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FÖRORD

Originalet till här föreliggande konsistorieprotokoll ingå i Universitetets arkiv serien 
AI: volymerna 16 (omfattande tiden 17 juni 1673-9  december 1674), 17 (tiden 
15 december 1674-27 juli 1675) och 18 (tiden 2 augusti 1675-11 september 
1676).

Protokollen ha i allmänhet förts av vice akademisekreteraren Julius Micrander, 
men understundom av olika professorer, särskilt i samband med rättegången mot 
akademiboktryckaren Henrik Curio och under Olaus Rudbecks angrepp på kon
sistoriet, vari såväl Micrander som hans amanuens Ericus Wennaesius voro inblan
dade. Den senare begärde avsked 8/2 1675, men har likväl fört protokoll vid flera 
tillfällen efter nämnda datum. Vid ett följande sammanträde, den 17/2, utsågs 
Carolus Bille till hans efterträdare.

Wennaesius har skrivit in protokollen t.o.m . den 9 december 1674, därefter har 
Micrander fortsatt t. o. m. den 4 mars 1675. Fortsättningen är väl sannolikt inskriven 
av Bille, men Micrander har kontrollerat ordalagen, vilket framgår av ganska många 
rättelser eller förtydliganden i texten av hans hand.

Prov på handstilen i protokollen skrivna av Micrander och (förmodligen) av 
Bille finnas på bifogade planscher.

Avskriften av originalprotokollen i denna volym har för tiden t.o.m . den 27 juli 
1675 utförts av fru Marianne Grönberg och återstoden av året 1675 av f.d. förste 
arkivassistenten Torsten Palmér, vilka tackas för ett omsorgsfullt arbete.

Uppsala i januari 1973.
Hans Sallander



Anno 1674.

Den 4 Januarij
af alia Professoribus som woro kallade, kommo tilhopa i aud. vet. min. Rector, 

b. Gartman, h. Verelius, h. Aurivillius, h. Norcopensis, h. Columbus.
1. Om spanmåls wärderingen, som sattes den 17 Decemb. wid Berget 13 dr och i 

Stockholm 10 dr. Köpmännerne kunna intet så mycket gifwa uthan biuda wid 
Berget 12 dr, i Stockholm 8 dr. Resol. I anseende tili den skada dhe wid Berget 
ledo i fiol på förskämd spanmål blef nu prijset 12 \  dr och i Stockholm 8 i  dr.

2. Bewiljades sal. Prof. Laurbergii son [Samuel] som har wäret siuk en tijd, och 
än är, af fisco studd. 10 dr smt. hwilka Prof. Gartman, som insp. nationis är, 
lefwereras.

3. Abram Persson [Winge] begärer dilation tili den 21 Januarij med betalningen, 
der eljest termin war satt på den 16. Resol. Bewiljes fast det wore än några dagar 
tili.

4. Bewiljades Prof. Liung 250 dr till läns af fisco studd. på god pant.

Den 14 Januarij
höltz Consistorium majus, praesent. M. Rectore, M. Brunnero, M. Benzelio, h. 

Gartman, h. Åkerman, M  Liung, h. Verelio, M. Skunk, h. Arrhenio, M. Aurivillio, 
h. Norcop., M. Columbo. Notante R  Wennassio.

1. Reaor förmälte i förstonne sig här till hafft försyn att beswära Consistorium 
med någon sammankomst, men i anseende till Acad:ns interesse, serdeles i M. Bos 
enkias sak, nödgas han nu dem tilhopa kalla, och i synnerhe/ förfråga, hwilken dag 
man kan sig der till taga, att göra der på ändskap.

Syntes nästkommande onsdag der till sättias kunna, och henne en notification der 
om gifwas, och lofwade Rector den sielf till henne öfwerstyra låta.

2. Prof Brunnerus påminte här wid om gården enkian har wäret i, och kan skee 
brändt op en hop som borde wara qwart, att man kan sig här om betenkia förän 
landzhöfdingen kommer hijt til skrifningen, hwad man honom swara skal.

Rector lofwade här om än taga wijdare underrättelse.
3. En citation bewiljades afgå effter Grötens begäran till frun på Hellby [o: Brita 

Olivecrantz, f. Björnklou].
4. Frågade Reaor, om Consist:m skulle låta öfwergå något bref till 111. Cancell. 

öfwer dödzfallet nu inkommet är med sal. feldtherrinnan [Anna Margareta Wrangel, 
f. von Haugwitz]. Consistrm samtyckte detta, efftersom och ett sådant afgick wid h. 
HögGr. ExcelL sons [Karl Filips] frånfälle.

5. D. Hoffwenius begärer weta någon dag till Visitation på apotheket, efftersom i 
förre reaoratet slutet war.
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Sattes här till måndagen, och att apothekaren tillsäyes här om föruth. Somblige 
mehnte om han får flere dagar föruth, lärer han hafwa bort dhe gambla sakerne, och 
åter sättia dem dijt igen, sedan visita/mn är öf:rstånden.

Resol. Med medicis skal confereras de tempore indicandi.
6. En stud. medicinae Bened. Sylvin, som nog fattig är, och eljest befares ha en 

smittesam siukdom, der af han kan inficiera andre sine disksällar på Communi- 
tetet, Rector frågar om han af fisco kunde få något att sig underhålla med; eller 
om han kan få wäxla sitt rum i pe«m#gestipendium.

Rector lofwade sig först wilja wijdare låta informera om hans siukdom. Lijkwäl 
der så omtränger, tager man af fisco något att begynna med.

7. Prof. Benzelius såsom insp. stipp, frågade här wid om mulcta på communi- 
tisterne, som sig absentera i exercitiis. Här om wille Rector till onsdag tÜkommande 
taga wijdare undrättelse, om något om sådant fins i förre actis.

8. Prof. Åkerman tackade på assess. Salani wägnar Consistorio, som har hielpt 
hans brors son [Jonas] till stipendium.

9. Prof. Gartman frågade om Oberio, som har wäret borta öfwer ett halfft åhr, 
om han skal längre stå på registret, eller nu effter 111. Cancell. reglor utslutas? 
Consist:m mehnte honom icke hafwa gütige skäl till ursächt, effter han och icke 
har skrifwet inspp. stipp, till. Prof. Åkerman sade att fac. juridica bör här om 
cognoscera. Prof. Aurivülius sade att inspp. stipp, borde här uthi och ha något 
att säya.

Resol. Så framt han icke har laglige orsaker, mister han sitt rum, och en annan 
sätties der till igen.

10. En Smolandus Stigelius, extreme pauper, begärer hielp.
Här taltes om, att förmycket lijtes på denne cassan, der af han snart blir uthödd, 

hwilket Prof. Brunnerus refererade och wara omtalt i höstas, när Vallinus [0: 
Vallenius] sökte hielp.

Resol. Bewüjes honom 3 dr sm t och säges honom, att han på sådane medel 
intet skuUe göra sig förslag.

11. Prof. Gartman betackade Consistrm på Laurbergii enkias wägnar för det de 
ha hielpt hennes son [Samuel] af fisco. Låter och förmäla om humblegården, som 
Ravius har hafft, att hon derföre kunde få någon refusion. Här wid sade Prof. Brunn, 
sig intet annat wetat i höstas, än att det stycket som han begärte, skulle wara ocul- 
tiverat, men nu effter han hör det kommer Communitetet till, will han det icke 
begära.

12. En enkia i S. Iljans sochn h. Märit Anders dotter, söker få bli quar wid 
hemmanet, säger sig ha något penningar med sig att betala på resten. Resol. Hon 
blir behållen wid hemmanet, då hon sätter borgen för sig.

13. Någre köpmäns bref uplästes om spanmåls prijset. Kopparbergz kararne 
biuda 12 dr, intet högre, en biuder betala tullen tü l  Resol. Man blir wid 12 i  dr 
och Acad:n består tullen. Rentmäst:n anmodades här om skrif:a dem till i dag 
och tillhålla dem här till.

14. Olof Lars och Daniel Johans enkior i Åby begära att få bli wid förre förmed
lingen. Resol. Dhe kunna få swar här om med fogden, när han kommer hem, som 
och kan gee bättre undrättelse hwad hemmanen tohla.

13. Sal. Hedraei enkia begärer stipendium för sin andra son [Christianus], effter 
det expirerar för den förra [Andreas], det hon har giordt genom förre Rectorem.
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Höltz skäliget att han blir ihogkommen, doch att han först angeer sig hos inspp. 
stipp., och sedan kan någorlunda göra dhe prof, som reglorne förmäla.

16. Enkian i Ulfwa begär betalning för husen, eller husen igen. Resolutio. Sees 
effter in actis om slutet, som förr der i är giordt.

I sin klagan mot Anders Pålson söker hon honom för tinget, för den beskyll
ningen, att hon skulle satt elden på qwarn.

17. Secr. Hadorffii skrifwelse uplästes, der i han begärer 8 h t:a spannemål för 
sitt omak någre gånger i Stockholm för Acad:n.

ResoL Honom bewiljes dhe 8 h t:r som han har taget af Unonio, i anseende och 
der af, att han här effter dess willigare blifwer, om Acad:n honom i sådant eller 
annat anmodar.

18. Rector anmälte M:r Bos enkias begäran, att få rågh, malt och penningar till 
att här underhålla sig med. Consist:m understår sig icke detta göra, efftersom och 
förr af Consist:ii slut fins, att man intet seer sig kunna förswarat, om så skedde 
mehr.

[Samma dag.]
Strax effter höltz Consistorium minus, praesentibus M. Rectore, D. P. Rudbeckio, 

Prof. Åkerman, M. Liung, M. Columbo. Notante Wennaesio.
Rector refererade om Rugman, att han hade hafft honom hos sig, och förehållet 

honom det owäsende hans swärmor [sal. Bringii enkia] har sig öfwer honom beswä- 
rat före, med förmodan, att dhe saken sin emellan componera wille. Och effter i dag 
skulle bli Consist:m, sände Rector i går till enkian, och frågade om saken wore 
förlijkt, eller hon begär citation. Det begärade hon. Frågar fördenskull först, om 
Rugman skal admitteras till action emot henne, eller om man skal sökia componera 
dem. Doch kom der till, effter hon har begärt citation på honom, att saken skulle gå 
till action derföre dhe och inkallades.

Enkians klageskrifft emot Rugman uplästes. Rugman sade sig så nu, som hos förre 
Rectorem intet giordt henne något emot, och henne bordt infinna sig först till 
förlijkning, det hon intet har giordt. Nekar sig wara sin swärmoder tilbunden 
såsom ett barn; har och icke heller wäret in hos henne, och omgås intet med 
henne.

Rugman reprehenderades för sitt otijdige tal in för Consistorio. Och tycktes icke 
wäl wara, att dhe ey bättre förträde wijsa till hwar annan; hwarföre dhe och för
mantes, att dhe lefwa med hwar arman concordes.

Slötz omsider att Rugman, effter som han begärer, swarar skrifftel. på sin swär- 
moders skrifft till 8 dagar i dag.

2. Inkommo Jacobus Lang och Sylvester Biugg, hwilka Olof Biörn hade anklagat 
för grassation i förre rectoratet, der på hans skrifftel. klagan uplästes. Studiosi 
nekade emot skrifften, hwilken dem då lefwererades att swara på till nästkommande 
onsdag.

Den 18 Januarij
sammankallades af Prorectore Professores i kyrkian.
1. Proponerades om spanmålen, att köpmännen icke wilja wid Berget biuda så 

mycket, som dhe förr budet hade, och ifrån Stockholm swaras intet. Derföre 
Quaestor frågade hwad rådh man här i taga skulle, antingen böndren skola försälja 
spannemäka på torget wid Berget för det högsta dhe få kunna, eller om Acad:n
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will skicka 2 gode män up som accordera med köpmännen, eller och om Quaestor 
skal skrifwa en gpd man till der uppe, Andor Jöranson wid nampn, att han söker 
Acadtns lästa. Ifår om woro åtskillige discurser, och syntes läst, att man först 
bijdar posten om tijsdag, då Gonsistrm kan komma tilhopa, att sluta här om, så 
wäl som om Stockholms spanmålen.

Prof. Åkerman sade, att detta meriterade en serdeles extraord. Consistorii dag, ju 
förr ju hällre.

2. Slötz, att nästkommande tijsdag kL 9. anställes Visitation på apotheket. Hwar 
till determinerades med fac med. Doct. Rudbeck, Prof. Aurivillius och Norco- 
pensis.

Den 20 Januarij
höltz Consistorium majus, praesentt. Prorect. Brunnero, h. Gartman, D. Hoffwenio, 

h. Verelio, M. Skunk, M. Celsio, M. Aurivillio, h. Norcop.
1. Ursächtade sig Prof. Brunnerus, att han intet sitter i Rectoris ställe, effter 

Rector Magnif. har tillijt Prof. Skunk, derföre will han intet trängia sig in i detta 
embete, emedan till äfwentyrs Rector kunde ha någon annan orsak der till, än 
den som nämder är. Prof. Skunk sade sig intet annat förstått, eller annorlunda till 
sig taget detta, uthan så wijda Dn. Prorector icke wore hemma. Consist:m sade, 
wij följa constitutt. i detta fall, som i annat. Prof. Brunnerus sade, effter Rector 
har gått mig förbij, och tillijt en annan, så kan skee han har någon orsak der till, 
den jag gärna wille weta först. Consist:m föll der på, att constitutt. må här i effter- 
lefwas, och ordin. Prorector sittia. Hwilket och skedde.

2. Uplästes Jöran Andersons bref från Falun om spannemälea, der i han klagar, 
att kornet är för illa fruset i stora kasar, derföre han intet mehr will behålla, än 
150 t:r af Uplandz- och WäsmanlandzsptfttttemJlen, doch begärer han dessutan 
50 t:r rog och spannemälea ifrån 2 sochnar i Helsingl Hanebo och Särsta. Derföre 
han will gifwa 12 i  dr t:n, mehr will han icke behålla, så framt han icke får bättre 
köp.

Här med taltes om, att spannemälea i Harbo och Nääs kyrkioherbergen har 
brunnet ihop i julehelgen, och att fogden der om borde tiltalas.

Prof. Aurivill. Det skulle wäret slutet för juhl S. Thomae tijd här om, ty sedan 
åkföret blir, och Fahlun är full med spanmål, så rata dhe henne.

Quaestor: intet will jag ha skull der i, ty jag kan intet mehr göra, än skrifwa 
Consistorii mening till köpmännen; att dhe intet swara, rår jag ey före.

Prof. Skunk: wij skulle skicka en karl dijt up och beställa der om, och det borde 
skee med det första, så att wij kunde bli förwissade om denne handelen. Rommel 
giorde det en gång förr när så tilstod, med Acad:ns nytta.

Sedan taltes om Heising spanmålen, att Acad:n der i landet kunde wäl få 12 dr 
t:n, men betänktes derhos, att den altijd brukas att smörja uth den andra spanne- 
mJlen med wed Berget, som kommer från andre orter, och icke är så god.

Sades åter, att gott wore en god man, såsom bokhållaren med någon annan af 
fogderne reste upp.

Prorector: jag tycker wäl wore wij finge en af Consistorio med. Proff. höllo före 
detta ärendet wäl kunna af bokhållaren förrättas.

Quaestor berättade och, att Prof. Terseras skrifwer hijt det stora köpmännen wid 
Berget intet wilja gifta mehr än 12 dr t:n men up i Dalarne gifta dhe ibland 
13 och 14 sin emellan.
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Skickades sedan effter bokhållaren.
Interim taltes om Stockholms spannemålen. Quasstor sade, de biuda intet mehr än 

8 dr t:n i Stockholm. Proff:s sade, för än wij sku sälja för 8 dr så må wij taga och 
delan oss emellan.

D. Hoffw., Celsius och Aurivill. sade sig wilja hwardera taga 50 t:r för 8 dr t:n 
om dhe icke få i Stockholm 8 h dr.

Prof. Gartman lofwade med Quaestore resa till Stockh. och accordera uth spanne- 
målen, om så behöfwes. Doch syntes sedan bättre att upsända all spannemålen till 
Berget med Acad. bönder och gifwa dem fordzllön derföre, som de wanl:n plä få, 
emedan Acad:n förmodel. der igenom lärer få något mehr än i Stocholm.

Nu inkom Rommel, och förehöltz honom Consistrii begäran, att han för en skälig 
wedergällning wille resa up til Kopparberget och uttinga spannemålen. Han wägrade 
sig för mycket arbete med räkningarne, befarade och ey kunna göra Consist:o något 
nöye, effter der uppe säljes 1 t:a malt för 10 dr på Berget.

Consist:m lofwade förlängia honom tijden till räkningarnes utförande; i det öfrige 
wille dhe förtro honom såsom en ärlig man att sökia Acad:ns bästa, doch att han 
intet borde rätta sig effter det prijs på torget är. Rommel lofwade ändtel. i morgon 
middag resa up, att tinga spannemålen uth för contant penningar hwar han kan, 
wed Berget, eller i wägen, och att han skyndar sig, så att han kan skrifwa swar med 
förste post. Wijdare instruction tager han af Quaestore och inspp. aer.

Sedan taltes widlyfftigt, om man skulle sättia något wist prijs här i, och hwad han 
till det ringeste skulle kunna låta spannemålen före. Och syntes ändtel. gott, att för 
Heising- och Wäsmanlandz spannemålen begäres 12 dr och köpmännen betala tullen 
sielfwe. Uplandz spanmålen 9 dr, sedan all omkostnad är afräknad.

Quaestor: man kunde sökia öfwertala Jöran Andersson det han toge emot det öf- 
riga af spannemålen för 12 dr t:n, effter han richtigt har handlat med Acad:n förr.

Det syntes gott. Sades och Unonius, att skaffa in böndren, som äre komne ifrån 
Berget, på det man någon kundskap må få af dem.

3. Inlade Unonius prof af spannemålen, som mycket swag är, frågandes huru han 
skal bära sig åth med henne.

Resol. Han tilsades, att hafwa acht der på mäst han kan, att hon icke för mycket 
skämmes, innan wijdare ordres komma.

4. Unnes Michel Jönsson i Karby, som har taget up ett Acad:ns ödeshemman 
1 h åhrs frijheet, och skal gifwas honom frijheetz bref för 1674 °ch 1675 halfft.

5. Taltes om Korsta enkian, som begärer bli frij för rotheringen, effter en annan 
bonde har nu flytt dijt, men betänktes att praxis och sielfwe aeqmtas fordrar, att 
den som har skuret, bör swara för rotheringen, och icke den som nykommen är, 
och intet gagn har än hafft af hemmanet.

Jacob Anderson upkallades, och tilhöltz wijsa Quaestori och inspp. aer. rotheringz 
rullan effter fogd[e]ordningens lydelse, det han och befaltes säya dhe andre fogderne 
med att gpra.

Resol. Henne gifwes af Consist:o halfparten rothpenningame.
6. Uplästes Gramonii bref af den 13 hujus, der i han begärer få swara för sitt 

lägersmål i Stockholm, effter gärningen der är giord. Consist:m fan detta wara 
en fåfeng exception, och af ingen sanning. Derföre bör han här swara.

7. Taltes om M:r Boos enkia, huru man skal bära sig åt med hennes sak, om 
hon i morgon upkommer.
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Consist:m mente bäst wara oförmärkt förnimma i morgon, om hon är kommen, 
det man näppligen tror, och bad Prorector i sådant fall, om hon kommer, Prof. 
Skunk sittia, der Rector sielf icke hemkommer, effter Prorector blir hindrad i 
consistio ecclesiastico. Proffis dhe andre sade det intet wara så bråttom med den 
saken, att hon icke på 8 dagar kan upskiutas, emedan Acadins fullmächtig och är 
borta på ett så nödigt Acadins ärende.

Den 23 Januarij
sammankallades Proffis in aud. vet. m ia  effter predikan, praesentibus M. Rectore, 

D. P. Rudb., h. Gartman, h. Verelio, M. Skunk, M. Aurivillio, h. Norcopense.
1. Berättade Rector, att tyske scholmästarens i Stockholm, Martini Gregorii son 

är hijtkommen, tilbiuder för en po[s]t spanmål 8 dr t :a  Proffts tyckte fuller detta 
wara för litet, men emedan säden i detta åhr är mycket wåt och skadd inkommen; 
köpmännen wed Berget, som Rentmestin nu berättade, icke wilja taga emot henne, 
och penningarne lijkwäl behöfwas nödigt till marknaden, resolverades att denne får 
300 t:r för 8 dr t:n, så framt han will innan disting betala 2000 dr kmt. Proffis 
somliga wilja taga till sig för samma köp af Uplandz spannemcilzn. något, kunna 
dhe få för samma köp, allenast dhe låta det i dag weta hos Rentmästin innan 12 slår. 
När swar kommer ifrån bokhållaren från Berget, huru mycket han der har kunnat 
utbringa, kan denne från Stockh. kan skee få något mehr.

2. Förfrågade sig Rector, huru han skal bära sig åth med en Acadins rättare i 
Husby [o: Hubby] i Danmark s:n som är så tresker, att han icke will comparera hos 
Rectorem eller Quaestorem, när han i någre nödige ärender kallas.

Resol. Han straffas med prubban för sin genstörtighe*.

En stund effter privatim hos Rectorem in praesentia Quaestoris och Notarii 
lofwade Martini Gregorii son 2000 dr till distingen för dhe 300 t:r honom tilsades 
få a 8 dr t:n.

Den 23 Januarij
effter predikan kallade Prorect. Brunnerus Proffis tilhopa i kyrkian, och be

rättade effter D. Hoffwenium, som sielf nu icke war tilstädes, att Erich Hansson 
[Ångerman] rådman här i staden biuder halfnijonde dr t:n, lofwar penningarne en 
post till marknan, om han får spanmålen wed Nora.

Rentmästin sade, att böndren klaga mycket öfwer hans måhl, effter hwar i6:de 
tunna altijd går bort effter hans måhl, har och gått mycket långsamt med betal
ningen, då han sidst handlade med Acad:n. Prorector mente, sådant wäl kunna i 
contractet förekommas. Quaestor påminte, att man först borde hafwa swar från 
Berget, hwad bokhållaren der har uthrättat, och derföre intet kunna slutas om 
någon spanmål mehr, förän Acad:n weet hwad der uttages.

Detta upskiutes fördenskull till tijsdagen.

Den 28 Januarij
höltz Consistorium majus, praesentt. M. Rectore, M. Brunnero, D. Åkerman, 

D. Gartman, D. Hoffwenio, D. Verelio, M. Skunk, M. Celsio, M. Aurivillio, 
D. Norcop., D. Tersero, M. Columbo.

1. Uplästes bokhållarens bref från Falun, der i han skrifir, att Erik Person på 
Åsen will allenast behålla 100 t:r för 9 £ dr. Dhe som ha taget emot Uplandz
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sp<a»»emJlen, klaga mycket att hon är skämd, derföre dhe wilja intet mehr emottaga 
af henne, utan HelsingspdwwemJlen allena. Af dhe 166 t:r från Biörskog will Jöran 
Anderson allenast behålla 40 t:r, derföre bokhållaren har ställt det öfrige till 
Behmen. Dhe öfwer begärte poster wilja dhe intet emottaga, effter dhe få nytorkat 
rogh för 12 dr, och månge herskapz fogdar ha såldt för 10 dr t:n rog, malt och 
korn.

