skäggesta(torpet), Börje sn 1 7 1 ,  X 9 3

Skälsta (Skelstad), Ramsta sn 171
Skörsta, Odensala sn 111
Slavsta (Slafwestad), Vaksala sn 83, 386
Smedsbo, östervåla sn 395
Smedstorp, Gryta sn 83
Sparrsätra sn 189, 271
Stabby, Bondkyrko sn 15s
Stavby (Staby) sn 39, 191 (Inninge)
Stjärna, Gamla Uppsala sn 190, 261, 3 9 4 ,

4 0 9
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Stångby, Vaksala sn 199
Sunnanå, Frösunda sn 3x1
Säderstad se Segersta
Sälja, Nora sn 329, 330
Särstad se Segersta
Sättertorpet, Vänge sn 80
Sätuna, Björklinge sn 91
Säva, Gryta sn 190, 198, 248, 381, 480
Sävja, Danmarks sn 171
Söderby, Åkerby sn 217
Söderhall (Hall), Kårsta sn 193, 269
Södertelmyra se Källmyra
Söder tå (Tåå), Munktorps sn 194

Tarby, Frösunda sn 192, 289 
Tarv, Närtuna sn 192, 193, 213, 267, 269 
Tegelsmora sn 272 
Tensta sn 191 (Vansta), 272 
Tibble, Rasbokils sn 191 
Tibble, Tillinge sn 135, 342 
Tillinge sn 91, 103 (Dorsilla), 109 (d:o), 

i35> 170 (Dorsilla, Mälby), 189 (Dorsilla), 
203 (Dorsilla, ö r) , 207 (Dorsilla, Mälby, 
ö r) , 230 (Dorsilla, ö r) , 238 (Dorsilla, 
Mälby), 261 (Dorsilla), 271, 342 (Tibble), 
402, 407, 408 

Tjocksta, Danmarks sn 69, 422 
Tjur, Lundby sn 407 
Tjusta, Kårsta sn X08 
Torpa sn 201
Torstuna (Torgztuna) sn 399 
Torsåkers (Torgzåker) sn 8, 113 
Torvsätra, Bälinge sn 190 
Tuna sn 44, 56, 60, 208 
Tuna, Bälinge sn 36, i n ,  119, 138, z6 i, 

172, 217, 247, 249, 260, 2 7 t, 294» 409» 
480

Tveta, Medåkers sn 414 
Tå se Södertå 
Täby, östuna sn 192 
Törneby, Vaksala sn 171

Ubby, Närtuna sn 193, 269, 288 
Uggelsta, Åkerby sn 100, 104, 107, 181» 236, 

3 7 9 , 4 0 9 , 480 
Ullentuna (Ulltuna), Skepptuna sn 181, 193, 

205, 270, 408 
Ulva kvarn, Bälinge sn 7, 45, 59, IOO> io 4 » 

203, 240, 290, 435 
Ulvsväsby (Wäsby), Almunge sn 58, 1 3 5  

Uppsala-Näs (Nääs) sn 7, 100, i 9 °* 2° 3 , 
261, 282 (Edeby), 290 (d:o), 3 11 W:o), 
312 (d:o), 316 (d:o), 322, 384, 438 (Ede
by)

Ursbo, Films sn 203, 206, 268, 277, 287, 
294

Vaksala sn 78 (Gränby, Lunda), 80 (d:o), 
83, 102 (Lunda), 1x3 (d:o), 119, 171 (Tör
neby, Vittulsänge), 199, 205, 206, 267, 271, 
321, 384, 386, 388, 392, 399, 416, 422 
(Lunda)

Vallby sn (389 (Hårne = Hornö ?))
Vallby (Walby) 40, 307 
Vallby, S:t Ilians sn 62, 212, 259 
Vallhov, Jumkils sn 111, 172, 272, 377, 378, 

426
Vallskog, Bälinge sn 8, 74
Vansta (Wanesta), Tensta sn 191
Vardala, N äituna sn 294
Vasa (Våsa), Skepptuna sn 302 (»Wåla»)
Vassunda sn 224 (Ala)
Vattholma (Wattholmen), Lena sn 7, 8, 191, 

2 0 3 ,  204, 2x4, 230, 350, 371, 380, 490 
Veckholms sn 66, 68, 190 (Al)
Vendels sn 66 (örbyhus)
Villinge, Danmarks sn 35, 83, 90, i n ,  117» 

171 
Virsbo 173
Wittenberg 1x8, 214, 339, 382, 390, 418, 

419, 425, 428 f., 431, 439 ff., 442, 454f-, 
458, 461, 462, 467, 470, 472, 4 7 4 , 4 7 9  

Vittinge sn 386 
Vittulsänge, Vaksala sn 171 
Voxome (Woxum), Alunda sn 191, 205 
Wåla se östervåla
Wåla, sid. 302. Felskrivning för W åsa=Vasa 

i Skepptuna sn 
Vårfrukyrka sn 407, 410 (Brunna)
Vädergärde, Gamla Uppsala sn 220 (felaktigt: 

Nedergärde)
Vänge sn 80, 171 (Nåstuna), 189 (d:o), 409 
Väppeby, östuna sn 215 
Väsby, Almunge sn, se Ulvsväsby 
Väsby, Lagga sn 192
Väsby (Wässby), Roslags-Bro sn 82, 102, 278, 

315
Västerboi (Wästerboda), Dannemora sn 191, 

205, 287
Västerby (Wästerläby), Läby sn 193, 407 (an

ges felaktigt ligga i Vänge sn)
Västerfärnebo sn 259 
Västerlisa (Lijsa), Länna sn 193, 268 
Västerläby se Västerby 
Västeråkers (Åkers) sn 190, 271 
Västerås-Barkarö sn 56 (Oxnö), 194 (d:o)

Ycklinge, Rasbokils sn 191, 193 
Ysgrena se Isgrena
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Yttergrans (Yttergrans) sn 148, 187, 189, 192, 
270, 291, 302, 310, 323

Abo 58, 68, i n ,  268, 378 
Åby, Lilla, Närtuna sn 108, 182, 192, 269, 

3 4 1
Åby, Lilla, Sankt Ilians sn 32 
Ackelsta (Ockelstad), Skepptuna sn 15, 173» 

2 1 3 »  2 9 4 »  343 ,  355,  379 ,  4 0 8  
Åhl se Å1 
Åker se Västeråker
Åkerby sn 100 (Uggelsta), 104 (d:o), 107 

(d:o), 181 (d:o), 217 (Söderby), 236 (Ug
gelsta), 379 (d:o), 409 (d:o), 480 (d:o) 

Åkerby, Lilla, Närtuna sn 82 
Ål (Åhl), Veckholms sn 66, 68, 190 
Årby (Åhreby), Rasbo sn 24, 318 
Årsta (Åhrstad), Rasbo sn 117 
Åsarby, Dannemora sn 191, 20$, 287

Åskesta, Munktorps sn 101 
Åsta, Björskogs sn 30$

Ängeby (Engeby), Lena sn 191 
Ätna, Gamla Uppsala sn 409

ölsta (Olstad), Gryta sn 271, 409, 480 
ö r. Tillinge sn 203, 207, 230, 402 
Örbyhus (öreby). Vendels sn 66 
österby, Haga sn 263 
österby (öster Läby), Läby sn 68 
österlakbäck, Nora sn 287 
österläby se österby 
östervåla (Wåla) sn 395 
östhammar 155
östuna sn 192 (Täby), 215 (Väppeby), 270 
övergrans (Gran) sn 148 (Dannkumla), 409 
överlunda, Närtuna sn 267, 269
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