Consist:m war illa tilfridz med detta tilbodet.
Prof. Skunk sade, dhe gifwa i Stockholm 9 dr t:n på torget.
Rector: det är ingen twifwel hon icke stiger up framdeles.
Åkerman: det är intet tekn till god hushållare, att då först föryttra spannemå\tn, 

när stora poster inkomne äre. Det skedde en stor faut, när wij icke togo 12 dr t:n 
när det bödz.

Aurivill., dhe handla icke mycket wäl med oss dhe gode män wid Berget. Dhe 
budo oss 12. dr och nu wilja de intet bli der wid.

Proff:s dhe andre tyckte wäret wäl, om det hade blif:t der wid.
Aurivill., hwem kunde förut tänkia det skulle bli sådant afslag.
Celsius: man skulle för juhl skickat up en karl, och icke litt på bref:n.
Hoffw., wij måtte weta huru mycket än är osåldt.
Unonius inkallades frågades huru mycket han har öfwer i sin befalning. Resp. 

wed pass 220 t:r föruthan dhe 40 som är mycket swag spannemål.
Betänktes, om något mehr skal gå up till Berget, hwilket syntes orådeliget. Uthan 

höltz nyttigast, man giorde prof af en fohra till Forssen [0: Avesta] och Stockholm.
Åkerman war emot Stockholms resan, effter bonden intet kan stå der och frysa 

på torget, och inge wisse köpmän äre.
Sades, att böndren gärna wilja gifwa 8 dr t:n här, och 2 lass wedh till, att dhe 

slippa längre köra.
Quaestor: hwar skal bonden ta peningar att betala med?
Slötz 1. att det swaras Rommel, om dhe icke wilja betala effter som han hade 

ordres sidst att uttinga spannemMen, så går intet mehr dijt upp.
Åkerman: jag håller intet der med, att Kopparbergz handelen uthslås, uthan bättre 

wore spannemJlen går dijt up, fast dhe icke winna mehr än 16 öre på tunnan.
Proff:s dhe andre sågo ingen nytta här med, ty böndren köra uth sina ökiar, 

och ha så intet att bruka åkren med i wåhr, der af större skade står till befara.
Jacob Andersson och Unonius inkallades, och frågades Jacob huru mycket han 

har osåldt? Resp. 140 t:r.
Rector: Höken i Wattholmen will taga emot 200 t:r för 8 dr t:n will betala half- 

parten i disting, och halfp. i ApriL Om nu bonden gofwe 1 dr till på tunnan föi 
det han slipper föra, hwad tycker Gonsist. der om.

Åkerman: dhe som slippa här, må gee 6 mk på tunnan.
Consisnm tyckte wäl wore, det söktes att Höken lade till å dr på t:n, eller åth 

minstonne tullpenningacae. Det lofwade Rector skrifwa honom till om, och weta 
swar innan någre dagar.

Quaestor: är icke bättre wij låta Erich Hansson [Ångerman] här få för halfnijonde 
dr t:n wed Nora.

Jacob Anderson tilsades att säya böndren, att den spannemål som icke föres till 
Berget, och der uttingat är för 12 dr, kunna dhe föra till Wattholmen, och gee 1 dr 
på t:n fordzllön. Det mente fogden att böndren wilja gärna gifwa, dhe som elaka
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ökiar hafwa. Tillsades och Jacob i morgon låta weta hos Rectorem huru mycket 
spannemål blir igen, som han nu tänker uttaga.

Gonsist:m frågade huru mycket han har? Resp. 100 t:r.
Han tilsades, att låta föra till Stockh. 30 a 40 t:r god sädh, och befaller en be- 

skedelig man sälja henne uth högst han kan få på torget.
Taltes än om Erich Hansson [Ångerman], och syntes gott lämna inspp. aer. att 

accordera med honom, sedan man får weta huru spannemMea föryttras i Stockholm 
doch att han geer 9 dr och tullen till.

2. Insinuerades D. P. Rudbeckii skrifftel. ursächt om sitt uthewarande, samt dess 
betänkiande om spannemåls handelen etc.

3. Påminte Rector om qwamen här i staden, att det är Acad:n högt angeläget 
hon sökte confirmation på henne af Kongl. May:tt, och att sådant communicerades 
med 111. CancelL i tijd, effter någon fara torde ondt stå af drögzmålen.

Syntes nödigt, att detta föredrages hans HögGr. Excell. när man får wissa tijden- 
der, att hans Excell. är kommen till Wennegarn, och att 2 Proff:s på Consist:ii 
wägnar resa öfwer. Det togo Prof. Skunk och Aurivill. på sig.

Den 4 Februarij
höltz Consistorium majus, praesente M. Rectore, D. P. Rudbeck, M. Brunnero, 

h. Åkerman, h. Gartman, h. Verelio, M. Skunk, M. Celsio, h. Norcop., h. Tersero, 
M. Columbo.

1. Prop. Rector en adelsman, som här har studerat, wid namn Eldstierna will resa 
uth och begärer testimonium. Bewiljades.

2. Bewiljades och studioso Danieli Milandro testimonium.
3. Frågade Rector huru man skal bära sig åth med Gramonio som undrager sig 

att swara här. Resol. Han citeras tridie gången, och dömes sedan fatalia äre uthe.
4. Taltes om humblegårdzmästrn antingen han må få någon skrifft, som han 

begärer, det han är skild från Acadrns tienst, eller icke, effter han så illa har ställt 
sig, hälst nu sidst i M:r Johan örns lada. Resol. Effter han är för grof.a stycken 
anklagad, och derföre intet har purgerat sig, gifwes honom intet skrifftel. afsked.

3. Samuel Johansson klockare söker betalning för klockställningen. Prof. Skunk 
berättade 111. Cancell. förklaring, då hans Excell. sidst här war, öfwer denne begäran 
hafwa wäret, det Samuel borde hielpas till någon wissare betalning än expense- 
penningame och Consist:ii cassa, som är mycket owist. Resol. Man seer effter hwad 
förr finnes slutet in actis för honom.

6. Prof. Celsius begärte här effter blifwa förskont med inspectione typographiae, 
effter trycket är så förderfwat, att man kan intet stort med inspectionen uthrätta 
der wid, uthan gör sig odieux der med.

Prof. Brunn, sade att inquisitionen der i åhr för serdeles hinder upskuten blef.
Celsius: om der skulle göras något, så borde en karl, som har förstånd om sådant, 

såsom en främmande boktryckiare hijtkallas.
Taltes om inspp. typogr. i synnerhétf om D. Loccenio, som för ålder och andre 

hinder, synes icke rå med denne syslan längre.
Resol. Det notificeras genom Notarium Consistorii D. Loccenio, att effter han 

icke sielf för siukdom skull rår med inspectionen, han då behagade i sitt ställe tillijta 
någon annan. Af Consist:o tilsattes Prof. Aurivillius effter ordningen. Det honom 
säges af Notario, och att Prof. Celsius är endtledigat der ifrån.
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7. Frågade Rector, om icke Acad:n kunde sökia att få innehålla betalningen på 
det teglet, som taget är till Coll. Antiq#*t. byggning af kyrkian, för den skuld 
Acad:n har att fordra af domkyrkian. Detta syntes skäliget, att man på sådant sätt 
assecurerade Acad:n, på det kyrkians föreståndare må wara sorgfällige att drifwa 
saken till slut en gång.

Men här betänktes, om Acad:n kan i sin egen sak arrestera desse peningar, effter- 
som denne twisten af Kongl. Cammaren är skuten under liquidation, och i fall den 
ey kunde skee, skulle saken gå till Kongl. Cammaren igen.

Resol. Rector talar med h. Rudbeck, att dhe medlen innehållas så länge till 
Acad:ns säkerheet. Item significeras h. Archiepiscopo, det Acad:n söker ha inne 
penningptas för teglet, och begärer Hans Högw:ttz adsistence till uthslag här i, 
hwilket Notarius förrättar.

8. Uplästes 111. Cancell. bref för Jacobo Falk till Communitetet.
ResoL Han remitteras till examen, och effter prof accommoderas i den facultet 

han söker det beneficium.
9. Rector berättade det Quaestor sig beswärar öf:r 2 bönder på Biörskog i 

Roslagen, som finge på handen för någre åhr penningar 40 dr och 4 t:r spannemil 
på qwarnstenar, men sedan med dem intet inkommet, fast Quaestor har sökt alla 
görlige uthwägar att få rätt på dem, men intet der til kommet. Resol Skrifwes till 
pastorem i Broo, h. Erich Micrandrum, det han söker wid tinget att få utslag på 
dem; item til hopman Ingemund Axelson, att han assisterar Acad:n här i.

10. Prop. Rector att Johan Andersons [Grans] enkias bror förfrågar sig om 
Acad:n icke har macht effterlåta henne Myrsiö hemmanet under praebende frijheet? 
Quaestor sade att landzhöfd:n i Wästerås h. Creutzen har swårlrn welat denne gången 
wed skrifningen der till samtyckia, säyandes att Acad:n på sådant sätt snart skulle 
kunna göra till praebendehemman så många som hon will. Resol. Man kan fram
deles genom skrifwelse repraesentera h. landzhöfd:n Acadrns privilegier det förmå, 
att hon samme frijhe/ hafwer som en frälses man med sine godz att disponera, kan 
och i brefwet tilsättias, det Acad:ns interesse är, att hon sparsamt här med umgår, 
och icke gör för många praebendehemman.

11. Magister Celenius har förr mist en termin af penningestip. som han bytte 
sig till med inspp. lof för 2 åhr sedan med Cosselio, men sedan per errorem kom 
en annan i stället, det han nu begärer niuta refusion före. Resol. Han niuter när 
något rum faller, dher om han kan påminna inspectores.

12. Om det ena Mag. Micrandri stipendio simplici, som nu sidst in fac. theol. 
genom förseende är en annan tilslaget, slötz, att inspp. stipp, tillsee det han får det 
niuta oafkortat.

13. Taltes om Wardala i Närtuna s:n, huru Acad:n skal bära sig åth der med. 
Quaestor: saken gifwer fuller wed handen hwad Acad:n skal swara, när tinget 
blir.

14. På bondens klagan i Hällby slötz, att man skrifwer häradzhöfdingen till, och 
begärer citation på Biörnklos fru och h. Erland Kafle till näste ting, hwarest då 
bör sökias mätning i byn till råå och rör. Brefwet skickas till häreshöfdingens gård 
Tordsätra wid Sigtuna genom en express, der till en humblegårdz dreng kan 
tagas.

13. Begärer fru Karin Sparre recommendation för Jona Jättman till sin biskop, 
att få bli präst, efftersom hon kallar honom der till. Resol. Honom gifwes testi-
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monium, när han har uthlagt den rd:rn honom för juhl pålades i Consistro gifwa 
till dhe fattige för sitt uptåg med swarfwaren.

16. Sökte lappen Sirma hielp till wedh och annat nödigt. Påmintes honom fått 
sidst med condition, att det skulle wara sidsta gången. Taltes sedan om hans in
formation; och höltz gott wara han kunde komma till lära så mycket, att han blefwe 
tienlig att göra något godt der han kommer och är ämnad till, hälst effter Acad:n 
reda har giordt någon kostnad på honom. Och syntes gott någon god karl toge 
honom ännu under händerne. Resol. Honom gifwes till wedhköp och skor 4 dr 
smt. Slötz och om den som honom här effter informerar, sedan han från Mag. ö rn  
är examinerad, att der någon serdeles flijt wijses, will Consist:m tacksami: n ihog- 
komma hans arbete.

17. Prop. Rector, att effter Rugman söker arfskiffte, har Rector arbetat med flijt 
på att winna någon af slächten till tutores, men dhe som här i staden äro, nembL 
D. Lithman och D. Hoffwenius, wilja sig der till intet förstå, effter andre gode 
män äre på fädernes sijdan, som effter föremyndareordningen detta tilfaller. Och 
nämdes assess. Gyllenbring, hwilken borde först här om anmodas, och der han icke 
der till sig förstår, kan Consist:m tilsättia någon annan.

Sedan uplästes Rugmans supplik, der i han begärar bytet, item att ett richtigt 
inventarium på egendomen effter sin sal. swärfader [prof. Bringius] må inlefwereras 
af dem som hafwa hafft egendomen omhänder. 3. att hans hustro må få refusion 
för det de andre syskonen i hennes uthewaro på någre åhr hafwa nutet af husetz 
goda, och hon der emot intet, derföre han söker för henne kost och kläders betal
ning af oskiffto på be:te tijd.

Åkerman: den som har förestått huset, har åt minstonne tient mat och kläder; 
bytet kan man intet neka dem.

Skunk begärte att hans swärfader [Doct. Lithman] må med de andre på enkians 
sijda få weta der af, när der till konwwer.

Resol. Bytet kan skee, sedan wisse förmyndare äre satte. Och tilskrifwes h. Gylden- 
bring nomine publico der om. Den öfrige Rugmans prsetension lan  sedan före
tagas.

18. Nicolaus Collinus Wexionensis extreme pauper söker hielp. Resol. Honom 
unnes 4 dr smt.

19. Insinuerades acta visitationis pharmacopoei, och sades det wara rijkare och 
instructius än man hade förmodat.

20. Prop. Rector, att Afeg. Nezelius söker interimswijs att få någon hielp, i syn- 
nerhétf att blifwa effter 111. Cancell. bref, som för någon tijd ankom, och nu å nyo 
uplästes, accomwoderat med någre stipendiis, till dess adjunctura blir lös. Resol. 
Han reconwwenderas till inspp. aerar. att han den förste blir hulpen. Taltes sedan 
om han kunde få någon hielp i qwarnen eller af bötespe»»wgarne, men slötz intet 
här i.

21. Bened. Sylvin begärer få sälja sitt rum på Comwunitetet, efftersom han för 
sin smittesamwa siukdom icke får gå der sielf. Resol. Han får byta Conwwunitetet 
med någon som har stip. pecuniarium.

22. Om Cursoribus slötz, att dhe få effter proportion som andre Acad:ns betiente 
sin lön, men med wachten har sig annorlunda, hwilken effter Consist. slut får hwar 
månad sitt uth.

23. Prop. Rector att h. Rudbeck har talt med honom om Vallerio, som är före-
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slagen att blifwa orgnist här, att effter han har lägenheet att resa uth, så söker han 
gärna wara förwissad, der han skal handtera dhe studierne, hwad uppehälle han 
skal få i längden, när han kommer igen. Resol. Man seer effter hwad förslag förr är 
giordt i sakerstijan här om.

24. Sade Rector förnämsta orsaken nu wäret till Consistorii sammankallelse M:r 
Boos räkningar, att der i något göras kunde, och Rector nu trodt enkian skulle wäret 
här, men när han gick upp, har hennes dotters bref blifwet honom lefwererat, der i 
hon ursächtar sin moders uthewarande, föregifwandes henne wara befalt i Stockholm 
afbijda en hög herres ankomst. Rector frågade, om längre upskof och dilation skal 
skee, eller om icke nu kunde dömas i saken, fast hon inkommer eller icke, medan 
hon så månge gånger är citerad.

Quaestor: något är som bör afföras i räkningarne, neml. det som intet har wäret 
möyeliget att få uth.

Åkerman: skole wij döma, så att sentensen blir conform med saldo, så få wij 
intet afföra eller corrigera räkningarne.

Uplästes sedan h. 01. Rudbeckii attest gifwen enkian, der i contesteras den öfwer- 
lefwerering M:r Boo har giordt, mäst wara skedd till hans goda wänner, af hwilke 
Acad:n litet eller intet har kunnat få igen etc.

Quaestor: bökerne kunde bli ståendes ändå, är något mehr uthgifwet, så blir det 
en ny räkning.

Brunnerus: jag håller bäst, det wij uthan upskof taga wärket före, och något der i 
sluta. Dhet sade och dhe andre Professores.

Resol. Nästkommande måndag kl. 8 hålles Gonsist:m här om, och om man då 
till middagen icke hinner der med uth, tages tijden effter middagen och der till, 
att saken då kan drifwas till doms.

25. Unnes Andr. Hedman 4 dr smt. ex cassa studd.
26. Berättade Prof. Brunnerus, att en man Erich Erlanson wid Forssen [0: Avesta] 

will behålla en post spanemål af Academien.
Quaestor kände honom för en behållen och richtig man, och hölt med, att han 

kunde få en post af afradz spannemålen, men korn allenast, om han will gifwa 
10 dr t:n.

Brunnerus mente honom näppligen wilja gif:a öfwer h tijondhe.
Resol. Honom effterlåtes för 10 dr t:n om han will gifwat.

Den 5 Februarij
höltz Consistorium majus extraord. Present. M. Rectore, h. Åkerman, h. Gartman, 

M. Liung, h. Verelio, h. Norcopense, M. Columbo.
1. Berättade Rector orsaken wara till Professorum sammankallande, att något slutas 

skulle om spannemalen; effter Höken refererade Rector, att han intet kan behålla 
den spannemMen i Lena, effter hon är så skämd.

Quaestor: i Tillinge rättarelag är in mot 200 t:r förutan dhe 40 t:r swag spanne- 
m*$l. Gröten har och 200 t:r osålde eller något meer.

Slötz att det som exercitiestaten tager, sätties för 8 dr t:n.
Slötz och om T iVnngespannemålen, att om Erich Erlandson icke will gifwa 10 dr 

så får rådman Erich Hanson [Angerman] den spannemMen.
Roslagz spannemMen går åth Stockholm till Sa[de]lmeyerskan och det Öfrige af 

Grötens.
2 -  724594 Sallander
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Jacob Anderson (år 20 t:r af boden i Lena a 8 dr.
Af samma slag som Jacob tar för 8 dr tager Prof. Åkerman 5 t:r för 10 dr t:n.
2. Uplästes en Abram Persons insinuerade skrifft, angående någon skuld i pen

ningar och säd hos böndren, som ha blifwet öde, belöpandes sig till 148 dr 2 öre 
och 44 t:r spannemål, dem han begärer i sin räkning afföras. Resol. Skaffe sig veri- 
ficationer af böndren, som således ha flytt, det dhe så mycket skyldige äre, och icke 
kunnat betala. Verificationerne underskrifwas af prästerne, eller andre gode män der 
sådane bönder nu äre, att Acad:n dess säkrare är här om. 2:do. Begärte Abram 
Person, att den 40:de delen han sedan 1663 har uthgifwet af någre kyrkeherbergens 
spannemål till barnhuset effter 1664 åhrs rijkzdagz beslut, och i hans räkningar på 
någre åhr ey skal wara upfördt må honom gott göras. Resol. Bokhållaren seer effter 
i räkningarne om det så föreweter, att honom kan skee en rättwijs satisfaction.

Den 11 Februari j

höltz Consistorium minus, praesentr. Prorect. M. Brunnero, D. P. Rudbeck, 
D. Hoffwenio, M. Liung, M. Columbo.

1. Noterades Albertus Loccenius för citations försittiande, emedan han hade be
gärt stämning på Mathz Jonson smed och icke sielf eller genom fullmächtig 
upkom.

2. Smedens piga [Karin] sakfältes och för det samma, emot sin husbonde.
3. Studiosus Jacobus Lang och så, af Olof Biörn citerad.

Den 13 Februarij
höltz Consistorium minus, praesentibus M. Rectore, D. P. Rudbeck, D. Hoffwenio, 

M. Skunk, M. Columbo.
1. Accijs Abram [Storm] hade anklagat Matth. Edman för en häst, men i medier 

tijd förlijktz med honom.
2. Mons:r Albertii Tigerklos fullmächtig Swanberg inkom emot Acad. smeden 

Mathz Jonson, som hade brutet sitt contract med secret:n Stropp giordt, om twenne 
munstringz hemman i Lunda och Waxala [o: Danmarks] sochn, till hwilke hemman 
Tigerklo är kommen genom handel med Stropen. Swanbergz fullmacht blef först 
upläst. Sedan begyntes discurs om denne handel hörer under Consistorium. D. 
Hoffwenius hölt före den höra till tinget, effter det angår godz på landet och dess 
häfdande. Resol. Saken remitteras till landztinget, emedan hon är af den beskaf- 
fenhet, att i contractet talas om åkerens häfd och husbyggning å landet.

3. Mathz Jonson smed klagade på sin piga Karin, för det hon i otijd har gått uhr 
sin tienst. Hennes farbror Michel glasmästare och hon sielf swarade, att smeden 
har icke effter hennes tienst lönt henne. 2. hindrat henne ifrån andre tienster.
3. wijst af henne. Smeden tilstod sig wara tilfridz att hon droge af, men will hon 
skal upfylla med sin tienst det hon låg siuk någon tijd hos honom.

Af den examen adsessores hade med parterne, fans pigan intet wäret förwissat 
om någon lön, smeden ingen stadgepening henne gifwet, item har smeden stadt 
sig en annan piga, gifwet denne orlof, och taget den andre igen. Pigan inkallades, 
frågades om hon är tilfridz, att slippa dädan, och de bli hwar annan qwitt. Hon 
sade sig fuller ha fordra något för förre åhret, men är tilfridz om hon slipper.

Detta sades smeden. Parterne wore der med tilfridz.
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4- Prof. Golumbi fullmächtig Andr. Rhodin inkom emot Petri Cursoris enkia. 
Fullmachten uplästes. Sedan anklagades enkian för det hon hade skyllt Prohns 
hustro hafwa kändt åt sig, det henne icke tilkommer, ty en tiggeflicka hade bort
stulet en snibbkraga med knytning uhr Prohns hus och sedan såldt den till Cursoris 
dotter. Prohns hustro har kragan på dottren igenkändt, och begärt den igen, 
tilbiudandes henne så månge peningar hon hade gifwet flickan, till att undfly wid- 
lyfftigh*/, men enkian intet det welat utan stått på, att kragan icke hördt Prohns 
hustru till.

Rhodin frågades hwad ord enkian hade fäldt i Prohns hus. Resp. henne wäret 
något otijdig, men sig icke wara så noga der om kunnig, huru orden lydde. Enkian 
sade, att tiggeflickan hade sagt det frun på Biörnebo låg i staden i barnsäng, och 
sände uth yxmakarens dotter att sälja kragan, derföre hon köpten.

Consist:m frågade om Rhodin har wittne på, det enkian har tillagt Prohns hustro, 
det hon till sig känner hwad henne ey tillkommer. Resp. sig wäl intet wittne hafwa 
der på, men orden lijkwäl wäret fällte. Enkian nekade enständigt. Parterne aff- 
trädde.

Sedan discurrerades här om, och resolverades ändtel., att enkian söker sine utgifne 
penningar igen af tiufwen, och Prohns hustru får sitt igen.

5. Inkommo Langen och Biuggen emot wachten. Studenternes skrifftel. swar up
lästes. Rector frågade om wachten will skrifftel. här på swara? Resp. sig här till 
intet mehr ha säya, än förr af dem swarat är. Studd. påminte om Mathesii wittne 
sidst i Consistio att wachten hade wäret drucken. Wachten sade intet ord wäret 
sant, som Mathesius berättade. Consistrm desidererade nu wittnen igen. Parterne 
affträdde.

Sedan taltes om den retorsion studd. nu göra, att den kan attenderas, der dhe icke 
med wittnen bewijsa sin relation. Dhe inkallades derföre, och tilsades att skaffa 
wittnen på sin sijda, till här mist, eljest gifwes wachten witzord.

6. Inkom h. Per Tibelius emot sin swåger Unonium för någon skuld, effter hans 
obligation, den 2 Octob. 1672 för gården i Gefle, och en wret der sammastädes. 
Obligation uplästes och h. Pers köpskrifft; item en räkning, der i Unonius wijser 
det öfrige wara betalt, allenast resta 261 dr 9 öre.

Slötz att h. Per skal betala den spannemål som Unonius på hans caution har länt 
en bonde. Dhet öfrige i räkningen lemnas h. Per till att göra contraräkning på.

Om sartzet skal Unonius skaffa sig attest.
Till säden i Lunda 1 t:a nekade h. Per.
Sedan klagade Tibelius, att Unonius sitter här i gården i Upsala, och gifwer sig så 

mycket han will af hyran; derföre han begärer det gården må bytas, att han får 
byggia sin del, eller och att Unonius gifwer för penningar för sin del.

Unonius swarade sig byggia åhrl. och det med räkning wilja wijsa, bad h. Per 
lösa sig uth, så will Unonius der med wara tilfridz. Här i slötz intet, uthan dhe för
mantes till liquidation sin emellan.

7. Pigan Anna Johans dotter upkom emot timbermans Olof Mathsons hustro, för 
säden pigan har mist i hennes badstugu. (Vid. acta 13 Dec. 1673.) Men efftersom 
inga wittnen ännu wore på pigans sijda, i synnerh# dhe af h. Rudbeckii jacht, på 
hwilka hon sig sidst beropade, kunde intet mehr här till göras, förän dhe in
komma.

8. Slötz att de peningar Carolus Soot är skyldig apothekaren göres betalte af Sotens
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saker här ståendes, emedan han käns wid skulden i sitt bref ankommet, sub priore 
Rectore, och lofwar betala inom den tijd som länge sedan förfluten är.

9. Frågade Rector huru praxis är, om den som succederar in munere rectoratus 
bör exequera hwad som slutet är sub priore rectoratu? Klagade derhos, att en hop 
odieus saker äre honom lemnade af sin antecessore.

Consist:m höllt bäst, att hwar Rector exequerar sine domar, der sådant skee kan. 
Rector sade, så länge jag är Rector, rår jag om wachten, dhe skola intet gå ett fiät 
att exequera sådant, som slutet är under förre Rectorum administration.

10. Bewiljades Joh. Mantino af cassa studd. 6 dr smt.
11. Prop. Rector, att en gammal studiosus Olaus Stephani, som blef deponerad 

1655, kom hädan 1660 till Lawalé [0: Jean de la Vallée?]. Har 1661 blifwet för- 
rycht. Begärer testimonium.

ResoL Honom unnes testimonium depositionis.
12. Angaf Rector, att när han upgidc i Consistrm lefrerades honom af not. con- 

sistrii ecclesiastici en zedel, der i stod förmält om en misstänkt bok, nyligen inbun
den, den consist:m ecdesiast:m begär ar Rector will låta inquirera effter.

ResoL Effter Consist:m icke kunde wäl finna sig här i, comitterades Not. Mi- 
crandro der om att conferera med not. consist. ecclesiastici.

Den 19 Februarij
höltz Consistorium majus, praesentt. M. Rectore, h. Åkerman, h. Gartman, D. 

Hof[f]wenio, M. Skunk, h. Tersero, M. Columbo.
1. Uplästes M. Boos enkias bref af den 17 hujus, der i hon begärar, att terminus 

till domens afsäyande må prolongeras på 8 dagars tijd. 1 medier tijd lofwar hon 
inkomma med sin förklaring innan nästkommande fredag.

Resol. Henne swaras, att hon får dilation på 8 dagar, kommer hon då icke till 
swar, så dömes lijkwäl i saken.

2. Henricus Henrid Hoffwenius* Ostrobothn. begärer testimonium. Effter ingen af 
närwarande Proff. känner honom, kan det icke tillåtas, med mindre inspector istius 
nationis kan wittna honom wara dess wärd.

3. Taltes om den humblegården Prof. Terserus har emottaget, att sal. Laurbergii 
enkia fordrar ännu betalning för dess cultivation, effter Ravius icke har henne betalt, 
då han den tilträdde; derföre hon nu söker få dhe penningatne Prof. Terserus bör 
uthgifwa till Ravium. Prof. Terserus sade sig lijka wara hwem han betalar, men 
allenast den finnes der till berättigad, och han således säkert penningttne lefwe- 
rerar.

Consist:m war något owist om Ravius har betalt enkian eller icke, och huru dem 
emellan kan wara; derföre syntes nödigt, att man wore föruth undrättad af Ravio 
här om, innan penningatne uthgifwas. I medier tijd kunde de bli beståendes hos 
Prof. Terserum, till dess man får swar af Ravio, eller hans mågh i Stockholm.

4. Frågade Rector om några penningar kunna nu falla i marknan att betala 
Acad:ns stat, effter det är något lijdet på terminen, och förhoppning war giord att 
någre medel skulle falla i distingz tijden. Quaestor sade, att af Sa[de]lmeyerskan är 
intet swar kommet. 1000 dr woro lefwererade af tyske scholmästaren, men der af 
en del betalt till oxköpmännen. Mente doch sig kunna med något komma till wäga; 
det och Rector honom med inspp. aer. recommenderade.

* Felskrivning för Hoffrenius.
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5. Prop. Rector, att häradzhöfdingen Gudmund Krok har låtet upbiuda sal Prof. 
Ausii gård på rådstugun, hwilket är Acad:a mycket praejudicerliget, både för dess 
fordran i det huset, som och för dess jurisdiction skull; derföre och Rector hade låtet 
här emot skee protest på rådstugun.

Åkerman: wij måste solenniter beskicka borgmästare och rådh, att dhe innehålla 
med sådant upbod, och säya dem, att wij wilja ha wåre jura oss reserverade.

Sedan berättades, att när skulden war darerad med sal. Ausio, fick enkxan bref af
111. CancelL att wara frij för dess betalning i sin lifztijd. 2. Så länge barnen blefwo 
store. 3. Betänktes denne skulden wara som Gronans- och kyrkioskuld, derföre bör 
den för privat gäld uthgå. 4. Har Acad:n förr protesterat på rådstugun emot detta 
upbud. 3. H. OL Rudbeck och Prof. Åkerman sagt Kroken, det han in puncto debiti 
et rerum creditarum till en af Acad:ns medel borde gå till Consist:m och icke till 
rådstugun.

D. Hoffwenius sade sig i dag talt med borgmästrn och dhe sagt, att Acad:n har 
wäl rätt der uthi, men sig hälst see det Acad:n söker skriffteliget förbod hos landz- 
höfdingen, till borgmästaren. Men detta syntes Gonsist:o onödigt, effter stadzrätten 
wäl weet dessutan, huru wijda deras jurisdiction sig sträcker. Resol. Consist:m ställer 
en skrifft till rådstugun att hindra detta upbodet, af dhe skäl, som der till här ofwan 
nämde äre.

6. Prof. Gartman och Skunk som hade nyligen wäret deputati till 111. Cancell., 
hade nu welat giordt berättelse om sin expedition, men emedan så få af Proff. 
woro uppe, differerades detta till miste Consistorium majus.

Den 25 Februarij
höltz Consistorium majus, praesentibus M. Rectore, M. Brunnero, M. Benzelio, 

D. Åkerman, D. Gartman, D. Hoffwenio, M  Liung, D. Verelio, M. Skunk, M. Nor- 
cop., M. Tersero.

1. Berättade Rector, att ifrån M. Boos enkia är en widlyfftig skrifft i går med 
posten från Stockholm inkommen, tämmeligen praejudicerlig emot Acad:n, och 
upfylt med en hop calumnier, men eljest af intet realt innehåld, den som nu kunde 
wid den sakens företagande upläsas, när flere adsessores komma. I medler[tijd] 
proponerades något an«at.

2. Uplästes h. Rijkz Cantzlerens så wäl som der innelychte Kongl. M:ttz bref för 
den yngste Wibbling, fordom borgmästarens son i Söderköping, att blifwa hulpen 
till communitetet eller stip. pecuniarium. Resol. Han accommoderas med första, 
effter Hans Mayrttz och 111. Cancell. nådige behag, ehuruwäl han eljest der till synes 
wara mindre capabeL

3. Uplästes 111. Cancell. bref för sal. Prof:ns M. Laur. Fornelii enkia, att in
rymmas i dhe hemmanen i Wänge och Nostuna by, som sal. Ausii enkia har hafft, 
och Acad:n nu tilfalla. Consistrm fan intet hinder här i, uthan hölt fast billigt defe- 
rera detta enkian, i anseende till den sal. mannens meriter.

4. Uplästes mantals commissariens Peder Wälltz skrifwelse till Secret:n Hadorff. 
der i han effter Kongl. May:ttz ordres begärer, att Acad. statz personer i hans 
närwaro annoteras, eller der Acadrn har tilstånd dessutan mantalslängden på dem 
af sitt medel förfärdiga, att det då med förswarlig flijt och försorg skee må. 
Proff:s mente, att den mantals längd, som är skrifwen af dess Secretario, och med 
Acad:ns signete undertryckt, bör gifwas witzord, fast commissarien icke är der hos.
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Här i stante detta. Allenast om M. Kidronio, h. Erik [Berg] notario och Morandro 
frågades, om de böre considereras såsom studenter. Och höltz före, att de som giffte 
äro, och lön niuta, böra hustrurne och folket skrifwas. Sågz och sedan effter i förre 
längderne huru der är practicerat, och befunnes Adjuncti med collegis der skrefne i 
somlige längder, i somlige intet.

Resol. Acad:n låter som wanliget är sielf skrifwa mantals längden med förswarlig 
flijt.

5. Prop. Rector af ett tilfälle, som inkommet är med bokhållarens bror, att wid 
accijs rätten förefaller något, som synes Acad:n praejudicerliget, emedan dhe citera 
till den rätten wid de twister som infalla om sådane ärender, icke allenast andre 
af Acad:ns folk, uthan och Professores och Archiebiskopen sielf, och döma der, 
fast ingen af Senam academico tilstädes är; hwilket förmentes wara både emot deras 
ordres, som och Acadrns jurisdiction. Resol. Rector låter förfråga närmare hwad 
privilegia accijs rätten hafwer.

Der på inkom bokhållaren, berättandes att de på accijs rätten hade dömdt hans 
bror till 40 mk böte, såsom för råån, för det han hade hulpet en Acadrns bonde, 
att få uth en humblesäck han hade mist i tullporten, för han såldt en span sädh 
otullat, den han först hafft i sinnet med något mehr föra genom staden till Stock
holm, men sedan fått köpman för honom här. Och har hans bror, när humble- 
säcken uttogz, lofwat för bonden betala. Begärte fördenskull nu bokhållaren Con- 
sist:m wille taga hans bror under Acadrns jurisdiction. Proffrs discurrerade om 
denne action, höllo före den höra under Acadrns jurisdiction, hwad rånet widkom- 
mer han är dömd före, och att de böterne hemfalla Acadrn. Prof. Åkermanr Hwad 
som angår tullwäsendet allena, så hörer det under accijs rätten. Om det öfrige in- 
hämptas först närmare kundskap af deras privilegier i accijs rätten.

6. Om den rest, som har blifwet effter någre bönder på Mrr Boos gårdar, hwilka 
ha afflytt, och intet hafft betala med, utan lemnat hemmanen öde; resolverades att 
den balanceras till dess fulkomliget slut blir i M:r Boos sak, emedan det icke är 
säkert nog den att afskrifwa.

7. Frågade Rector, om Acad. bönder för skuld må arresteras, och insättias af 
stadsens magistrat, som desse dagar är skedt med en bonde? Här om inföll någon 
discurs, som stanade i den mening, att bonden bör lagsökias wid tinget der han 
bor, och dömas först der, föran execution skeer. Och resenterades det högt, att 
bonden säges mycket hårdt i fängelset handteras. Resolutio. Rector låter fråga hos 
stadz rätten hwarföre dhe så illa handtera Acad. colonum, och låta exequera på 
honom förän han är dömd i det foro han hörer under.

8. Berättade Rector, att h. Henrich Myrander skrifwer sig till, och tackar för den 
försorg Ven. Consist:m har hafft för sal. Bringii sterbhus, med brefs affärdande 
till adsess. Gyllenbring, att förmå honom till tutorem; begärer och att Mörlingen, 
som jämwäl är i skylskapen, må med ett lijka bref der om anmodas. Resol. Det 
bewiljades.

9. Berättades af dem, som hade wäret deputati till HL Cancell. nembl. Prof. 
Gartman och Skunk, huruledes deras commission är expedierat, och har hans HögGr. 
ExcelL sig öf:r de föreställte ärender i nåder så föreklarat.

(1.) Om tullqwamen här i staden finner H. H.Gr. Esc nödigt, att Acad:n med 
första söker supplicando hos K. M:tt confirmation på henne, och insinuerar samma 
supplic hos hans H.Gr. Exc., så lofwar hans H.Gr. Exc. lefwerera den till någon af
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secreterarne; och drifwa detta till ett gott slut. Fans derföre nödigt, att den 
suppliquen med första affärdas, och att der i införes om papersqwarnen. Doch sees 
först effter hwad rätt Acadrn har tili papersqwarnen.

(2.) Om tryckerijet tyckte H. H.Gr. Exc mycket illa wara, att det så skämmes 
och förderfwas, och dageligen afftager, det H. H.Gr. Exc. sade sig nyligen hafwa 
sedt af dhe ark till H. H.Gr. Exc. af Runographia Verelii lefwererte woro. Derföre 
H. H.Gr. Exc. wilja är, att trycket med första inventeras, der till en kan skaffas från 
Stockholm, som sådant wärk förstår, och att det ändtel. skeer medan Curio är i 
wälm achten.

Item har H. H.Gr. Exc. frågat hwij Acad:n så länge dröyer med Curios skuldz 
infordrande, och alfwarlin tillsagt Rectori, att den med första uthfordras.

H. H.Gr. ExcelL har och tyckt illa wara att ingen boklåda här wid Acad:n är, 
derföre studiosi versera in summa ignorantia librorum, och wille H. H.Gr. Excell. 
wara betänkt på medel och uthwäg detta att emendera. NB. Rector refererade något 
mehr privatim om en annan boktryckiare.

(3.) Om Korlingens sak har H. H.Gr. Exc. intet hördt sedan H. H.Gr. Exc. kom 
af resan, utan näst förr, då discurrerades der om, och anhöltz starkt, att commissarier 
skulle sättias i den saken; och då har H. H.Gr. Exc. sig så uthlåtet, att om Acad:n 
finnes skyldig, så wille wij plichta (som hans H.Gr. Exc. ord skal hafwa wäret) 
men fins Körling skyldig, att han då ex rigore må straffas, androm till exempel.

(4.) Om M:r Boos sak tyckte H. H.Gr. Exc. att Acad:n förlänge dröyer der i, och 
då har infallet tal om h. Rudbeckii arbete, och hans H.Gr. Excell. sagt, det h. Rudb. 
har lofwat mz första inkomma sielf hos 111. Cancell. med det arbete, angående special 
räkningarne.

(5.) Om Acad:ns debitorer ha deputati refererat, att Behmen har tilbudet accor- 
dera med Acadrn. 111. Cancell. sagt: Ens äre wij att wij kunna samtyckia till något 
accord, emedan Acadrn icke är patron öfwer intraderne, utan har allenast usum 
fructum. Eljest har Behmen sökt hos K. Mrtt aldeles tillgifft der i, men tror sådant 
näppligen winnas.

Om Gestrinü skuld har 111. Cancell. mening wäret, att det må stå till dess special 
räkningen af h. Rudbeck inkommer.

(6.) Om fougdernes caution har III. Cancell. sagt sig wäl låtet förstå sin mening, 
det Quaestor må mäst ha till säya med deras antagande. Doch sin mening icke 
wara, att de fördenskull icke skola inläggia sina cautioner i Consistorio, eller och i 
widriget fall, att Quaestor bör swara och cavera för dem. Har och H. H.Gr. Exc. 
giordt en widlyfftig digression om spannemå\eas föryttrande och resor till Berget, 
att säden i tijd borde uttingas, och der det annars ey beqwämlrn skee kan, att det 
genom någondera af inspp. aer. förrättas. Prof. Skunk sagt, offta den som blir 
inspector, för ålder skull icke hinna med sådane resor, och andre beswär det embetet 
med sig förer; derföre Consistrm har hafft i betänkiande, att låta det embete bli 
hos dem, som tienligast der till äre, och att de icke bägge på en tijd ombytas, utan 
den ena blir i 2 åhr, emedan han med dess embetz sysslor kan wara bekant, men 
Consistrm icke dristat sig detta wärkställa, efftersom i constitutt. förmäles, att det 
bör ordine gå. H. H.Gr. Exc. swarat, jag tycker det förslaget mycket gott wara, i 
effterlefwa constitutiones, och följa ändå ordningen, fast dhe gås förbij, som der 
till intet sielf finna sig bequämme. Har och hans H.Gr. Exc. aggreerat, det insp. aer. 
den ena blifwe i 2 åhr, på det dhe icke bägge äre obekante i det embetz sysslor.
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(7.) Qm herrarnes stipendiis har H. H.Gr. Excell. funnet gott, att dhe beneficia 
på Consistorii giorde påminnelse adsigneras dhe personer, som flitigt studierna han
tera, och confermt testamenten dem drifwa; har och H. H.Gr. Exc. begärt copier 
af testamenten till sig. Eljest har H. H.Gr. Exc. mening wäret om sådana godz, 
att dhe må införas i Acad:ns jordbok under wiss titel, och dess fogde uptager 
räntorne, så att studenterne sielfwe der med sig icke befatta.

(8.) Om juramento minorennium, att det utfordras sedan de äro majorennes 
blifne, har H. H.Gr. Exc. hållet impracticabelt, synnerl. af dem som adel äre, item 
wärjornas afläggiande. Har och då H. H.Gr. Exc begynt tala om processer och 
tyckt mycket illa wara, att emot KongL constitutt. sådant oskick der wed, med 
adelens förträdande af 3 classe öfwer Proffis förelöper. Då deputati ha refererat, att 
Consistim för ett åhr sedan sökte det owäsendet effter K. M:ttz och 111. Cancell. 
befalning med ett programma ändra, men uträttade intet annat, uthan drogo på 
sig der med mångens hat och owilja, hwilket H. H.Gr. Exc. tyckte illa wara, att 
någon skulle wara så obetänkt, det han icke skulle wilja Kongl. constitutt. gälla.

Här wid inföll i Consistio tal om depositioner, och klagade D. Hoffwenius, att 
dhe skee på dhe tijder lectiones publica hållas. Rector lofwade der i skulle skee 
correction, effter det en gång fans wara skedt emot intentionem Rectoris och Decani.

I det öfrige förklarar H. H.Gr. Excell. sig mycket nådig och günstig emot Acadin; 
och emedan H. H.Gr. Exc. icke kunde behålla alt i minnet, som af deputatis nu är 
föredraget, har H. H.Gr. Exc. gifwet Consistio macht, att göra ett upsatt på dhe 
förnämste puncter af det Acadin angeläget är, och det communicera H. H.Gr. Exc., 
så lofwar H. H.Gr. Exc. skrifftel. sig der på förklara wilja.

10. Wachten och humblegårdzdrängerne klaga sig, att dhe för högt beläggias med 
bakungzpeningar, effter de sättias lijka med en borgare här i staden.

Slötz, att bakungzlängden icke förr extraderas, än hon är upläst i Consistorio och 
god känd, effter hon förmentes skrifis af Secretin Hadorfio.

11. Företogz Mir Boos enkias sak. Quaestor affträdde.
Här wid berättade Prof. Skunk, att 111. Cancell. har tyckt wäl wara, det h. Ol. 

Rudbeck sutte i denne saken. Men effter tijden war nu i denne session mäst förbij, 
och der i ey stort göras kunde, emedan saken är widlyfftig, ty upskiutes hon till 
morgons k l  8 praecis.

12. Efftersom Acadin behöfwer en ny humblegårdz mästare och den äldste 
humblegårdz drengen Hans Anderson det begär ar, som wittnes wara en dugtig 
och flitig karl, frågade Rector om Consistim will honom det embetet tilltro?

Här i slötz intet wist, utan upskiutes, till dess man får närmare kundskap om 
karlens dugligheet.

13. Prop. Rector, att Oberius som för sin absence är utsluten, der han icke 
inkomme med giltig ursächt, har nu nylig låtet wijsa sine hinder med en prolix 
ursächtan, som nu uplästes.

Resol. Fac. juridica talas wed om honom först, och refererar sedan sitt betenkiande 
till Consistorium.

14. Påminte D. Hoffwenius, att D. Dalhemius klagar sig restera på sitt stipendio 
någre terminer, på hwilka han har 111. Cancell. bref, att han skulle det niuta i sin 
uthewara, som han här wistandes icke wärkeL åthnöt, sedan han det fick.

Resol. Fac. medica confererar här om först, och gifwer sedan något förslag, huru 
han kan få sitt uth.
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15. Prop. Rector, att en finno wed namn Keckonius som wittnades af Rectore och 
somlige Proffrs wara en wacker karl, söker recomwendation till 111. Cancell. effter 
han tänker anhålla hos H. H.Gr. Exc. om någon promotion.

Proff. höllo betänkeliget att recomwendera honom in forma generali, effter han 
så litet länder är, doch kan honom unnas testimonium, om han det begärar.

16. Refererade Rector, att Haqu. Fogel[ius] skrifwer Ven. Consist:m till, och 
beder ödhmiukel. om tilgifft för han har rest uhr arresten, föregifwandes sig då 
först fått arresten när han satt på hästen. Berättades honom wäret öfwerdrucken när 
han afreste.

Consistrm fan skäligt, att der honom detta förseende skal tilgifwas, må han ut- 
läggia till fiscum Consistorii 100 dr kmt.

17. Prorect. Brunnerus begärte adsistence i böternes infordrande under sitt rec- 
torat. Resol. Det befalles någon wiss af wachtdrengiarne dem utfordra, effter wacht- 
mest:n är siuk.

18. En Vestrogothus Sueno Brodd beklagar sin fattigdom, söker stipendium. 
Resol. Angifwe sig hos den facultet han söker beneficium uthi, att han effter före
gången examen kan hielpas, när rum blir löst.

Den 26 Februarij
upkonvKO kl. 8 i Consistorium för M. Boos sak skull, M. Rector, M. Brunnerus, 

M. Benzelius, h. Åkerman, h. Gartman, M. Liung, M. Skunk, h. Arrhenius, M. Cel
sius, M. Aurivillius, h. Norcop., h. Terseras, M. Columbus.

D. Hoffwenius har skrifftel. ursächtat sig, att han nu intet kunde upkonma, 
effter hans mor är nyligen hädan kallad genom döden, och han måste resa uth på 
landet, att beställa om dess swepning och jordefärd.

1. Inkom not. consist. ecclesiastici, på R:diss Archiepiscopi och consist. eccle
siastici wägnar, påminnandes om den misstänkte scandaleuse boken, som skal wara 
af en student satt hos m:r Bengt [Thüring] att inbindas, och sedan man fick 
kundskap om dess förgifftige lära, dädan tagen, derföre H. Högw:tt och capitlet 
begärar, att Rector och Senatus acad. wille arbeta der på, att man kunde få henne 
igen, antingen af den anledning bokbindaren kan gifwa, eller genom något annat 
medel.

Rector sade sig låtet der effter hos bokbindaren med flijt förfråga, men honom 
alfwarligen neka sig känna den karlen, som boken dijt satte eller hans namn 
wetta.

Prof. Skunk sade, att bokbindaren har wist kundskap der om hwem som boken 
äger, effter som hon har wäret i 8 dagar hos honom, han och henne igenomläst. 
Men sedan han förnam boken wara hos Prof. Skunk, hade han så brottom att 
få henne igen, och dagen strax effter, skulle hon wara färdig, som synes otrolighet.

ResoL Rector förehåller m:r Bengt, att han med eed skal liberera sig, det han 
icke weet hwem boken tilhörde, der på han och effterskickades och förehöltz detta, 
med tilfrågan om han sedan har fått kundskap hwem som boken tilhörer, för
mantes och sedan på sin eed berätta här om.

Han sade sig ännu ingen kundskap fått hwem henne äger, uthan det wäret en 
ung karl något lång, med gult hår.

Prof. Skunk: jag nödgas något tala här om, om måndag morgonen tog jag 
boken hos Murich, afftonen kl. 6 togz hon til bokbindaren igen. Dagen effter
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kl. 12 skickades Gabr. Phragmenius dijt, atc taga boken från bokbindaren, effter man 
ärnade hålla henne inne, då war hon reda borta, är nu möyeliget, att boken kunde 
så hastigt göras färdig och torkas.

Bokbind. swarade ja, hwar för icke, det war en liten tingest.
Consist:m höllt detta olijkt.
Prof. Skunk, sade intet Murich åth eder, att det war en förbuden bok? Resp. Det 

nämde han intet om.
Resol. Detta upskötz till effter middagen, då studenterne skole med upkomwa, 

nembl. Murich och Phragmenius.
2. Uplästes i förstonne acta Consistorii af den 27 Sept. i M. Boos sak. 2. Kongl. 

Canmarens instruction, hwar effter räkningarna äre formerade. 3. Någre upsatte 
påminnelser af K. Camwaren bokhållaren Olof Efwertson gifne den 1 Junii 1666., 
som han i bökernes förferdigande borde attendera.

Sedan considererades hwar punct för sig, och der icke fullkomligen swarat war i 
Acad. fulmächtiges skrifftel. swar, så begärtes nu hans förklaring, såsom på de 
orden i enkians libell lit. A. §. 1. der NB. står wed det ordet förmenes etc.

Bokhållaren [lucka i originalet].
Till den 2 punct, der som klagas, att professores ha fått öf:r etc. kan swaras, till 

det som reda är skrifftel. swarat, hwij är sådan öfwerlefwerering icke opförd i föl
jande åhrs bok?

Till den 3 punct, fans fulkoml. swarat i fulmächtigens skriffr.
Till den 4 punct om Gylens enkia och spanneraåleas föryttrande fans och ful- 

komligen swarat. Fulmächtigen sade och, att det som inga document finnes på af 
spannemålens lefwerering, så har icke det heller blifwet enkian påfördt.

Fullmächtigen frågades hwad han will swara till gewinstens åthskildnat 1652 och 
1653? Resp. Det komme af skildnaden i spannemåls wärdet, ty 1652 galt den 13 dr, 
men 1633 allenast 6, 7 och 8 dr det högsta, hwilket han af dhe åhrens böker 
wijste. Anlangande extraord. Proffim betalning, så sade han den wara i räkningarne 
opfördt.

Om den 4 åhrs cladden, som enkian säger 10 a 12 ark wara bortrefne i, och 
sielfwa cladden sedan af h. Rudbeck sagt wäl kunna igenfinnas, swarade fullmäch
tigen sig hördt af Prof:n att han det aldrig har sagt om denne cladden, utan om en 
annan bok. Derföre Consist:m höllt nödigt, att h. Rudb. wed sin hemkomst sig der 
på sielf förklarar.

Till dhe poster enkian afförde i sin skrifft den 3 Decemb. lit. B., såsom först om 
h. Rudbecks attest på dhe 20000 dr smt. till Professorerne öfwer ord. staten betalte. 
Resp. Man will dem afföra, när der på uplägges klara räkningen med behörige 
documenter, hwem som dem nutet hafwer, och att det med Consist:ii consens skedt 
är. Men der Quaestor någre sine gode wänner, förwanter och gynnare egenwilligt 
sådant öf:rskott tilställt har, må han sielf igensökiat och betalat. 2. Dhe 74135 dr 
smt. som enkian bekänner sig än hafwa Prof:m och stipendiaternes quittenser på, 
will man fuller effter hennes begäran afföra, samt hwad mehr hon med quittenser 
kan bewijsa wara uthgifwet. Doch så, att der emot upföres alt det henne i bökerne 
uthan quittenser är affördt och till godo beräknat. Eljest kan den som något 
efftertänkia will, klarl. finna och säkert döma, att enkian har emot sin giorde eed 
Consistio beite quittenser med mera af sin sal. mans qwarlämnade skriffter bortgömt 
och undandölgt, och bör derföre billigt straffas.
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3. Dhe 13333 dr smt. effter h. Fontelii attest anlangande, så är tilförende der på 
af fullmächtigen skrifftel. swarat.

4. Dhe 1500 dr smt. Prof. Ravius bekommet, angå intet Acad:ns upbörder, eller 
dhe räntor Quaestor till Acadrn bör swara före, utan h. Ravius hade be:te 1500 dr 
af Quaestore att fordra på dhe extraord. räntorne, som af Acad. bönder till K. M:tt 
och Cronan clareras borde.

5. Böndrens spannemäls rest dhe skyldige äre, står a part på hwar fogdräkning, 
och icke på Quaestore.

[Samma dag.]
Effter middagen upkommo Rector och Proffrs som för midd. uppe woro, att 

föra till ända M:r Boos sak.
Doch refererade Rector först, det bokbindaren [Bengt Thüring] har nu wäret 

hemma hos Rectorem, och sagt sig i sin bok sedt effter namnet på honom som den 
förbudne boken skulle ega, men sig intet anteknat hans namn, uthan att han är 
en Vestrogothus, men effter den samma har ännu 3 st:n böker hos honom till låta 
inbinda, lofwar han intet släppa dem uth förän han sielf som dem äger, kommer. 
Det han är WGothus weet bokbindaren, wäl närmare kundskap har han icke.

Consist:m befarade honom wäl weta hwem han är. Rector lofwade ännu wara 
mehr der om bekymbrad att få egaren igen.

2. Sedan företogz å nyo M:r Boos sak. Och uplästes först enkians sidste swar, 
hwilket fans wara upfylt med en hop calumnier och beskyllningar på Consist:m. 
Eljest war der intet af något wärde, som icke är infördt i hennes förre libell. Der 
på begyntes discurs om balancen på räkningarne.

Rector: så wijda K. Cammarens instruction är effterlefwad med bökernes for
merande, så seer jag intet annat, än att den balancen, som på cassan är kommen, blir 
ståendes.

Taltes sedan, om alle bökerne äre i K. Cammaren reviderade och approberade, 
eller allenast den ene nembl. 1637 åhrs bok.

Consist:m kunde intet wara wiss om, att dhe alle äre öfwersedde, och gillade 
uthan allenast den som attesten är gifwen om af K. Cammaren. Somblige mehnte 
det nödigt fordras innan Consist:m kan här i skrijda till doms, att alle bökerne äre 
först reviderade och gillade. Rector och Brunnerus: det kommer ändå under K. 
Cammarens revision sedan; oss tillstår allenast, att döma om dhe äre giorde effter 
dhe documenter som fundne äre.

För fogdernes restantier libereras enkian genom §. 6. i K. Cammarens instruc
tion.

Bokhållaren frågades om verificationerne på 1637 åhrs bok fölgde med till 
K. Cammaren? Resp. att alle bökernes verificationer och der till tienlige docu
menter fölgde med 12 kistor, och sedan den ene åhrsboken war examinerad, och 
god känd, remitterades documenterne tilbaka hijt igen.

Rector frågade: Cassabalancen antingen skal den approberas eller improberas? 
Celsius: Det synes wäl af instruction, att det hon har fått in i spannemäl och för
yttrat till köpmännen, bör crediteras spannemäls conto, och debiteras cassan; altså 
kommer det på hans balance hwad som af spannemäls handelen flyter.

Taltes sedan om hwad skada Acad:n har taget i denne Quaestoris tijd. Och fans i 
1652 åhrs bok, wed slutet, att i M:r Boos tijd har Acad:n lijdet skada på 10000 dr
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smt. som innestå hos fogderne, och böndren, och än intet äre uthgångne, och lijkwäl 
icke föras på M:r Boos rest.

Discurrerades åter om cassabalancen.
AurivilL Kunne wij säya wist och attestera att alle de andre bökerne äre så rich

tige som 1637 åhrs bok?
Proff:s höllo före, att Olof Efwertson lärer utan all twifwel ha fölgt sanwwa 

instruction i de andra åhrs bökerne som i 1637 åhrs bok.
Skunk: wij böre nu tilsee om de skäl hon införer i sine libeller äre af det wärde 

och den wicht, att der igenom kan något rabatteras af balancen M:r Boo påförd är. 
Men huru rätt bökerne äre giorde effter formen och ordres, eller icke, der kunna 
wij intet döma om här in loco.

Benzelius: wij ha förr underskrifwet bökerne så wijda de concordera med docu- 
menterne.

Här blef talt om inventario af materialierne till stallet.
Bokhållaren frågades om det alt är enkian godtgiordt? Resp. En deel är opbygt, 

och det i räkningarne M:r Boo godt giordt; en del har han föryttrat till sin nytta; 
något kan och wara än oliquiderat.

Här på igenomlästes å nyo hennes libell, och nu sidst inlagde replica, och extra
herades dhe förnämste momenta, öfwer hwilka wardt å nyo discurrerat. Och 
ändtel. begyntes tal om domens formerande, antingen den widlyfftigt skulle infatta 
hennes inwändningar och dhe förklaringar der på giorde äre punctewijs, eller och 
om den skulle ställas in forma generali, och sedan när så behöfwes, göras der öfwer 
en deduction. Detta senare behagade större delen Proff:um.

Sedan formerades domen således:
Uthi den twistige sak emellan Acad:ns fullmächtige bokhållaren Börje Romwel, 

kärande, och fordom Räntmästarens Mag. Boetii C[h]ru2elii effterlåtne enkia, h. 
Catharina Rodersköld swarande, angående hennes sal. mans räkningar, som fordom 
Acad. bokhållaren Olof Efwertson, effter K. CamwarCollegii instruction och ordres 
har formerat, men Rentmäst:ns enkia förkastar, såsom illa och orättwijsligen slutne, 
är detta Consist. Acad. Ups. ändtel sentens och dom:

Dhe af enkian producerade skäl finner Consist:m intet wara af den wicht, att 
dhe kunna minska den ballance hennes man i be:te räkningar påföres, henne obe
taget, hwad praetension hon kan hafwa hos en eller annan af privat personer, såsom 
och på dhe till det nya tillärnade collegii opbyggiande inköpte materialier, som 
ännu med Acad:n kunne wara oliquiderade. Hwad hennes obefogade injurier och 
calumnier på Consistorii rätten wedkommer, förbehåller sig Consistorium henne der- 
före med tillbörlig näpst framdeles att ihogkomma.

Prof. Skunk begärte noteras sin mening wara, att domen borde fullkomligare och 
uthförligare sdillas, så att der af klarl kunde sees, huru hennes praetensioner och 
inwändningar af intet wärde woro. 2. att det som i slutet af domen står, om hennes 
undsäyande med straff eller näpst, för uthkastade injurier på Consistorium, kunde 
innehållas.

Den 4 Martij
höltz Consistorium majus, praesentibus M. Brunnero Prorect., M  Liung, h. 

Norcop., M  Columbo. D. Hoffwenii absentia ursächtades för sin moders död, item 
M. Aurivillii för sin resa till begrafningen i Sigtuna.

1. Berättade Prorector, att häradzhöfd:n Krok far fort med sal. Prof. Ausii gårdz
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upbod på rådstugan, och Rector der emot så wäl som emot de förre opboden 
protesterat solenniter på Acad:ns wägnar, i anseende till den praetension Acad:n 
har på be:te fasta egendom för sin skuldfordran af sal. Ausio, hwilken bör attenderas 
såsom Cronones, och betalas fram för all privat skuld. Men emedan opboden äre 
ändå alle 3 gånger, frågades hwad här i göras skulle, hälst effter slotzbef:n Samuel 
Steen har giordt påminnelse, det Acad:n borde här i vigilera, och sökia hindra 
immissionen i tijd, förän fatalia äre förbij.

Consistrm wille gärna weta hwad rådstugurätten swarar till Acad:ns protest, och 
hwarföre dhe den icke attendera.

Påmintes af P.Rectore, att det säges om denne ägendomen, att han hör icke sal. 
Ausio till, uthan hans swärmoder, sal. Knut Hindersons enkia.

Resol. Consist:m beskickar borgmäst:n genom Prof. Norcop. och Consistorii 
Notarium, och frågar 1. om dhe ha attenderat Acadrns protest eller intet? 2. om dhe 
icke ha attenderat, hwarföre då sådant skeer? 3. begäres att dhe icke förhasta sig 
med immissionen.

2. Consist:m hade nu ärnat taga före h. Archiepiscopi och Ringii sak; men effter 
så få assessores woro uppe, kunde intet här i göras.

Stigzelius lät genom Notarium begära att den saken må med första afhielpas, och 
att Ringius tilsäges bli så länge hemma.. 2. der så få upkomma här näst, att det då 
må dömas af dem som komma. 3. att när saken här näst tages före, han då får tala 
något till Ringii triplicam, efftersom han den icke skrifftekn beswarar.

Resol. Rector eller Prorector låta sig det wara angeläget att saken med första 
hielpes af. Ringius tilsäges genom Cursorem nomine Consistorii, att blifwa i staden 
till dess saken blir sluten. Det tridie kan och tillåtas, mir saken tages före.

3. Uplästes mantals längden för 1674. Och slötz att effterfrågas skal, hwij hos 
Bringii enkia en person är allenast skrihn. Item hrågas Archiepisc. om collegis för 
deras personer. Och syntes skäliget, att de frijas för sine personer, effter de colligera 
sine salaria allenast, såsom andre sochnedieknerne, men hustrurne skrifrs.

Om h. Erick [Berg] notario talas och med Archiepiscopo.
Papersmakarens enkia måste stå på längden, effter hennes exception gäller 

intet.
4. Uplästes samma åhrs bakungzlängd, och tillsattes Prof. Columbus för 6 mk, 

Beckius 3 mk, Siwert 3 mk.
Om Kidronio och notario h. Erik [Berg] frågas Archiepiscopus.
Om wacht- humbel- trägårdz- och jachtdrengerne samt flere fattige synes skäligt, 

att dhe slippa med 2 mk, doch att Acadrn förfrågar sig först, huru wijda man har 
macht att disponera här om.

5. Bewiljades Per Jonson [Brook] wachtmäst:n, i sin, hustruns och barnens siukdom 
13 dr smt. af expense penningame, och der inge medell för tijden der äre, länes af 
fisco studd., som sedan kan betalas.

6. Uplästes Sylvins supplik, der i han söker ännu någon wijdare hielp till sin 
curs fortsättiande emot sin smittesamme siukdom. Resol. Effter han förr är nyligen 
hulpen, refereras detta till D. Hoffwenium, om han må hielpas, så kan han sedan 
ihogkommas.

7. Påminte Prorector, att det som för helgen togz i acht effter constitutt. om 
intimationibus affigendis post sacra, nu intet effterkommes, begärandes Consistorii 
betänkiande huru detta skal remedieras. Resol. Cursor tilsäger å nyo Proff:s, att dhe
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effterlefwa det constitutt. der om innehålla. Eljest skal Cursor taga zedlarne neder, 
och bära dem till ägaren.

Den 9 Martij
höltz Consistorium extraord. praesentt. Prorect. Brunnero, h. Verelio, h. Norcop., 

h. Tersero, M. Columbo.
1. Prof. Rudbeck begärte att Consist:m wille tillåta någre personer edeligen be- 

wittna om någon koppars öfwerförande tili Stockholm, som de för 2 åhr sedan 
hade emottaget af honom och lefwererat till en kopparslagare m:r Mathias Schuman 
wid nampn, men nu twistas om emellan Prof:n och honom, effter Schuman säger sig 
allenast fått 70 pund 4 h mk till wichten, men der emot honom i Prof:ns räkning 
påfördt 72 pund. Och har wäl Schuman först, som Prof:n nu berättade, lofwat göra 
detta richtigt; men sedan en ny differens dem emellan om något annat i deras 
räkningar upkom, begynner han och neka sig fått denne kopparen effter den 
wicht honom påföres; derföre Prof:n har måst draga honom för Cämnärs Cammaren 
i Stockholm; hwilken har funnet gott, att formännen skulle här judicialiter före- 
hafwas, och med eed göra sig frij, att igenom deras wållande intet hade förminskat 
blifwet af kopparen.

Desse inkomwo, nembl. jachtdrengen Jacob Grelson, Jöran Jöransson i Breåker i
G. Upsala, och Erich Mathson ibid., berättade det kopparslagaren om afftonen då de 
framkonmo, tog emot kopparen, lät läggian i sin gömo, klagade då intet att något 
stycke feltes, sade sig då intet ha tijd att wägan, hade öfwer natten nyckelen hos 
sig, men om morgonen effter sade han det feltes både i stycken och wichten.

Frågades om dhe detta med eed betyga kunna, nembl. 1. Att de intet ha förfaret 
eller förwanskat af kopparen, eller låtet något bortstiälas mädan dhe haden om
händer. 2. Att kopparslagaren intet wille om afftonen låta wägan, utan sade sig 
ingen tijd der till då hafwa. 3. Wäret så många stycken att han om afftonen intet 
prutade på något wara borta. 4. Att han lät förwaran inom sitt lås, och hade der till 
nyckelen? Detta sade de sig kunna göra eed på.

Gonsist:m fan nödigt att talas wid här om, formänwen afwijstes.
Prorector frågade om dhe i wederpartens frånwara få afläggia eed? 2. Om dhe 

få allena swärja, eller böre ha compurgatores, effter dhe synas icke allenast wara 
wittnen, uthan och partes. H. Rudbeck: Rätten begärer allenast de göra sin eed 
wittnes och berätta här om på sitt samwet, att dhe intet ha försnillat af fohran.

Norcop.: det går in på forböndren lijkwäl omsijder, att dhe skola swara koppar
slagaren.

Rudbeck: då må han sökia dem.
Prorector: adhibentur tanquam testes, men nu bli de partes. Frågade derföre än 

om dhe må tillåtas till eed, eller om man må allenast tilbiuda dem eden, och 
låta sedan berätta hwad dhe på tilbuden eed wittna kunna.

Proff:s höllo bäst man bude dem eden.
Frågades hwem som har skrifwet brefwet. H. Rudb. sade, att hans procurator 

Rothman har effter Cämwärs Rättens gottfinnande begärt deras edelige wittne.
Consist:m fan dhe skälen på h. Rudbeckii sijda wara så goda att formännen 

behöfwa intet göra eed, utan den biudes dem allenast.
Här på tilbödz dem eden på dhe ofwanbemälte och nu oprepade frågor, den 

de godwilligt med hand å bok framtedde sig att göra.
2. Quaestor frågade om spannemåls prijset i Ulfwa, Ekeby och Watholm.
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Consist:m frågade hwad han får här i staden? Resp. Rågen säljes för 13 dr t:n 
men blandsäden för 10.

Sattes derföre 13. dr på rågen och n  dr på blandsäden wed qwarnarne på 
landet. Doch effter Quaestor med inspp. wilja resa uth och besee spro/zernilen, 
lemnas till deras gottfinnande här om närmare att sluta.

Den 11 Martii
höltz Consistorium majus, praesentt. Pror. Brunnero, M. Benzelio, h. Arrhenio, 

M. Aurivillio, h. Norcop., M. Columbo.
1. Uplästes assess. Mörlingz swar till Consist:m der i han ursächtar sig för tilbudet 

förmynderskap i sal. Bringii huus, emedan han med twenne förmynderskap förr 
är beswärat, och eljest har 3 barnkullar att föresee och försörja, allegerandes för sig 
till ursächt sielfwe billigheten och förmyndareordningen. Consist:m fan denne 
ursächt icke uthan orsak inwändas kunna; betänkte sedan hwad här i wore till göra. 
Resol. Skrifwes dem till som ännu äre af fäderne anmodade här om, effter lagen 
säger, att i sådant fall skal förmynderskapet dem först tilbiudas.

2. Berättade Prorector om Silfwerström, som hade Consistui lof på en post 
spannecaål, att han först mycket klagar, att den kom mycket sent fram. 2. att det 
han fick, som war allenast 54 t:r, 13 t:r rågh och det andra korn, war mycket 
skämdt, det Acad. fogden skulle sielf sedt, och der han det icke will tilstå, kan 
Silfwerström der på ha witnen.

Consistrm tyckte illa wara, att den bästa säden, e.g. BoUo&sspannemålen ställes 
till en köpman, och den sämsta åter föres till en annan man. Och betänktes här, att 
Quaestor har fördt dispositionen i spannemålens öfwerstyrande, och derföre borde 
man höra hwad han säger, och sedan sökia att remediera detta, om det eljest 
görliget är.

Sedan taltes widlyfftigt om spannemSls handelen, hwem som mäste disposition der 
i hafwa bör, antingen hela Consistorium, inspectores, eller Quaestor, men detta 
stante i intet wist.

3. Klagar Silfwerström, att från Rumbolandet har han allenast fått korn och malt, 
der andre ha fått rogh.

Consist:m påminte sig att i Upland faller ingen rogh.
Prorector: jag tycker Acad. bönder borde göra något rog uth med. Här wed togz i 

betänkiande att dhe äre nog skattlagde i peningar, och behöfwa derföre nödigt 
den säden att wända till peningar, som något mehr gälla kan.

Prorector frågade hwad Silfwerström skal swaras?
Benzel.: han betalar det han har fått, och låter sig der mz nöya.
Prorector: intet kan jag hålla der med, om han kan wijsa skäl till sine in- 

wändningar.
Consist:m: han måste wijsa de skälen först, och det i Räntmest:ns närwara. 

Annat slut blef icke här uthi.
3. ProRector sade sig nu gärna wilja ha fram h. Archiepiscopi och Ringii sak, 

men effter så få äre tilstädes, frågade han hwad här i är till görandes, om saken 
nu kan företagas.

Prof. Benzelius: om flere äre till wäntandes, så wore bäst wij drögde så länge. 
Eljest är här en olijdelig drögzmål inkommen, mig tycker wij borde wara wisse, 
om flere komma eller ey, eller och hwad ursächt dhe förebära.
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Prorector: dhe ha lofwat upkomma. Frågade sedan hwad man skal göra, om dhe 
säya sig intet wilja upkomma.

Benzelius: då må wij döma.
Prorector: i en så wichtig sak sitter jag intet med så få adsessoribus domare.
Fans nödigt inkalla Cursorem att förnimma hwad dhe ha swarat som borta äre.
Jacob berättade hwad hwar och en hade swarat.
D. P. Rudbeck sade sig wara sent hemkommen i afftons, begärte för tröttheet 

skull af resan wara enskyllad.
Prof. Gartman sades wara uthrest, och i dag först mot afftonen wäntas igen 

tilbaka.
Prof. Liimg begärte ursächtas, effter han sidst satt länge här, och allenast 4 up- 

kommo; lofwat lijkwäl komma up, effter så ändtel begäres.
Prof. Skunk sagt: jag war sidst der, mente det skulle då bli slut, men det är intet 

annat än tijdspilla, doch lofwat komma upp.
Prof. Celsius lofwat komma.
Praesentes funno den infrequentiam på ingen ursächt sig grunda, och att så få 

intet kunde sittia och sluta en så wichtig sak.
Sedan uplästes h. Rudbeckii tilbudne cautions skrifft för Ringio på 8 eller högst 

14 dagar, af föregifwande, att Ringius till sin och dhe sinas Conservation måste resa 
bort, der han icke will blifwa hel ruinerad.

Höltz före, att den hedren hade bordt wijsas Consistorio, det orsaken till hans 
oundwijkelige resa hade blifwet i cautionen specificerat och uthnämdt hwad ruin 
han befarar.

Taltes sedan om det Ringius när Consistorium höltz sidst, war förbuden resa uth 
förän denne saken war till ända förd.

Jacob Cursor inkallades och tilspordes hwad Ringius hade swarat i går. Resp. 
förste gången råkade jag honom intet uthan hustrun swarade: han är förr af 
Magno Cursore arresterat, att han skal intet resa uhr staden. Sedan råkte jag honom 
sielf hos Quaestorem, då swarade han, när jag citerade honom, nog skal jag komma 
tilstädes. Sedan war jag hos Ringii hustru, och tilsade henne nomine Prorectoris, att 
hon skulle wara til redz att komma up, der så omtränger. Hon sade, jag har man 
som swarar för mig, och gör jag derföre intet uppe. Doch will jag komma up om 
så behöfwes.

Åter igen taltes om dhe frånwarandes af adsessoribus.
Prorector frågade hwad Stigzelio juniori skal nu swaras?
Consist:m: man nämner för honom bägge orsakerne, nembl. infrequentiam ad- 

sessorum och Ringii uthewarande på h. Rudbeckii caution.
Sedan syntes nödigt effterfråga hwad tijd cautionen war inlefwererat? Magnus 

Cursor swarade, att kl. 1 fick Ringii hustro honom cautions zedelen på gatan här 
wid trycket, den han då bar till Prorectorem.

Consist:m höllt före, att Ringius denne gången uthan all ruin hade kunnat wara 
tilstädes, och att rätten på sådant sätt intet tilbörligen handteras.

Prorector hölt betrachtande wärdt, att ProCancellarius, som är en magistratus 
academicus, och så wäl af Acad:n meriterad, blir så handterad. Tilläde sedan detta: 
jag kan intet hålla med, att sidst, när någre puncter afdömdes, stannade det der i: 
Hött är med ingo bött, oachtandes det skeer emot Magistratum academicum. Sedan 
när det taltes om arrestens förbrytande, kom den distinction mig alt för subtili«;
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förr, att Ringius kunde hafwa giordt landzhöfdingen något emot, men intet Con
sistorio; och måste det då ändtel. gälla, att Ringii caution war gillad, och sålunda 
ingen arrest bruten. Der doch acta höllo twert der emot, och mitt diarium, det jag 
wül beswärja. På sådant sätt har jag ondt före sittia i Rectoris ställe.

Stigzelius inkom, och sades honom saken intet kunna denne gång komma till 
slut ob infrequentiam adsessorum; det dhe sielfwe må swara före, som wederbör. 
2. för Ringii utheblifwande på h. Rudbeckii caution. Stigzelius sade. Min far lärer 
klaga högt, att denne saken så långt uthdrages. Der Ringius hade så nödigt ärende, 
kunde han sättia någon annan i sitt stelle här; eller will då h. Rudbeck sielf swara 
för honom, ehuruwäl i en criminal sak bör Ringius sielf swara. Men det synes wäl, 
att han intet annat söker, än ludificera både Consist. och min far med sådane fåfänge 
upskof. Caution kan jag på min fars wägnar intet acceptera, effter han sidst, då 
Consist:m här öfwer höltz wardt tillsagd, att intet resa uhr staden, förän denne saken 
wore till ända förd; derföre jag lämnar i Ven. Consistorii betenkiande, om icke 
han må plichta här före.

Consist:m sade sig wilja hafwa det i minne.
4. Uplästes Acad. bondes Erich Hansons mölnars supplik, att winna någon lindring 

på uthlagorne af ödeshemmanet Öfwergran i Dankumbla sochn, det han nyligen 
har tilträdt. Item Grötens husesyn der skedd, hwar i berättas att husen och gärdz- 
gårderne hafwa wäret hel förfallne, nar denne bonden dijtkom. Consistrm frågade 
när han städslade hemmanet? Resp. i fiol denne tijden; och då förtröstades jag af 
fogden att få någon medling, eljest kan jag intet bli der behållen.

Consistrm frågade hwad städsel han har gifwet? Resp. Een sölfsked.
Consistrm sade, den skulle i gifwet Räntmästaren.
Frågades huru stor afrad går af hemmanet? Resp. 11 h tra.
Resol. Honom unnes på 3 åhrs tijd 2 trr tilgifft åhrl. med alfwarl. förmaning, 

att han bygger och bättrar hemmanet och gården, och icke drager af strax effter 
han har nutet frijheten.

Bonden sökte och någon tilgifft på penninge uthlagorne med.
Consistrm bad honom först wijsa något i sielfwe wärket så kan honom sedan 

något mehr unnas. Ändtel. efftergafz honom af uthlagorne på dhe 3 åhren 6 dr kmt. 
åhrlrn.

3. Inkom Lars Mats enkia i Nysätra sochn i Walsta,* sökte få något foder igen 
af det som arresterat är för hennes peninge rest. Frågades om fodret är behållet? 
Resp. Det liggia altsammans i behåll 10 lass höö, och halm effter 24 trr sädh. 
Resol. Effter alt är ifrån henne taget, så unnas henne 2 tiog halm.

Berättades af h. Norcopense, effter enkians relation, att hennes man war skrämder 
af Unonio från hemmanet genom undsäyelse, att han skulle bli skrifwen till knecht.

6. En torpare i Gryt[a] sochn i Giölunda [0: Görlunda] wret Mathz Johanson 
benämnd, sökte slippa stå i rotha med, effter han så litet egor hafwer, att han 
aldrig förr har stått, och nu är lijkwäl af Cronones fogde opsatt i plockelängden.

Consistrm frågade, om han aldrig förr har stått i rotha?
Han sade ney, effter torpet är så litet.
Consistrm såg intet hwad Cronans fogde har här göra.

* Felskrivning för Alsia. 
3 -  724594 Sallander
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Jacob Anderson upkallades och frågades här om.
Resp. Cronans fogde ha intet göra med Acad:ns bönder; item att denne torparen 

har aldrig förr stått i rotha, medan han inga synnerl. egor hafwer.
Resol. Bokhållaren gifwes ordres att tala med Cronones fogde här om, och wijsa 

honom det Acad:n finner skäligt skona denne torparen; då och kan frågas, huru 
han har kommet att skrifwa Acad:ns torpare.

7. Bewiljades Sylvin 8 dr smt. på D. Hoffwenii attest till sin curs utförande, af 
cassa studd.

8. Taltes om memorialet som skulle afgå till 111. Cancellarium, men der i slötz 
intet.

9. Sedan inföll discurs om Behmens skuld, och slötz att Lars Jacobson blir 
Räntmäst:n adjungerad i sådan gammal skuldz infordrande.

10. Prorector sade tijden nu wara inne, att han skulle göra sitt rectoratz räkning, 
och intet mangla mehr än Skraggarnes debet, fördenskull han och påminte Prof. 
Benzelium, som sades för dem ha caverat tillijka med h. Gartman.

Prof. Benzelius sade sig intet caverat för dem, uthan eljest lofwat sig wilja dem 
tilhålla att darera, det han och offta giordt.

Cursor tilsades att befalla wachtdrengen Johan, att panta uth desse böter, om 
dhe icke godwilligt dem uthgifwa.

11. Decanus fac philosoph. berättade, att i sin facultet ha dhe swårt före att 
accommodera den yngre Wibling med Communitetet, effter dhe ha brödren förr; 
begära derföre, att fac. theol. wille taga den ena till sig.

Prof. Benzelius: hos oss är intet nu något rum löst.
Fac. philosoph. begärte, att om dhe nu skiuta emot honom, att fac theolog. wille 

lemna dem ett rum igen framdeles, när något faller. BenzeL lofwade det referera 
till faculteten.

Johan Wibling inskrefz till Communitetet in fac. philos.
12. Om Hasselboms stipendio den halfwa termin som howom bewiljat är, syntes 

skäliget att han finge det af det stipendio som innestår i Coll. Antiq»«., så frampt 
Collegium icke gör inspråk der på och. Recommenderas inspp. serarii att träda 
tilhopa med Coll. Antiq[ui]t. att sluta något härom. Påmintes och här wid, att 
mycket wäl wore om detta rummet som ledigt står, kunde på någon tijd tilslås 
Mag. Nezelio, medan han dessuthan intet har att subsistera af, så länge Prof. 
Columbus håller adjuncturae lönen.

13. Prof. Benzelius påminte om den tyske musicanten* att något wist om honom 
må slutas, huru länge han skal gå på Communitetet, efftersom är lofwat i Con
sistio förr, att man skulle sökia bli honom qwitt, och fördenskull om ho»om skulle 
talas med kyrkiorådet, att han af andre medel kunde och få någon hielp, såsom af 
kyrkians eller stadsens.

Rector, som har lofwat detta föredraga kyrkiorådet, påminnes dher om wed sin 
hemkompst.

14. Nu upkom in mot kl. 6 ett bref från Prof. Gartman, der i han ursächtar sin 
absentiam i h. ProCancellarii och Ringii sak för dhe skäl han för juhl närwarande 
framdrog, nembl. att effter Ringius beklagas för begånget domqwal, emot Kgl. 
Hofrätten, är Consist:m icke befogat der om döma, förän Kgl. Hofrättens sentiment

* Christian Schultz.
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är inhämptat. Sedan kunna dhe injurier han anklagas före, bättre taxeras. Eljest 
tycker han att denne sak kunde wäl dömas in Consist. minori, effter saker af lijka 
natur offta slutas i Cämnärs Cammaren. etc.

Den 18 Martij
höltz Consistorium minus, praesentibus M. Rectore, D. P. Rudbeck, h. Gartman i 

Prof. Liungz* stelle, M. Liung, M. Celsio i D. Hoffwenii ställe, M. Columbo.
1. Prop. Rector, att en studiosus Pet. Hök begärer, att Consist:m wille adsistera 

honom med en skrifft till Rectorem Academiae i Lund, att han tilhåller en studio
sum Robertsonium wid namn att betala någre peningar han här warandes i förledne 
åhr blef skyldig till borgaren Bengt Holm, för hwilke denne Hök har caverat.

Resol. Skrifwes Rectori i Lund till ett bref här om.
2. Uplästes häradzdomen nyligen gifwen angående qwarnen i Fiskeså, och den 

twist der har wäret, hwar uthi tingzrätten fuller har frijat Acad. mölnare för till- 
wijtte injurier på dem som äga qwarnen nedan före, men der hos pålagt honom, 
att släppa nödigt watn fram till nedre qwarnen. Rector frågade om Acad:n här med 
är nögd.

Gartman: det är betänkeliget, att Acad:ns qwarn skal släppa wattnet från sig, ty 
der igenom lärer henne mycket afgå.

Celsius: der igenom lärer Acad. bonden få den servitut på sig, att han intet kan 
uthgöra sin afrad.

Resol. Domen skickas till Quaestorem, och inhämtas hans betänkiande hwad 
Acad:n skal göra, appellera eller icke.

3. Berättade Rector Secret:n Hadorff hafwa skrifwet från Stockholm, det en 
papersmakare tilbiuder sig att taga emot papersqwarnen här, som har gode medel 
och lumpar. Denne har förr wäret wid Töresö [0: Tyresö] och skal göra så gott 
paper, som det med något swenskt bruk görs. Påminner och Secret:n här wid, att 
emedan den förre papersmakaren aldrig mehr än ett åhr giorde sitt arrende, att 
innandömet wed qwarnen derföre bör till Acad:n qwarhållas. 2. Att Acad:n bör 
föreweta sig hwad af gården henne tilkomwer, effter här infaller danarf, och lösören 
allareda skingrade äro.

Consist:m höllt gott, att den anbudne papersmakaren antages, och skal der på med 
första swaras.

4. Prop. Rector, att sal. Laurbergii son** fordrar ännu betalning för cultivation 
på humblegården till hans profession, påståendes af h. Ravio der på intet wara 
betalt.

Prof. Liung berättade, att när sal. Laurbergius kom ifrån professionen, ställte 
han humblegården till M. Laurentinum, då philosoph. Adjunctum, som i 2 åhr 
brukten; sedan då Ravius beswärade sig der öfwer i Consist:o, slötz att Laurentinus 
skulle cedera humblegården till honom, hwilket skedde. Men då Laurbergius fordrade 
betalning för cultivation, swarade Ravius, den som har taget någon humblegård af 
Laurbergio, han må betalan, jag har fåtten af Consistorio. Så drogz tijden uth. 
Humblegårdzdrengen weet på sin salighet wittna, att då woro der 500 kupor, när 
sal. Laurbergius släpten. Prof. Liung sade och, att han tröster göra sitt juramentum

* Skrivfel. Någon annan professor måste åsyftas.
* *  Samuel Laurbergius.
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credulitatis att Laurbergius eller hans arfwingar fingo aldrig en halföre derföre. 
På denne berättelse resolverades: Rector gifwer en zedel till Prof. Terseram det han 
låter följa peningarne till Prof. Gartman, som tager emot dem på Laurbergii arf- 
wingars wägnar.

5. Inkom stadzsecret:n Thomas Lårman [Lohrman], fullmächtig på kyrkioherdens 
M. Lars Hontheri, och capellanens h. Bengt Skogz wägnar i Alunda, emot studiosum 
Jonam Thunberg, för ett bref skrifwet den 20 Febr. 1674, der i Thunberg skal med 
någre injurier och grofwe tilwijtelser ha angripet prästerskapet, som dhe ett testa
mente skulle ha förfalskat. Först uplästes Lårmans fullmacht. 2. Kgl. Hofrättens dom 
gifwen den 27 ejusd. angående testamentet, der i desse präster befrijas för giord 
tillwijtelse angående testamentetz förfalskande, hwarföre de både wed häradz- och 
lagmans ting tilförende äre wordne lagsökte. Sedan giorde Lårman berättelse att 
ett nuncupativum testamentum först i Klef war giordt i prästernes närwaro, sedan 
skrifftel. fattat, och af testatore gillat, men effter hans begäran lijkwäl sedan litet 
af en student annorlunda ändrat till stijlen, men icke till contenta eller meningen; 
der med och prästerne ha wäret tilfridz. Hwar af någre illwillige ha sedan uthfördt 
dem, såsom de dher ha förfalskat testamentet, och Thunberg i sitt bref till h. Bengt 
hafft samma mening, derföre han har sökt draga honom ifrån M. Honthero och 
lemna honom i sticket allena.

Thunbergz bref till h. Bengt uplästes, der i han, effter communication med en 
förnäm betient[e] i Kgl. Hofrätten, råder honom sponte bekänna, om han wiste 
sig wara skyldig till det intenderade crimen falsi, wid häradz- och lagmans tinget, 
så skulle honom (h. Bengt) intet skada, der han twert om emot sitt samwet perseve- 
rerandes, lärde uthan skonsmål straffas, men om han weet sig ha goda skäl, råder 
Thunberg honom att gå in litis contestationem.

Låhrman begärer att han må plichta, som den der har 1. welat nedertryckia 
sanningen. 2. belackat den Kgl. Hofrättens betiente för secret handlingars uppen
barande. 3. för det han har skrifwet desse präster begått crimen falsi, i synnerhet 
urgerandes desse orden i Thunbergz bref: det förfalskade testamentet som säges wara 
skedt i Klef, item ty det är ett stort crimen falsi skedt.

Thunberg swarade: optima fide absque dolo injuriandi har jag rådt h. Bengt till 
det som mitt bref innehåller. Lis war ändå pendens, och alle sade testm. wara för
falskat. Hofrättens dom war ändå intet gången, ty den 27 Feb. föll han först, och 
den 20 Feb. skref jag brefwet. M:r Lars blef då wid tinget i ransakningen fäldter, 
wittnen sworo och emot M:r Lars; altså kunde jag intet annat weta, än det skulle 
gå honom och h. Bengt under ögonen; derföre, anbelangande crimen falsi mig 
intenderas, så swarade jag stante illa hypothesi, att testamentet war falskt, och rådde 
h. Bengt effter min enfaldighe/ till att sponte bekänna, och det för den förtrogne 
wänskap oss emellan, effter jag hörde af be:te Kgl. Hofrättens betiente, honom på 
det sättet bäst kunna komnza der ifrån.

Låhrman: hwar ta i det i någon auctore om amicitia, att i sku göra skälm af en 
ährlig karl för wänskap skull med en annan? Kgl. Hofrätten dömer sielf dem 
meriterat straff som prästerne derföre ha uthfördt. Jag håller eder för en auctore 
och tillhielp till det talet som gick om det förfalskade testamente. Sedan med den 
skrifften wille i gå prästerne deras ähra och redelighe/ ifrån. Har och ingen wänskap 
wäret emellan h. Bengt och eder.

Thunberg: min högste exception är den att jag optima fide sine dolo malo har
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detta rådet gifwet, och det som en amicus. Inlade så en attest af en studioso Telao 
gifwen, att wänskap är plägad emellan h. Bengt och sig.

Parterne affträdde. Consist. betänkte om icke detta hörer till Consist. majus, 
såsom det der respectu intentionis är en criminal sak.

Prof. Celsius: mig tycker effter Kgl Hofrättens dom och slutet i Thunbergz bref 
blir det en criminal sak.

D. P. Rudbeck, Rector, Prof. Gartman och Columbus sade sig af Thunbergz 
bref intet kunna annat see, än att det är ett consilium gifwet h. Bengt, men icke 
positive tillagt Honthero eller h. Bengt crimen falsi.

Taltes sedan om det Låhrman säger ingen wänskap wäret emellan Thunberg och 
h. Bengt. Och uplästes Telai attest, af innehåll, att wänskap har wäret emellan dem 
plägad både här i staden och på landet.

Sedan inkallades parterne och Telaus med.
Telaus wittnade närwarandes det sanwza, och att de hade taltz wed hos honom här 

i staden, och eljest i Alunda.
Lårman: ha dhe taltz wed annorstädes? Resp. det weet jag icke.
Thunberg: h. Bengt har offta predikat i Tuna för min swåger M:r Johan 

[Sparrman], och då har jag tracterat honom.
Lårman påstod ännu, att Thunberg har welat förtryckia sanningen. 2. draga 

wittnen ifrån min swåger. 3. belackat den Kgl. Hofrätten.
Thunberg: wilja i ta målsmansdömet från K. Hofrätten.
Lårman begärte, att Telaus må afläggia eed.
Consist:m sade sig intet finna det nödigt.
Låhrman begärte då noteras, att han det lijkwäl har sökt.
Parterne affträdde här med. Rector begärte hwar och en af adsessoribus wille 

säya sitt betänkiande.
Prof. Columbus: den exception Thunberg har ytterst i brefwet synes frija honom 

för det som intenderas, neml. att han positive skylt h. Bengt för crimine falsi, 
men det öfrige i brefwet är nog incaute ställt.

Celsius: jag kan intet annat see, än han i 2 rum uthi sitt bref fullkoml. till- 
wijter h. Bengt crimen falsi, och tilråder honom att draga sig undan.

Liung: der Thunberg med wittne kan wijsa sig hafft omgänge med h. Bengt, så 
kan jag intet annat see, än han som en god wän har rådt honom.

Gartman: min mening är, att han war incautus i skrifften, och skulle wäl kunna 
tagas före att ha skyllt dem för crimine falsi, der man icke mot ändan af bref:t 
kunde taga dhe skälen hwar af Thunberg sig excuserar. 2. Weet man ingen owän- 
skap wäret emellan dem. 3. Är det en epistola, der i han har begärt den saken 
skulle hållas secret, och fördenskull han icke dömdt saken så wara; derföre synes mig 
swårt, det wij skola döma honom till det honom nu intenderas. Intet kan jag 
finna honom der till skyldig, hälst effter brefwet är af Thunberg skrifwet, mädan 
saken än war odömd i Hofrätten, och grundade sig på tingz ransakningen.

D. P. Rudbeck: när jag tänker på Thunbergz bref, och jämförer det ena med 
det andra, kan jag intet annat än absolvera honom för det honom intenderas, och 
han blir sielf interpres suorum verborum.

Rector: Af ransakningen och det tal som gick om sakens aflöpande i K. Hof
rätten, kan jag intet annat see, än brefwet som då skrefz, skedde sine animo 
injuriandi alios. 2. att han skulle welat draga h. Bengt ifrån M:r Lars, det seer
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jag intet, effter han i slutet på sitt bref lemnar honom option till utföra saken, 
om han weet sig ha sant.

Celsius: i denne domen will [jag] intet ha någon del.
Gonsist:m hwarföre? Resp. Derföre Thunberg är en calumniator.
Rector frågade än om Consistorium kan döma här i.
ResoL Uthaf dhe skäl opwijste äre, och bägge parternes Conference, så wäl som 

af clausulen i Thunbergz bref och hans mundtel. förklaring, kan Consist:m intet 
annat finna, än Thunberg befrijas för M. Hontheri och h. Bengtz tillmälen och 
åtalan.

Låhrman begärte att få appellera. Sades honom intet tillåtas appellation in crimi
nalibus, utan lemnas honom supplicando gå till Consistorium majus.

6. Studiosus Daniel Flodberg anklagade ludov. Falström för det han på källaren 
hade honom påfördt en hop bijtande otijdigt skämpt, som det, du är lijkare en 
käring än en karl. Der till Flodberg swarade, en narr skal man intet swara. Falström 
lijkwäl continuerat, och sagt: har du smör, jag har bröd jag; de plä sälja smör der 
du är född. Sedan sade han: jag skal betala tig när du kommer uth. När jag kommer 
uth med min camerat Dalman, kommer Falström effter, frågar: will du nu revangera 
dig, eller skal jag det göra; will du uthom tullporten, så will jag gå med. Jag gick 
då fort undan, han trängde in på mig; när wij kommo till Jon Pers hörn, der en 
qwacksalfware stod, stanade jag, tänkte han skulle ha försyn för folket, som der stod 
i stor myckenheet, men han begärte jag skulle gå in om porten med honom i Jon 
Persons gård, att wij der finge nappas; der med gick han litet bort; jag stod en 
stund qwar ibland folket. Går sedan öfwer nya bron den smala hospitals gränden 
up; der kommer han mot mig från gambla torget, mitt för domtrappan, hafwandes 
med sig Ausius och Medenius; jag går föråth till Samuel klockares hus. Han följer 
effter, och der slår han mig en örfijl. Hugger sedan med en enbaka mig på sijdan. 
Ausius drog der med af. Medenius sade sig intet weta huru det tillstod. Der med 
går jag hemåth gatan utföre. Han går med, och tränger in på mig, alt in till mitt 
herberge; der mante han mig up till ladorne. Jag swarade: i ären än under privat 
praeceptoris hand, för honom skal jag klaga. Han sade: jag kan wara så wäl utan 
praeceptore som du, och så gott folk har jag omgåttz med som du äst. Då war 
Medenius med, derföre att de icke skulle slå neder mig på gatan. Sedan fölgde jag 
honom till ladorna; då wij dijt kommo, sade jag: lät mig nu slå ehr en örfijl igen, så 
är det skullt. Der mz slog jag honom en örfijl, men han slog mig igen i ögat, 
att jag än har ondt der af. Sedan slog jag kull honom; han tog då upp ett beslaget 
kruthorn, och skar mig 8 hohl i ansichtet och i hufwudet. Sedan när jag kom 
upp, obligerade han mig till förlijkning med sig, effter hans camerater, Medenius 
och Jacob Printz kommo med. Sedan skildes wij åth. Hwad skada jag här af taget, 
hemställer jag i Ven. Consistorii omdöme, såsom i. har jag måst försumma 
Academien. 2. inga collegier fått bruka. 3. intet fått gå till den disk min nutritius 
har lagt för mig och sine barn, uthan måst hålla mig sielf. 4. har han utspridt mitt 
namn mig till nesa.

Falström swarade: effter wij äre förlijkte, weet jag intet huru jag kommer till 
action med honom för Consistorio.

Rector: i ha intet macht till förlijkas.
Falström, effter det fordras, så will jag swara. Wij begynce först skämta med 

hwar annan, men jag tänkte intet argt, nekar mig sagt, det han seer uth som en
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käring, utan så: i måste studera mycket Flodberg, i äre så mager, i skulle wäl 
repraesentera en käring i en comoedia. Han sade, du narr, gak uth på lafwan här 
uthe, effter du kan så wäl gyckla. Sade sedan, du belghunder, det jag har wittnen på. 
Jag sade, jag wille intet swara med lijka ord, uthan sade contra. Han hötte mig med 
glaset. Sedan sade jag: antingen skole wij bli wänner med alfwar i affton eller 
owänner? Nekar mig mant honom in om Jon Pers port. Sedan gick jag till 
gammbla torget, der råkte jag Ausium. Kom sedan ihop med Flodberg wed dom
trappan, då sade jag, god dag camerat, will du nu revangera dig. Då slog jag honom 
en örfijl. Kastade så wärjan af mig, doch drog jag den uth och stötte honom på 
bröstet med henne. Wed hans port fordrade jag honom intet. Utan han sade, nu will 
jag gå med dig allena. Då wij kommo dijt up till ladorne, slog han mig en örfijl 
att jag blödde, och war blå der af. Intet kruthorn hade jag, det jag med största eed 
will erhålla. Här med affträdde parterne.

Ausius inkallades: han sade sig sedt det Falström slog Flodberg 2 eller 3 örfijlar, 
och hade wärjan uthe.

Frågades om Medenius war med Falström? Resp. Det weet jag intet. Parterne 
inkomwo och Dalman med.

Dalman frågades här om? Han berättade, att de begynte på källaren föra skämt 
med hwar annan. Falström sade: du sitter så och så.

Fans nödigt låta honom göra eed, hwilket och skedde. Ifår på berättade han: 
Wed wij såto, begynte Falström, så wijda jag mins säya, du sitter som en käring. 
Der på swarade Flodberg: jag will intet swara en narr. Det wore bättre du stege 
på lafwan här uthe; ja contra sade Falström. Sedan begynte de skälla hwar annan 
för hunsfott, och då gofwo dhe hwar annan lijka ord. Falström sade, det skal wara 
en hunsfott för dig det här, satte så näfwen för Flodbergz näsa. Sedan dhe kommo 
uth, gick jag ifrån dem.

Dalman frågades huru månge sår Flodberg syntes haf:a. Resp. en rijpa något 
långt ändes ansichtet, och ett blått öga.

Här med dhe affträdde.
Resolutio: Falström böter för 2 skäldzord a 6 mk facit 12 mk. 2. för 2 pustar 

12 mk. 3. för ett slag af wärjan 6 mk. 4. för 2 blodwijter a 12 mk facit 24 mk.
5. för en blånad 12 mk. För det han har draget wärjan mister han henne. För sin 
öfrige otijdigheet med manande och skuffande mister han Comwunitetet i 8 dagar. 
Flodberg Falles för ett skäldzord till 6 mk och en örfijl til 6 mk.

7. Ericus Liung inkom emot M:r Bos enkias fullmächtig Johan Bröms, men 
effter Bromsen sijdwördade rätten, och intet wille på giord påminnelse afläggia 
wärjan, uthwijstes han. Kom doch effter en stund in, sade att effter hans principa- 
linna har alle documenterne hos sig, kan han intet swara förän hon inkommer 
sielf.

Rector opwijste M:r Boos dotters egen skrifft, der i hon begärar dom i saken 
uthan längre drögzmåL

Bromsen sade, dottren kan intet swara för modren, medan hon lefwer.
Liung: Det kan intet wara mehr documenter än hon sielf i egen person har op- 

wijst. Obligation känne wij god, wittnen skole wij och kunna förläggia, som hon 
beropar sig på ha krafdt desse peningar.

Resol. Till näste Consistorii dag gifwes dilation. Kommer icke enkian eller 
hennes fullmächtige då in med documentet, så dömes här i utan något längre upskof.



40 i6j4‘ *8 mars- 3  april

8. Inkom wachten emot Langen och Biuggen. Och framhades de wittnen, som 
smdd. hade beropat sig på, det de den afftonen intet oliud hade giordt.

H. Chirsten en enkia, som kokar för dem, giorde eed och wittnade så: Måltijdz 
tijden kl. 7. stod jag med någre andre qwinfolk i sysselmans nya port, då gick 
wachten oss förbi), stante wid Bingii port. Då stego wij och sågo om studd. skulle 
komma emot dem. Sedan gick wachten opföre, och sän sågo wij dem intet.

Frågades om qwinfolken hade sagt åth wachten desse orden, det har stått låt på 
gatan hela denwe affton? Det nekade hon.

Frågades hwij dhe stodo i porten? Sw., wij stodo och sågo huru gossarne kastade 
sniö på hwar annan.

H. Ewa Arons dotter giorde eed, och wittnade sedan så: wij stodo i porten att 
see på gossarne, då kom wachten, gick förbij och hälsade, sedan gingo dhe till 
Ringii port. Der stodo dhe wid pass en fierdels stund. Gingo sedan Wattgränden up. 
Sedan gingo wij in och sågo dem intet mehr.

Lisbeta Swens dotter berättade lijka som dhe andre.
Rector frågade, om dhe intet hörde något roop. Det nekade dhe enständigt. Här 

med befaltes parterne och wittnen affträda.
Sedan uplästes aeterne förr här i passerade; och befans effter studd. egen bekän

nelse, att Biuggen har ropat 2 gånger hunsfott; Langen sparkat Erich Mathson, 
som räknas dubbelt för wachten. Här på fäldtes domen.

Sylvester Biugg böter för 2 skälsord dubbelt, a 12 mk facit 24 mk. Wärjan mistar 
han effter constitutt. För oliud på gatan böta dhe bägge tillhopa 24 mk. Jacobus 
Lang för sparkande 12 mk förbehållandes studenterne sin rätt att sökia wachtmestrn 
in foro competenti.

Biuggen begärade citation på den ena wachtdrengen. Det lofwade Rector när det 
sökes.

9. Mölnaredrengen Erich Mathson söker tillgifft på sine böter han fäldtes till för 
helgen. Resol. Kan intet efftergifwas.

10. Carl Person [Wallin] inkom, anklagandes Christian Schultz för en fiol stroke 
han hade för musiken borttaget och förstaret, den han intet will gifwa igen, uthan 
en annan i ställe, säyandes den wara den samma.

Radevis tillböd eed, att det intet är samma stroka.
Resol. Der Schultz icke skaffar stroken igen innan morgons affton, skal han car- 

cereras.

Den 3 Aprilis.
Renfeldtz dreng Peter Olson bekände, att natten emellan ons- och torsdagen war 

hans herre borta, då drengen hade sökt honom hos Uttermarkarne och Cantersten, 
sedan på Lårmans källare, men intet funnet honom, ey heller herren den natten 
kommet hem, föran morgonen. När drengen gick från Lårmans källare, har han sedt 
2 st:n på torget med dragen wärja. Sedan när han kom bättre fram, har han sedt 
en stor hop stå på bron, dem han sade ha kappor på sig, doch torde han icke gå* 
fram, uthan gick kring till gambla torget, och då han kom till Carl Anderss hörn, 
stod der och en med kappa, den han wardt rädd före, effter han lopp uth före till dhe 
andra; ty mente drängen att han skulle komma effter honom igen med hele hopen. 
Mellan tijs- och onsdagen sade han sig wäret wid prubban, och sökt effter sin 
herre, men då han kom hem, war hans herre hemma för honom.
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Den 4 Aprilis.
Ulmskog nämde desse gå wed en disk, om hwilka han har sagt i prubban i 

musikantens och wacht Johans närwaro, det dhe hade sönderslaget postmästarens 
fönster. Petrus och Nicolaus Norberg, Carlgren, Hofflander, Gabr. Hasselbom, Johan 
Holmdalius i Åkergården.

Tyske musicanten [Christian Schultz] sade och, att 3 novitii som gästa hos Siwert 
woro i prubban hos tysken natten emellan ons- och torsdagen.

Den 6 Aprilis,
sedan en solenn oration war hållen, bewiljades h. Ulf Bonde och hans praeceptori 

Billberg testimonium.

Den 8 Aprilis
hölt2 Consistorium minus, praesentt. M. Rectore, D. Hoffwenio, M. Liung, h. 

Norcop., M. Columbo.
Her Lars Schalin fullmächtig af rådman Jöran Peterson i Gefle, emot P[etri] 

Cursoris enkia, om en camwar hans son sal. Jöran Folker hade hyrt af henne, 
men emedan han blef död strax effter, och hans saker der icke stodo Öfwer Helgon- 
mässetijden, wilja föräldrarne icke mehr betala än halfwa hyran. Der emot enkian 
praetenderar hela åhretz hyra.

Enkian tilstod, att Helgonmässtijden togz den dödes saker dädan och nyckelen 
gafz henne igen, men sade Folkers moder lofwade lijkwäl betala hela hyran, den 
hon nu påstod, hälst efftersom hon inge gäster har sedan fått i cairowaren.

Parterne affträdde. Consistorium fan skäligt, att enkian låter sig nöya med halfwa 
hyran.

[Samma dag.]
Klockan 2 höltz Consist. majus, pf&sentib. pnstec suprascriptos M. Brunnero, 

M. Benzelio, h. Verelio.
1. Uplästes 111. Cancell. bref för Oberio till Consistrm, att hans frånwaro på någon 

tijd icke måtte honom imputeras till hans stipendii förlijsande, effter skullen icke har 
stått hos honom

2. Uplästes 111. Cancell. bref för en lappeprästs son Nie. Lundio, som har studerat 
i trivial scholar och will continuera studierne wid Acad:n, att han må accomwoderas 
med stipendio. Resol. Han ansees och hafwes i minnet när rum faller.

3. Decanus fac philosoph. proponerade, att desse wilja hålla egne disputationer,
Olaus Langelius OGothus de mediatione seu conciliatione pacis.
Jonas Agraeus OGothus de sacerdotibus veterum.
Georgius Vallinus Angerm de atmosphasra.

Hwilket bewiljades.
4. Uplästes stadzsecret. Lårmans supplique, att den saken han sidst föredrog in 

Consist. minori, och han då begärte appella/mn uthi tili Consist. majus, må nu här 
uptagas. Förre acta uplästes här om, sampt Thunbergz bref och K. Hofrättens dom.

Rector frågade om Consist:m will hans begäran rum lämna?
Resol. Saken tages här up effter hans begäran, när han på wederparten har sökt 

citation.
3. Berättade Rector, att M:r Boos enkia med sine bref tätt anhåller att få uth 

domen.
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Mentes gott wara, att domen först effter Consistorii förra slut comwunicerades
111. Cancell. men syntes och ondt, att dottren så länge ligger här och wäntar der 
effter. Resol. Skrifs med första IIL Cancellario till der om, och öfwersändes domen.

6. Taltes om papersqwarnen, att det wore wäl Acad:n föresåge sig med en 
papersmakare, eljest torde qwarnen gå till någon annan. Och påmintes om den 
som har anbudet sig från Tyresö, men sades af somblige wara något orolig.

Resol. Rector talar med Secr. Hadorffio om honom, effter han sig har tilbudet; 
der han här till kan tiena, synes bäst han urhan drögzmål antages, eller i fall han ey 
dugde, att man hörde i tijd effter någon annan.

7. Uplästes episcopi Arosiensis swar på Consist:ii bref om pastore i Munktorp 
[0: Henricus Petri Moraeus]; insinuerades och en förklaring af pastore giord genom 
not. consistorii i Wästerås, tillijka med hans 3tials längd på 1673 åhrs tijonde in
komst.

Quaestor berättade sig hafft färdig en supplik till Kongl. Camwaren om den af- 
kortning dhe sökia än större i Munktorp, till wijn och bygninzsädh, men Lindsköld 
rådt att det till bättre occasion skulle upskiutas.

Quaestor klagade sedan, att genom pastoris i Munktorp wållande, som i fiol 
lät sättia genom collasion med Cronans fogde lås för kyrkeherberget, miste Acad:n 
63 t:r, som stodo inne hos böndren, effter dhe intet finge föra henne in, och sedan 
intet uthgick, hwilket Consist:m tyckte illa wara.

8. Uthi den twistige sak, som emellan gref Leyonhufwud sampt hans hofmästare 
och her Jacob Sparre upkonw»en är, deputerades Prof. Brunnerus och Columbus att 
bijläggia dem emellan i audit. Gustaviano, effter parterne till composition icke äre 
obenägne. (Vid. $.21 hujus sessionis.)

9. Prop. Rector, att Magnus Lundelius Smolandus, som har wäret 10 åhr från 
Acad:n begär er testimonium, effter han söker ordines der nedre i sitt stifft. Reso. 
Kan intet bewiljas, effter det löper emot consritutt. att gifwa någon testimonium 
som så länge har wäret från Academien.

10. En studiosus Daniel Smedberg har beställt någre instrumenter af uhrmakaren 
på stallet, gifwet på handen 32 dr, fått allenast en cirkel och en winkelhaka, derföre 
han nu (effter uhrmakaren är siuk, och fruchtar att han dör) begärer i sådant fall 
wara närmast att få sitt uth först.

Consist:m fan det skäligt, effter han först har låtet sådant protocollera.
11. Begärte Prof. Norcop. att han för sin profession kunde få någpn humbelgård 

med, effter h. Sundel förmentes hafft.
Consist:m finner nödigt att han hör effter, och der om wara bekymbrad, att han 

kan bli acconwwoderat.
12. Taltes om en ny humbelgårdzmästare, och slötz att Hans Anderson blir, effter 

han så länge har tient, och är en sedig karl.
13. Taltes om Erico Duraeo, som har recomwendation af 111. Cancell. att få ett 

simplex stip. till dess han kan wärkel. få niuta 2plex, som honom tillslaget är. 
Consist:m såg gärna han för sin flijt i studierne och gode prof, som och för sin 
torftighe* skull, kunde bli acconwwoderat, der något rum fins ledigt. Rector berät
tade, att h. Olof Telman, som har lof på det första rumwet till refusion för en 
termin han har mist på sitt stipendio, ähr till fridz att nu uplåta Duraeo sitt rum, 
allenast han blir försäkrad att der näst få träda der till. Resol. Duraeus niuter för
denskull det första rum som falla kan, och h. Olof det sedan effter honom.
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14. Decanus fac. philosoph. påminte, att Mag. Nezelius söker bli befordrat till 
ett stipendium, så länge han intet annat har att subsistera af. Resol. Gonsist:m fan 
och det mycket skäliget, och lofwade ha honom i minne, när något rum falla kan.

15. Berättade Rector, att [Elias] Belovius som för någon tijd här i Consist. blef 
under arrest befalt att inskaffa dhe penningar han hade hafft omhänder för sal. 
Honstelii försålde böker, intet fullgör Consist:ii dom, uthan har brutet arresten, 
då han war studiosus, med afresande uhr staden; sedan han är blifwen präst, wistas 
han nu intet här. Rector frågade hwad här i är til görandes.

Consisr.m höllt bäst att execution går öfwer honom, men wiste icke wäl huru den 
med minste beswär skee skulle.

Resol. Begär es af h. Archiepiscopo arrest på honom när han inkommer i staden, 
till dess han har betalt.

16. Om tyske musicanten [Christian Schultz] slötz, att Rector talar med kyrkio- 
rådet, som förr är bewiljat, för honom.

17. Klagade Rector, att det går mycket orichtigt med wachten stundom an, 
stundom ingen af stadsens wacht med, och hielper intet hwad påminnelser här om 
görs hos staden. N u begärer wachten, att dhe må få gå hwar sin natt, Acad:ns sin 
natt för sig och stadens sin natt.

Betänktes här wed, att der dhe skiljas åth, lärer det blifwa orsak till större owä- 
sende. Syntes derföre rådeliget, att der staden icke alfwarl:n tilhåller sin wacht till 
sitt embetes plicht, Acad:n då beswärar sig hos landzhöfdingen.

18. Berättade Rector någre bönder wara inkomne som sökia tillgifft, och eljest 
andra beswär ha att sökia Consist:m om. Såsom Michel Mathson i Stierna i G. Upsala 
klagar öf:r sin granne, som har några ägor från honom till 1 öres land, uthlagorne 
fordras lijka fullt uth, men intet assistens görs honom af fogden till att få ägorne 
igen. Consist:m hölt före, att fogden bör tingföra detta och sökia rättelse här i.

Samma klagan sade Rector och wara i Eke i Skuttunge s:n.
D. Hoffwenius mente, att uhrminnes häfd är kommet på det öreslandet som kla

gas öfwer i Stierna, och höltz före, att bonden icke stort fog har att begära för
medling nu, effter han förr har fått tillgifft.

Resol. Han låter sig nöya med det han förr har nutet.
19. Berättade Rector, att M. Paulander af åtskiUige anklagas för skuld, derföre 

han wäl är citerad, men will intet comparera, icke heller betalar han.
Andreas Schultz inkom på musicanternes wägnar, till hwilka M:r Bengt är skyldig 

några penningar emot 42 dr för i åhr, och 142 för 1671, för dhe sochnar musiken 
tillslagne han har uptaget penningatne af.

Resol. Paulander tilsäges det han för sitt afflyttiande darerar, eljest skal han bli 
besökter på annat wijs.

20. Påminte Rector om det owäsendet nyligen har wäret på torget med cortegards 
taketz nedrifwande. Berättandes sig södkt med all flijt effter dhe uptogzmännen, men 
intet än kunnat hitta dem igen. Contesterade derföre sig wara bekymbrat, att icke 
illwillige tyda detta så uth som disdplinen icke hålles tillbörligen wid macht.

Eljest berättade Rector sig nu citerat 3 novitios som ha wäret hos tyske musicanten 
[Christian Schultz] i prubban, när det tumultet stod, då en hop skal ha wäret på 
Communitetz gården och tysken talt med en genom fönstret. Desse inkommo nu, 
Andreas Ristling, Andr. Rimming och Jacob Norling. Frågades 1. om dhe icke 
wore hos tyske musicanten i prubban en natt? Dhe jakade. 2. om icke dhe den
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natten hörde och sågo tumult wid prubban? Ristling berättade att han med dhe 
andra 2 war öfwer natten i prubban, effter wachten slog lås för dören. Då hörde dhe 
intet ropa, men sän sade han de hörde ropa. 3. om tysken talte med någon genom 
fenstret? Resp. ney, utan om morgonen kl. 3 wed pass eller 6 talte tysken hemligen 
med en genom dören, men det hörde jag intet, sade Rissling. Tysken ropade och 
någre gånger i prubban.

Rimming frågades här om? Han sade att tysken köpte 1 k:a öhl. Begynte gå och 
qwäda på golfwet, tog stolen och kastade, ropade någre gånger, men intet roop 
hörde wij uthe. Nekade sig sedt någon tala med honom genom holet, utan när wacht- 
drengen kom, fölgde en honom in som han talte med.

Norling berättade, att det hördes ett rop utan till lijka som det skulle wäret på 
gatan. Der emot ropade tysken 2 roop, om jag rätt mins. Nekade någon talt med 
tysken genom holet, uthan om morgonen med wachtdrengen kom en in, som talte 
med tyskea

Tysken inkom, förmantes säya sanningen. Och frågade Rea. om dhe icke natten 
mellan ons- och torsdagen hade wäret med fioler för prubbholet. Resp. att tijsdagz- 
afftonen woro der emot 30 st:n med fioler förklädde och swartade i ansichtet, men 
nekade sig någon kändt af dem. Den natten dhe 3 novitii woro der, drucko wij 
2 k:r öl. Den ena satt och skref wed bordet, jag lade mig, wed det ena neder. Ingen 
hörde jag skrijka, uthan den ena af dem kom till mig och sade dhe ropa. Då steg 
jag till fönstret att höra der effter.

Rector frågade hwem den war som sade honom att d a  ropas uthe? Resp. Det 
war Rimlingen.

21. Nu inkom Prof. Brunnerus och Columbus, berättade att hofmästaren på sin 
grefwes [Leijonhufvuds] wägnar wore tilfridz, att låta saken componeras, allenast 
grefwen får någon satisfaction. Sparrens praeceptor säger, att hans discipel will intet 
upkomma, med mindre grefwen upkommer. Ändtel. ha dhe på mediatorum åt- 
warning lofwat wara stilla öf:r högtijden, och i m edla tijd wilja dhe å både sijdor 
communicera med sine principala här om. Resol. Dhe tilsäyas att hålla sig stilla 
öfwer helgen; interim kunna bägge praeceptores hos tutores och föräldrarne för
nimma hwar till de propendaa.

22. Uplästes K. M:ttz bref för Prof. Benzelio af den 18 Martij sidsdedne, att få 
behålla någre tunland åker som af hans farbror rådman sal. Olof Person har wäret 
köpt, som en bördzrättzåker, för en wiss summa peningar, men sedan af deputatis 
öfwer åkerwäsendet känd under Cronan, borde eljest tillslås Academien. Fördenskull
K. M:tt be:te åkers bruk och besittning Prof:n nådigst har behagat efftalåta. 
H. Benzelius sade sig intet annat wetat, än det skulle wäret bördesrättz åker, men 
sedan förstått det wäret croneåker, och ibland den som Cronan har i nåder tilslaget 
Acad:n. Ehuruwäl han förmente sig framdeles med skäl och documenter kunna wijsa 
sig wara till dess stadige possession närmast och mäst berättigat. I medier tijd be
gärte han V. Consist:m wille erhålla honom der wid.

ResoL Prof. Benzelius blir wid sin farbrors åker effter Kongl. brefwet.
23. Berättade Rector, att af rådstugu protocollet är en attest gifwen effter Lårmans 

källarswens [Johan Crus] berättelse, det Langen och Biuggen för juhl hade wäret 
med och slaget ned skorstenen på cortegarde. Nu ha dhe och sutet på Lårmans 
källare och drucket när taket refz af cortegardet, och fönstren sloges sönder för 
postmästarea Frågade altså, om den saken nu kan tagas före, effter Proff:s reda 
woro bortgångne till en stor del?
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Resol. Upskiutes till större frequens blir.
24. Prop. Rector, att Abr. Person kommer endera dagen och darerar all sin skuld, 

allenast något litet begärer han för sin gambla tienst skull, nembl. ett åhrs tillgifft 
för hemmanet Tarf till 26 t:r spannemål och 50 dr i penningar. Item halfwa åhrs- 
lönen för 1672, effter han giorde halfwa tiensten, och blef förtröstad att få half:a åhrs- 
lönen med.

Resol När Consistrm seer, att han richtigt har darerat alt det öfrige, kan detta 
unnas honom, eljest icke. I medier tijd inhämptas Räntmäst:ns betänkiande här om.

25. Den opsatzen böndren ha giordt på sin fohra med sädh och höö seer Rector 
med inspp. på att dhe bli förnögde före.

Nu wore fuller flere saker, men effter så få woro qwar, begärte Rector sig hållas 
ursächtad, att mehr denne gången kan intet till göras.

Den 11 Aprilis
kl. 7 höltz Consist:m minus, praesent. M. Rectore, D. P. Rudbeck, D. Hoffwenio, 

M  Liung, M. Columbo.
1. Prop. Rector, att Prof. Celsii dräng har förleden söndag under predikan fyllt 

sig, gått sedan i hospitals kyrkio förstuga, der somnat och gifwet öfwer; har derföre 
låtet sättia honom i prubban. Men på husbondens caution släpt honom sedan uth; 
frågar fördenskull hwad straff han skal beläggias med? Consist:m betänkte, att den 
förargelse, som i kyrkian är giord hörer consistio ecclesiastico till att cognoscera om. 
Resol. Hwad sabbatzbrottet widkommer, så plichtar han derföre, effter 9 punct i 
ordningen om det måhl, med 5 mk smt. förbehållandes consist:o eccleif astico den 
plicht honom åligger. Item remitteras dhe samma till staden, som öhl och bränwijn 
såldt haf:a.

2. Om Gramonio slötz, att man seer effter om han är 3 gånger citerad, der det icke 
är skedt, citeras han än en gång. Men i fall alla 3 citaftonerne äre gångne, refereras 
detta till Consist:m majus och dömes der uthi.

3. Inkom Petri Cursori bror, en bonde från Häsunda [o: Hedesunda] sochn Jon 
Erson wid namn, emot Cursoris enkia h. Brita för någre peningar till 13 dr dem 
hon säger sig aldrig weta af, ey heller brödren det nämdt näst för Petrus dödde, då 
han war här hos honom, ey heller detta någon gång förr nämdt, ehuru offta han 
har wäret här.

Jon framwijste en bondes Per Andersons attest i ölbo, att Per Cursor har til- 
stådt sig wäret sin bror skyldig 30 dr der på han halfparten har fått, item häradz- 
höfdingens Carl Bröms attest, att denne Per Anderson will med liflig eed bekräffta 
sin attest. Fordrade och Jon på en bondhustrus, sin swägerskas, wägnar 20 dr af 
h. Brita, som restera på en förlijkning dem emellan skedd, när Cursoris son af 
wåda till dödz sköt denne hustrus barn, hwarföre lofwades 40 dr i förlijkning, der 
på hon säger sig fått 20 dr och annat marknadz godz till 6 dr men det säger hon 
sig wara skänkt uthom förlijkningen.

H. Brita tilstod sig allenast än wara skyldig sin swägerska 14 dr i förlijkning för 
den olyckan; ty marknadzgodset bör hon räkna in med i dhe 20 drs fyllnad för 
resten.

Consist:m fan skäligt gifwa Per Andersons attest witzord hälst effter enkian 
intet annat förebär, än det, att han (swågren) intet har krafdt hennes man, hwilket 
wäl kunnat skee af höfligheet.
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Resol. Enkian betalar Jon dhe 14 dr 24 öre, som effter nogare räkning finnas 
restera; item sin swägerska 14 dr som än rästa i dhe uthlofwade 40 dr.

4. Inkom Carl Persson emot tyske musicanten [Christian Schultz] om den stråken 
ifrån musiken tagen, som tysken skylies före, och har plichtat med prubban. Tysken 
nekar inständigt, och derföre begärer bewijsas det wara den samma stråken, som 
han har skänkt Rehnfeldt.

Radewis anböd eed, att det war musikens stråka, som tysken har gifwet Rehnfeldt, 
och sedan taget igen, men att det är den samma som nu framwijses och tysken säger 
wara, kan Radewies intet swärja på.

Gonsist:m fan tysken icke wara frij, men effter han förr har setat i prubban på 
8 dagars tijd här före, höltz bäst att dhe slå skullt på både sijdor, och musiken tager 
denne stråka igen som nu finnes.

[Samma dag.]
Kl. 8 höltz Consistorium majus, praesentibus M. Rectore, D. P. Rudbeck, h. 

Åkerman, h. Gartman, D. Hoffwenio, M. Liung, h. Verelio, h. Arrhenio, M. Celsio, 
M. Aurivillio, h. Tersero, M. Columbo.

1. Förmante Rector musicanten Schultz, att uprichtigt på sitt samwete säya hwad 
han hade för kundskap om det tumultet dhe hade wed cortegardet och hos post- 
mäst:n föröfwat. Schultz sade att tyske bagaren [Zoll] har för några dagar hos 
orgnisten [Zellinger] sagt sig weta hwem som det owäsendet giordt hade, och det 
har orgnisten och hördt. Om Ulmskog berättade han, att han kom till sig torsdagz 
morgonen i prubban, sade att hans disksällar hade om natten förr wäret lustige 
och slaget sönder postmest: ns fönster.

Sedan uplästes attesten af stadz protocollet, gifwen af Johan Lårmans källarswen 
Johan Crus om det tumultet för juhl, då cortegardz skorstenen slogz neder; och 
bekänner han att Jacob Lang, Petrus Kalling, och Carolus Ringius den natten 
drucko på källaren hos sig, och när dhe gingo der ifrån, kommo dhe i följe med 
den stora hopen på torget, och att han med Lårmans piga stod i sakfönstret och 
såg på huru skorstenarne slogos neder.

Desse 3 inkomwo, och förehöltz dem attesten af protocollet.
Studenterne nekade sig den afftonen wäret på källaren, beklagade att borgmäst:n 

har tillåtet sådan attest uthan aflagde wittne; sade andre af sine landzmän, nembl. 
Salonius och Cajanus wäret på Lårmans källare, men sig på Leymans källare. Sade 
och sig wilja få wittne af Leymans piga, att de den afftonen woro på Leymans 
källare; item af Lårmans piga, att hwarken hon eller källarswen ha wäret, som han i 
attesten skrifwer, den afftonen i sakfönstret.

Sedan inkom wo Joh. Salonius och Joh. Cajanus, bekände på tillfrågan sig wäret 
samwa affton på Lårmans källare när tumultet skedde till ld. 9 wed pass.

Qu[aerebatur]. Hwad affton? Resp. om fredagz afftonen.
Qu. Hwem der war mehr? Resp. Källarswen sade att ingen mehr af deras landzmän 

der war.
Qu. Giordes då tumult? Resp. ja, de begynte då storma.
Qu. Woro de förklädde? Resp. ney, det kunde wij intet see.
Qu. W ar Cajani bror med ehr? Resp. ja.
Rector sade, han har bekändt för mig att han war med Jacob Lang.
Cajanus och Salonius aflade der på eed, och wittnade så: Effter måltijd gingo wij
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på Lårmans källare, togo oss en sup bränwijn; medan wij supo der, hörde wij 
springas, dansas och spelas i en camozar mitt emot. Wij frågade om det war wåra 
landzmän? Källarswen nekade, sade wara Wermlän/zingar, och en adelsman med, 
men namnen wiste han intet.

Rector frågade, om ingen war med af deras landzmän med dem? Cajanus sade, 
jo min bror och Sinius.

Fr. om de kunne wara wisse på, att ingen af de andra deras landzmän war i 
andre camozaren? Sw. intet sågo wij dem; och källarswen nekte det och.

Fr. Hwad dhe sågo på torget? Cajanus: när wij komwo till Leymans, tyckte mig 
jag såg någre stå på corteg. taket.

Fr. Om dhe gingo på Leymans källare in? Sw. ney.
Cajani bror berättade, att Lang, Calling, och bror hans drucko på Lårmans käl

lare kl. 4. Kl. 7 gingo de neder, då ropades uthan för fönstret. Pagander war inne 
hos oss, han sade det är intet nu gå uth.

Frågades när detta skedde? Resp. effter jul, men han mindes intet huru längesedan. 
Fr. om dhe sågo ingen på torget? Det nekade Cajanus den yngre, de andre och. 
Sade att Cajanus och Pagander gingo neder åth bron.

Qu. woro i med för juhl och? Resp. ja.
Qu. Hwilka woro der mehr? Resp. min bror, Salonius och Sinius.
Qu. woro der flere inne? Resp. när wij skulle gå bort, kom Calling och Lang dijt 

i samma stuga.
Qu. Kommo någre flere. Resp. Ringius.
Qu. än i andre stugan? Resp. der war fullt med studenter, men nekade wäret sine 

landzmän.
Qu. stormade dhe? Resp. ja i andre stugun men intet hos oss.
Qu. huru dagz gingo de dädan? Resp. kl. 9.
Qu. mins i wist, att Calling och Lang kom dijt, när i skulle gå uth? Resp. 

Ringius kom uth för porten, men Calling och Lang kommo in; jag weet intet om 
min bror såg Ringius, men jag såg honom.

Qu. bullrade dhe då på torget? Resp. ja dhe slogo på corteg. dören; när wij 
kommo till Leymans port, så slogo de kull skorstenarne. Dhe wille ha min bror och 
Salonius med sig.

Qu. hwilka woro dhe som wille ha dem med sig? Resp. jag kände dem intet, 
men studenter woro dhe.

Qu. hwar talte dhe med dem? Resp. wid Leymans hörn.
Qu. war det stor hop? Resp. ja.
Qu. woro dhe förklädde? Resp. somlige hade pälsar, somlige hade wackra 

kläder.
Qu. gingo i då hem? Resp. jag, bror min, Salonius och Sinius gingo uthföre, 

sedan kom Ringius och frågade effter Lang och Calling, då swarade wij, de äre på 
Lårmans källare.

Qu. blefwo då de qwar på källaren? Resp. ja.
Qu. hwar woro i, då Ringius detta frågade. Resp. wid Jon Perss port.
Qu. hwad tijd kom Lang och Calling dijt? Resp. jag weet intet om kl. war 9. 

Qu. huru gammal äre i? Resp. 14 åhr.
Parterne affträdde. Consist:m fan denne relation gå emot den förre i somblige 

stycken; tyckte nödigt, att källarswen och pigan der på källaren skulle giordt eed.
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Prof. Arrhenius sade, att ett grufweliget skiutande har förleden onsdag wäret, och 
det skedt af Flemingarnes dreng.

Wachtmestrn Per Jonson [Brook] berättade, att kl. 2 förledne torsdagz natt slogo 
dhe med påkar och stenar på corteg. dören, men intet ropade dhe.

Qu. om han kände dem? Resp. ja, det war h. Lars Flemmingz söners dreng. 
Bromsen weet och det wittna.

Qu. om flere woro med? Resp. 6 eller 7 woro de.
Rector sade sig fått nampn på någre flere, såsom Simmingarne, af hwilka en 

har berömt sig af och sagt, denne påken har wäret med i natt. Item endera Skrag- 
gen.

Consist:m såg sig intet längre kun»a komma här med förän wittnen ha giordt eed, 
källarswen och pigan. Och tillsades desse 3, Lang, Calling och Ringius i medier tijd 
wara i arrest, till dess saken blir uthförd.

2. En bonde i Årby Per Erson will flyttia sin lagård effter det är sumpigt alt 
omkring och olyckeliget stelle han står på, begärer lof der till, och någon hielp, 
effter han är fattig. Prof. Gartman och AurivilL som hade ransakat der, sade lagården 
liggia för sänkt, och bonden hafft stor och wärkelig skade der af.

Gonsistim mente det wara elakt exempel, att Acad:n skal hielpa böndren flyttia 
sine hus. Quasstor och inquisitores bewittnade honom wara flitig bonde, men lijdet 
stor olycka.

ResoL Han upskiuter med flyttiandet till annat åhr, kan skee han då bättre lägen- 
heet finner.

3. Magister [Samuel] Schult begärer få disputera någre små saker han har begynt 
in mathesi wid Wästerås låta tryckia.

Consistrm hölt före wara någon orimliget, att fullfölja det wid Acad:n som han 
har begynt wid gymnasium, eljest borde fac. philosoph. der om först komma 
öfwerens, som än icke skedt är, ehuru wäl Consist:m höllt bäst den manien för sin 
hälsa skull giorde wäl, om han läte blifwa sådant arbete.

4. Uplästes bakungzlängden; och taltes om att ingen proportion är mellan dhe 
betiente af bättre medel och de fattige, som humblegårdz- och wachtdrengiar och 
sådane; syntes derföre lijkt, att något mindre sätties på dem.

Resol. Sätties 24 öre på timbermännen och humbleg. mäst:n och 8 öre på 
wachten och humblegårdzdrengerne. Dhe som niuta andras tilredning, synes skäligt 
att dhe slippa.

Här wid klagades af Proff. att dhe ha intet gagn af Acad:ns timbermän, uthan 
dhe fara och flyttia hela landet kring.

Resol. Dhe tilsäyas här i Consist:o med första alfwarligen här om, att dhe skola 
först wara skyldige opwachta Acad:ns medel.

5. Begärte Rector Consistorii betenkiande huru man skal få medel emot det 
otijdige ölsäljande af borgerskapet om nattetijd, hwar af alt owäsende kommer, och 
så månge klagemål om ölgäld. Syntes bäst att stadz magistraten tilsäges, det dhe på 
rådhuset tilhålla borgerskapet, att dhe få ingen betalning om dhe borga öhl åt den 
studerande ungdomen; item begäres, att execution skeer effter placatet på dem som 
beträdas i otijd sälja öhl eller andre drycker.

6. Prop. Rector, att sal. Uhrens arf:r begära nu bökerne lös här stå i serario, att 
dhe må inventeras, effter de säya liq«*derat wara emellan sig och de som pnetendera 
någon fordran.
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Berättades sedan hwad förr är passerat här i, huru [Bernt] Casperson har lagt sig 
här emot etc.

Här i slötz intet, utan upskötz till dess wederbörande komma upp, och drifwa den 
saken till sluth.

7. Rector berättade sig offta warnat klockaren om klockans ställning, men han 
intet bättras der af, utan är lijka god; derföre Rector will här i wara ursächtad.

8. Taltes om Gökkulla, att dhe ha lagt gästgifwerij på bonden der, hwar med 
han aldrig hinner uth, effter han ingen lägenheet der till har, och reda par hästar 
bortskämde för honom. Prof. Gartman sade sig i sitt rectorat skrifwet landzhöfd:n 
till här om, men intet swar fölgt. Syntes gott att man talar med Roxen här om, eller 
och att Acad:ns fogde wed första ting detta andrager att der i må skee rättelse.

9. Bewiljades Bodin tijonderäknaren 6 dr kmt. af expensepeningarne till det han 
förr har fått, effter han sielf endeles måste hålla sig disk.

10. Proponerade Rector, att M:r [Johan] ö rn  har andraget sin nöd, och begärt 
någon hielp, effter han ringa lägenheet hafwer, antingen han får gå omkring, 
såsom med påsklängden, eller elljest hielpas på något sätt. Consist:m resenterade 
högt hans trångmål, och tyckte illa, att icke vice pastor skulle wara adjunctus med, 
som förr har wäret. Eljest syntes otienliget, att adjunctus pastoris skal gå kring och 
colligera stipem, uthan wore bättre hwar och en ex privato sände honom något. 
Resol. Honom bewiljes af cassa studd. 15 dr smt. i caroliner; och den som behagar 
serskildt, sänder honom något med.

11. Uplästes Biörn Eriksons supplik i örby och Rasbo sochn, att winna någon 
lindring på utlagorne för misswäxt skull. Resol. Hålles fördrag med utlagornes in
fordrande till hösten.

12. Johan Larsson i Skiplinge i Haraker sochn begärer få hela hemmanet, det 
han här till halfft har brukat, och sduffadren den andra halfparten. Quaestor be
rättade, att sduffadren har uprättat hemmanet, och betalt en hop skuld. Denne 
Johan sedan kommet hijt, och i Rentmest:ns frånwaro lagt städslen q war; sedan 
har Quaestor sagt honom, det han intet kunde samtyckia honom sin begäran, förän 
han hörde hwad Gonsistrm der till sade. Resol. De bli bägge qwar så frampt dhe 
kunna bägge bli conserverade.

13. Uplästes Jon Nilsons och Anders Hansons i Ukne och Biörskog sochn 
supplik, der i dhe klaga sig taga stor skada på sina egor af watn, som stiger up af 
grafwen der nylig är giord; item lijdet stor misswäxt, begära derföre någon lindring 
på utlagorne. Resol. Dhe bli opantade så länge åhrswäxten blir något bättre, doch 
sökes uth så mycket görliget är. Ransakningen anställes der i sommar af dem som 
der ransaka böre.

14. På Per Andersons supplik i Gran sochn och Kumbla by resolverades, att 
fogden tager så mycket han kan få.

15. Uplästes 2 enkiors supplik i Åby och S. Iljans sochn om någon lindring på 
utlagorne, klaga sina egor bli hwar dag minskade, derföre dhe och begära ran- 
sakning.

Resol. Dhe få ransakning, sedan kan Consist:m see hwad hemmanet tohl.
16. Uplästes en annan supplik af h. Muria Anders dotter ibid., att få bli wid 

hemmanet qwar; klagar och sig af Johan Andersons [Grans] enkia intet nutet halfwa 
åhrswexten, som henne lofwades när hon tog wid hemmanet. Resolutio. Sees effter 
hwad förr slutet är om henne, då hon klagade på Johan Anderson.
4 -  724594 SaUander
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17. Uplästes böndrens supplik i Forssa och Lena* sochn, om förmedling. ResoL 
När der blir ransakat, som Prof. Gartman och Aurivill. lofwade med första göra, 
kan Consiscm sedan närmare förklara sig här på.

18. Uplästes Erich Olsons från Sala supplik, att slippa betala dhe 2 t:r spannemåi 
af Acad:ns han föregifrr sig hafwa genom olycka på siön förderfwat. Resolutio. 
Han betalar sp*«»ennwlen, effter Consist:m befarer honom med ingen sanning det 
berätta.

19. Uplästes befalkns Roxens lista på någre som restera af Acad:ns medel med 
mantalspe»«/»görne af hwarjehanda orsak, såsom somblige af fattigdom, somblige 
af bortflyttiande här ifrån; begärer derföre att Consist:m will der öfwer meddela 
honom sin attest med Acad:ns signete. Resolutio. Det ransakas här om en annan 
gång närmare, och sedan kan honom en sådan attest gifwas, som billigheten och 
sanningen medgifwer.

20. En WGothus Hassellöf fattig, begärer hielp, men effter ingen känner honom, 
icke heller insp. nationis, kan han intet få.

21. En annan WGothus Sueno Sylvius hielpes med 4 dr smt. och synes gott han 
kunde med första komma till stipendium.

22. En hop bönder i Närtuna begära lindring på uthlagorne för beswär med 
knechten; item att bli hulpne under båtzmanshåldet. Resolutio. Dhe göra så mycket 
uth af sine resterande utlagor som gå kan. Under båtzmanshåld har Acadrn förr 
sökt hielpa dem, men Krigz Collegium det afslaget.

23. Prop. Rector, att Erkebiskopen begärer execution på Walrafwens dotter [Maria], 
under den orsak, effter Ringius har caverat för henne.

Consist:m, har Ringius caverat för sakören, så synes skäliget, att Consist:m räcker 
hans HÖgw.tt handen.

Resol. Finnes Ringius ha caverat för sakören, så måste han och låta sig wårda om 
betalningen.

24. Talte Rector om tiggiareordningen, att den borde exequeras. Consistrm sade 
här i intet fattas annat, än att execution skeer.

25. Prop. Rector, att staden begärer lista på huru mycket åker hwar och en af 
Proff. har fått.

Proff. swarade, det staden weet bäst sielf huru mycket åker dhe ha uthdelt, effter 
dhe ha delningz instrumentet, och böra derföre dhe gif:a Proffibus här om und- 
rättelse.

26. Wille Decanus fac. jurid. insättia en till Communitetet Hultin wed nampn, 
men Consist:m tillät det intet, effter den personen sades wara af goda medel sielf. 
Decanus swarade honom wäl hafwa stått sine prof, om hans medel så store äre, 
wiste han intet.

Den 18 Aprilis
hemma hos Rectorem, pra?sentibus h. 01. Rudbeck, D. Hoffwenio, h. Verelio, 

h. Norcopense.
1. Hans HögGrefl. Excell. bref om stallstaten effterlefwes effter det förslag som 

der förmäles, och nu taga der till af byggningzpeningarne, framdeles mir skulden 
betales refunderas der af igen.

Felskrivning för Tsnsta.
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2. Teglet bygges up, och tages medel af fisco studd. hwilka peningar sedan betalas 
af hushyran, till dess alt blifwer klart, sedan kännes Acad:n wid hushyran.

3. Bökerne neder i Bibliotheket föras up öfwer nye Academien, och der till köpes 
bräder af byggningzpeningarne.

4. Bakungzpeningarne betalas effter KgL stadgan doch soulager as dhe fettige 
wachtknechterne af expensepeningarne, och betala dhe sedan med arbete åth Acadrn.

P. Hoffwenius adfuit et hisce 
quatuor conclusionibus subscripsit

5. Bruket wid Wattholmen skal förhindras flera, som der i wilja participera, men 
om någon må det tillijka med Acad:n bruka, så må R. Cantzleren der till komma; 
der om hans HögGr. Excell. och skal sökias.

Den 1 Maij
sammankallades effter predikan Proff:s i audit, vet. min.
1. Uplästes KongL Mayrttz confirmation för h. Carolo Lundio att wara juris Prof. 

extraord. och att blifwa accommoderad med ett hemman under praeb. wilkor, när 
Acad:ns stat det tohl. Nästkommande tijsdag bewiljades honom tiÜ introduction.

2. Uplästes 111. CancelL bref för en enkia i Wäsmanland i ösby i Lundby sochn, 
som klagar att Acadrn har 6 öres land jord undan hennes hemman. Quaestor sade 
henne någre resor förr här öfwer klagat, men intet kunnat bewijsa att Acadrn har 
hennes ägor borta. Lofwade och Quaestor i Consistorio framdraga skäl der tilL

Den 2 Maij
höltz Consistorium minus, praesentt. M. Rectore, D. Hoffwenio, M. Liung, h. 

Norcopense, h. Tersero, M. Columbo.
1. Förfrågade inspp. aerarii om Acadrn bör laga den lilla broon wed Mrr Boos 

gård?
Detta bewiljades skee med expensepeningarne; och höltz nödigt, att Acadrn drager 

försorg om Mrr Boos gård, att han icke alldeles förderfwas.
2. Befrågade sig Rector huru man skal tära sig åth mz finske studenternes sak, 

som äre arresterade för den misstanka man har på dem, att de ha slaget kull corte- 
gardz skorstenarne effter det wittnet Lårmans källarswen har giordt här om på råd- 
stufwun, emot hwilket studd. excipera, effter detta wittnet i deras frånwaro giordes, 
och han nu sedermera är bortrest af staden till Stockholm.

Resolutio. Dhe slippa arresten, och obligeras skrifftel. skaffa sig attest från Stock
holm, att dhe ha hafft källarswen för rätta, och låtet honom i deras närwaro swärja 
eller göra dem frij. Eljest skola dhe wara obligerade att swara lä r  när citation till 
dem går, och undergå den dom som falla kan i denne saken.

3. Bewiljades Prof. Lundio, att hans intimation upslås om söndag nästkom
mande.

4. Tyske bagaren Zollen inkom emot Joh. Salonium för någon hushyra på ett 
halfft åhr, som bagaren praetenderar sig än resta af denne studenten. Salonius sade 
sig på ett åhr nembl. A:o 1670 der gäst med en annan sin landzman Calling i en 
cammare, och derföre hade bagaren af dem bägge blifwet betalt sommaren effter. 
Om wären reste de bort, och effter dhe icke upsade cammaren förän om hösten in 
Octob. hade bagaren wunnet dom på Calling som sidst war qwar, att han skulle på 
följande åhr betala halfwa hyran. Nu är tysken der med icke nögd, uthan will hafwa
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den andra halfdelen af Salonio med. Bagaren sade Salonius hade hafft nyckelen. 
Salonius nekade det.

Consist:m frågade hwem som lefwererade honom nyckelen igen? Zoll sade: Salo
nius. Det nekade han inständigt.

Parterne affträdde. Consist:m fan ingen orsak att gå ifrån den dom som förr 
fäldter är A:o 1672 den 9 Decemb. att Odling betalar halfwa hyran.

Dereffter inkommo parterne. Reaor frågade om Zoll har fått halfwa hyran af 
Odling effter domen? Han swarade sig wäl än intet fått, men att Odling har 
lofwat betalan, det han och trodde sig få.

Odling inkallades, och lofwade betala Zoll i dag.
Resol. I det öfrige befrijes Salonius för någon gravation.
Zoll begärte få appellera. Det nekades, effter saken är ey af det wärde. Sädan 

begärte han att Salonius arresteras till dess han swarar honom i en annan sak.
0 )nsist:m fan skäliget låta honom resa, och lofwade Reaor ställa caution.
5. Inkom Samuel Johanson klockaren emot stud. Andr. Tweet för 76 dr kmt. 

hushyra, der på han tillijka mz Andr. Bohm hade gifwet sin skrifftel. obligation att 
betala till distingen, hwilket intet än effterkommet är.

Tweet sade sig wid distingen budet honom 30 dr för sine disciplar så mycket som 
då på dem lopp. Böhmen hade wid den tijden mist sin fader, och derföre hafft 
nödigt resa neder. Den tridie som skulle och ha en cammar med har intet komma 
dijt.

Samuel sade Tweten ha sedan lofwat betala till Aprilis, men mir Samuel krafde 
har Tweten kallat honom snåla. Sade och att Tweten har hafft alle peningar om
hända.

Det nekade Tweten, uthan allenast dhe 30 dr sine disciplars.
Resol. Consist:m fan skäligt att Tweten fullgör sin skrifftel. obligation, och be

talar halfparten nu strax. Den andra halfparten skal han wara sollicitus om att få af 
Böhmen, d a  i Consistorium och skal honom adsistera med en skrifft Anbelangande 
det Tweten har något emot Samuel, så får han sökia honom in foro competenti.

6. Angaf Samuel klockare Adolph Laurentinum för det han hade söndaslaget 
2 st:n nya fönsta i hans gård, sedan lå ta  byggia fönstren igen. Samuel sagt det 
intet der med wara giordt. Då har den andra lofwat i förlijkning gif:a honom en 
ost. Sedan har han det icke effterkomma, uthan gifwet uth spåtska ord, när han 
d a  om är blif:n påminta.

Sedan klagade och Samuel, att dhe andra gästerne klaga det hans portar intet 
få stå igen för dhe gästerne i nya byggningen, daföre han har misstänkt desse som 
d a  gästa för alt sådant owäsende.

Laurentinus sade sig mellan 9 och 10 om afftonen komma från Nils Knutss, der 
han hade drucket med någre, och effta  han icke slapp in i sitt logemente, gick han 
till desse sine landzmän i Samuels gård, och e ffta  dhe icke wille släppa honom in, 
har han taget uth sin wärja, och der med struket öfwer fönstren i farstugan, sedan 
strax låtet byggia dem; sade sig budet Samuel en sölfwasked om 4 lodh och en 
specie rdr. i förlijkning. Samuel då swarat, Ney, ney, det skal intet så aflöpa. En 
student slog en ruta för mig sönder, han måste betala 12 rdr. Ändtel. ha dhe 
förlijktz på dhe; wijs, att Laurentinus skulle ihog komma honom med någon 
discretion. Samuel nekte med eed skeden wara honom buden. Här med affträdde 
parterne.
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Resol. Laurentinus plichtar för oliud med carcere i 4 dygn, och 12 mk smt. effter 
placatet. Wärjan som wachten har i desse dagar taget af honom, mistar han och 
så wäl som den sabelen han har slaget sönder fönstren med.

M:r Samuel begärte att wara frijkallad för dem, effter dhe ha undsagt honom.
7. Inkom salmakaren Lars Nilsson emot Haq«mum Undenium och Joh. Morin 

WGothos, som långfredagen kl. 4 effter middagen hade honom öfwerfallet i Per 
Anderss gård på nygatan, der han har råkt dem, och han med accijsskrifwaren Lars 
Persson satt och drack en kanna öhl; och frågade dhe denne Undenium hwars 
landzman han war? Undenius swarade hwad kommer dig wed hwars landzman jag 
är? Skal du fråga hwars landzman en ährlig student är? Kommer sedan med en 
musquet uth och följer effter salmakaren på gatan, när han wille gå der ifrån, 
stöter honom emot bröstet, att han rände på sijda; sedan tog han honom i håret, slog 
honom kull och der illa hamlade honom. Morin tog sedan en musquet och gick 
rundt omkring salmakaren, att ingen skulle få skilja dem åth. Sedan dhe komwo 
upp, slog Morin salmakaren med musqueten öfwer hufwudet; då sade Undenius 
det war rätt giordt. Detta berättades af salmakaren, det han sade sig med wittne 
wilja fulltyga.

Undenius swarade, att då han kom neder i stugan, då har salmakaren frågat 
hwars landzman han war, och hwad han wille der inne; Undenius swarat, jag är 
intet långt bort hem ma. jag; salmakaren sagt sedan, den som intet will säya hwar 
han är hemma, han är intet rätt i sitt ärende, der med gick jag uth med en musquet 
jag hade i handen.

Rector: hwad skulle i med den? Resp. jag ärnade skiuta der med, att hedra min 
landzman Billberg, som då afreste, men det giorde jag icke heller, ty han war reda 
borta när jag kom. Men när jag kom igen, mötte salmakaren mig på gården, och 
då skedde detta, men han slog först till, och kallade mig hunsfott.

Fans nödigt först att inhafwa wittnen.
Accijsskrifwaren Lars Person giorde eed, och wittnade så: Wij drucko, salmakaren 

och jag en kanna öhl tilhopa. Då kom Undenius in, följer sin werdinna in i en 
cammare, tager der uth en musquet, då frågade salmakaren, munser hwar äre i 
hemma? Undenius swarade, hwad kommer dig wed hwar jag är hemma? Sedan 
kom Undenius och Morin neder, mötte oss på gården, då ropade Undenius, töfwa 
du som frågade hwar en är hemma; löper effter oss på gatan, stöter så salmakaren 
i bröstet, napparen sedan i håret och slår honom under sig; då förmante jag dem 
wara stilla, och wille skildt dem åth, men blef dädan drifwen af Morin med 
musqueten; gick jag så der ifrån, och der effter hörer jag Morin har slaget honom 
med musquet pipan och.

Consistorium frågade om salmakaren kallade studenten hunsf.? Det nekade han 
sig hördt.

Erich Mårtenson Pleningens son giorde eed, och wittnade så: När salmakaren 
kom genom porten uth med accijsskrifwaren, ropade Undenius åth honom, hwad 
kommer dig wed fråga hwar en ährlig student är hemma. Salmakaren swarade, om 
förlätelse muns:r om jag det har giordt. I det samma stötte Undenius honom med 
musqueten. Då gaf m:r Lars sig under musqueten; så fattade dhe hwar annan i 
håret. Salmakaren kom under; då wille accijsskrifwaren skilja åth; kom så Morin 
med musquetpipan, och föste honom med pipan bort. Accijsskrifwaren staante der 
med. Morin gick effter ett stycke. Der med gick accijsskrif:n bort. Morin stod
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brede wid, gick omkring, och bad Undenium slå braf, hötte en gång öfwer ansichtet 
på salmakaren, sedan Undenius kom af salmakaren. När salmakaren skulle stiga opp, 
och stod 4fota, slog Morin med pipan honom öfwer hufwudet att han föll kull, låg 
så när 1/4 dels tima, medan bloden lopp af honom till en stor bäck; sedan ledde 
Lars Person Flygaren honom in, och då spottade han blod hos min farbror, der 
han twättade af sig. 1 blånad hade han under ögat.

H. Karin Hans Hansons hustro wittnade lijka med de andre; tilläde och det, att 
Morin slog effter accijsskrif:n och dref honom der med bort. Salmakaren sade, 
hielp mig upp, jag är en ärlig borgare här i staden; då sade Morin, slå braf då, effter 
han är en ährlig borgare.

Parterne affträdde.
Resol. Undenius plichtar för stöten i bröstet med musqueten 12 mk. 2. för blånad 

12 mk. 3. för pust 6 mk. 4. för hårdrag 6 mk. Morin för fullsår i hufwudet 20 mk 
effter 7 cap. Sår. wil. och för det han afstyrde den som hindra wille, och bad slå braf, 
carcereras han 2 dygn. Barberarelönen betala dhe bägge, efftersom dhe komma 
öfwerens med barbieren. Och medan detta owäsendet skedde på långfredagen, som 
för en dyr helgedag billigt räknas bör, blifwa alle ofwan skrifne böter fördubblade 
effter Kongl. stadgan om eder och sabbat2brott §. 16.

Salmakaren begärte caution för dem om honom något wedkommer inom åhret, 
effter det står honom så hårdt i bröstet, och hufwudet är så illa skadt.

8. Nils Erlandson kräfwer arbetzlön af en finsk student Langens discipel, Jacob 
Cort, effter hans bror [Johannes] för någon tijd 5 åhr sedan har blifwet honom 
skyldig 9 dr och är sedermera död blefwen.

Consist:m frågade om Nils Erl. kan beswärja sin räkning? Han tillböd det, om så 
behöfwes.

Langen sade, den ena brödren bör intet betala den andras skuld; jag har skrifwet 
reda neder och påmint här om; men att penningatae intet äre upkomne, råder jag 
ey för, han kan sökia sielf.

Resol. Langen pålägges på sin discipels wägnar att betala Nils Erlandson, eller 
sättia honom nöyachtig pant.

9. Slötz att Sylvester Biugg skal carcereras till dess han har betalt, om icke betal
ningen skeer innan afftonen, eller nöyachtig caution.

Den 5 Maij
när Prof. Lundius introducerades, woro Proffrs tilhopa i Consistorio.
I. Aflade Prof. Lundius juramentum professionis suae extraordinariae.
2. Effter orationen i Academien inkommo Proff:s igen i Consistorium, och up- 

lästes ett M:r Boos enkias bref till Consistorium, 2. ett Kongl. Cammarens, angående 
hennes wäsende. Men efftersom detta fordrade någon tijd, upskötz det till dagen 
effter, då Consistorium majus blir hållet, och ibland annat jämwäl detta företagas 
kan.

Den 6 Maij
höltz Gonsist. majus, praesentt. M. Rectore, h. Åkerman, h. Gartman, h. Verelio, 

M. Skunk, h. Arrhenio, M  Celsio, M. Aurivillio, h. Norcopense, h. Tersero, M. 
Columbo.

1. Taltes om hemmanet i Wäsmanland ösby i Lundby sochn hwar ifrån klagas 
att Acad:n skal ha 6 öres land jord borta.

Quaestor framwijste af en gammal jordbok, att det hemmanet Acad:n der hafwer
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för tomptar, wretar och kålgårdar, är i gamble K. Gustafs tijd kommet under 
Cronan, sedan har g. K. Gustaf bytt det under sitt arf och eget, och sedan är det 
possiderat af K. Erich, K. Carl, och K. Gustaf Adolph, som skänkte det under 
Acad:n; förmenes derföre Acad:n böra det oklandrat niuta, effter hon har Kgl. 
donation och 2 Kongl. confirmationer der på.

Resol. Detta skal swaras med ett bref till R. Cantzleren.
2. Om bonden i Gökkulla som söker slippa den skiutzning gästgifwaren honom 

pålägger; slötz, att der han drifwes att skiutza mehr än honom bör, sökes rättelse 
wid tinget der öf:r.

3. Insp. ser. D. Hoffwenius refererade att bärgmäst:n Depken söker hos K. M:tt 
att få Harwij strömen från Acad:n, effter han har gifwet förslag att bruka den 
lägenheten till att leda watn af den gamble grufwan. Fördenskull wore nödigt, 
att Acad:n vigilerade här i, och att icke andre få ingrep i den ägendom, men der 
dhe wille gifwa ett skäliget arrende, wore det till betenkiande. Syntes gott, att 
recommendera detta ärendet Secr. Hadorfio, att förnimma i Stockh., dijt han i desse 
dagar reser, hwad som sökes, och att det förekomma, som Acad:n kan wara till 
praejuditz. Förre åhrs inspp. lofwade och, när dhe i sommar dijt resa, det besee, 
och att taga Acad:ns interesse i acht. Praesentes inspp. tala och med Secr. Hadorfio 
här om.

4. Uplästes Kongl. Cammarens bref om M:r Boos enkia, der i förmäles, att hon 
klagar sig icke få uthslag i sin sak, och att hennes barn och barnbarn hon här har, 
äre uthwijste af hennes gård. Här wid berättade Rector sig hafft nödigt att opsäya 
dem gården effter påskhögtijden, der de icke sielfkräfwiandes flytta uth, hwilket 
Consist:m approberade, emedan hon intet har der att göra, och gården är hyrder till 
h. landzhöfdingen, som för hennes skull intet will wara der.

Slötz, att Secr. Hadorfius tillijtes att göra påminnelse hos 111. Cancell. om 
domen i M:r Boos sak som öfwersänd är, att der hans HGr. Exc. hade något att 
admonera, det skedde med första, så att han sedan uthan drögzmål kunde extraderas, 
och sedan swaras på Kgl. Camar Collegii bref.

5. Murmästardrengen Bengt, som blef sakfält under Prof. Skunkz rectorat, och 
då intet hade till betala, har låtet leya sig till soldat, nu begärer han tillgifft på 
dhe böten, effter han går för Acadrns bönder uth. Här wid påmintes, att lappen 
[Olaus Sirma] bör effter privil. studd. ha 20 mk smt. af dhe böter.

Resol. Honom tillgifwes hans böten som Consist:o tilkomma, det andra måste han 
uthgifwa.

6. Liu[h]ander som har informerat lappen [Olaus Sirma], will låta examineran 
från sig, och söker någon recognition för omaket.

Förmentes bäst wara, att han töfwar till h. Brunnerus igenkommer, som har be- 
kymber om lappens information.

7. Prop. Rector, att h. Renfeldt söker reconvention på h. Bonden. Detta fans 
nödigt på en stund ännu upskiuta. Vid. §. 33.

8. Prof. Spole i Lund begärer genom Prof. Celsium att få igen en bok Lexicon 
arabicum Golii han har länt Prof. Ravio, som kostade oinbunden 12 rdr; eller att 
det må seques treras så mycket af hans egendom som boken är wärd. Uplästes och 
här om Prof. Ravii revers.

Resol. Det säges honom till som bor der i huset, att han icke extraderar alle dhe 
sakerne Ravius här hafwer, för än Spolen får sin bok igen.

9. Uplästes h. Rudbeckii bref för musiken; item en räkning, der i M. Paulander
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görs skyldig till musiken 103 dr kmt. der till Prof:n begärer Consist:m will befordra 
musiken förän Paulander afreser; eller att han ställer caution för sig af Acad:ns 
medel.

Sades, att Paulander nu, sedan han blef introducerad pastor hörer under consistio 
ecctarcastico; somblige mehnte att han i detta fallet hörer under Acadins Jurisdic
tion, effter han förr är arresterat af Rectore, då han hörde under Acadin.

Resol. Man notificerar h. högwitt Erkebiskopen här om, genom Notarium, och 
begärer att han tilhålles betala, eller ställa nöyachtig caution; will och Carl Person 
anhålla hos slotzfogden om arrest, så må han det göra till större säkerheet.

10. Acadins bönder i Sälja i Nora sochn klaga öfwer stora uthlagor, begära 
lindring. Quaestor berättade att desse bönder blefwo bytte till Acadin af Krusen 
[o: Lars Jespersson Cruus] på Sätuna, och åhret näst förr lade det herskapet dubble 
uthlagor på dem, att dhe kunna omöyel. i längden hinna der med. Consistim har 
sedan draget det fram för Kungen, men fått hårdt tilltal för sådan beskyllning, der 
dhe dhen ey kunna bewijsa.

Rättaren Olof i Swina inkom, berättade desse bönder omöyeligen hinna med dhe 
uthlagorne der på äre; förän bytet skedde gofwo dhe hwardera 19 mk smt. och 
1 faat järn; sedan fingo de hwar sine 4 t:r spannemåi till räst förän Acadin fick dem; 
sade och, att dhe så allenast 3 t:r hwar, men ha hwardera half ottonde tunna spanne- 
mål att utgöra. Ha wäret halfwa hemwan förän dhe byttes, men sedan effter bytet 
skrefwes dhe för hela, nu sökia dhe till bli halfwa igen. Sade och att der äre 
3 henwwan i byn lijka stora, det ena har LeyonCrona, som står för halfft, men 
Acadins skrifwas för hela.

Consistim discurrerade här om, och mente, att Acadin kan wäl göra dem till 
halfwa igen, om det finnes i sanning att dhe förr ha wäret halfwa. Resol. Det re- 
comwenderas Secr. Hadorfio att sökia wissheet om i Kgl. Archivo, om det förr är 
skrifwet för halfft; sedan kan Acadin wara bekymbrad här om, huru böndren winna 
sin begäran.

11. Antoges 2 stin humblegårdzdrenger Erich Anderson, som förr har tient hos 
M. Gangium past. i Salberget, och hade hans pass, och Sifwer Sifwerson som hade 
och sitt pass.

12. Berättade Rector, att Jöns Törsson [Johannes Theodori] har skrifwet hijt det 
Acad. fogden Abram Person har för någon tijd sedan, nembL 1667 taget emot 
10 t:r spannemåi af hans stipendiat bönder, att föra till Stockholm, tillijka med 
Acadins spannemåi, sedan i wägen fick skutan skada, men blef lijkwäl mästedelen 
bärgat, men han fick intet igen, derföre begärer han nu pro quota något. Quaestor 
giorde berättelse, att Acadin litet gagn hade der af; säden en stor del skoflades uth i 
Stockh. som swijn intet wille äta; det andra fördes hijt, torkades ihop en stor del, 
sedan consum#zerades här på stallet för 14 mk t:n.

Quaestor lofwade see effter närmare och uthräkna huru mycket på honom löper; 
sedan kan swaras.

13. Bokhållaren bewiljades för sitt omak i agerande med Mir Boos enkias sak, 
af expensepe#«wg<*rne 8 rdr.

14. Slötz att, effter Hans Staffanson så länge dröyer med betalningen, skal på 
honom sökias execution hos slotzfogden.

15. Bewiljades Christierno Trogelio Wexionensi testimonium.
16. Bewiljades Paulo Neufgard [01 Neogard] Gothlando 8 dr smt. af fisco studio-
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sorum, i sin siukdom. Item Joh. Bornandro WGotho 6 dr smt. Item, bewiljades Lau
rentio Näring [Nering] Helsingo 6 dr smt.

17. Acad. trägårdzmästarens Johan Larsons enkia begärer någon hielp till sin mans 
begrafning. Resol. Resten på hans lön får hon uth, och 10 dr smt. af cassa Con
sistorii.

18. Fogelen [0: Haquinus Fogelius] begärer testimonium, lofwar betala dhe 100 dr 
honom pålades. Honom lofwades på h. Gartmans caution för penningarne.

19. Rector begärte här effter bli frij för kyrkiowärdzembete, efftersom han här 
effter lärer få något annat att sörja före. Ordningen kom till Prof. Skunk, hwilken 
ursächtade sig 1. för sin swärfars [o: Carl Lithman] skull som är pastor, 2. för den 
dubble profession han har, men Consist:m fan denne ursächt icke gültig.

Resol. Effter ordningen kom detta till Prof. Skunk, hwilken på ett åhr lofwade ta 
det på sig till prof, begärandes Ven. Consist:m wille då dispensera honom der ifrån, 
der han icke längre der med hinner.

20. Uplästes 111. Cancell. bref för h. Sundelii son Johanne att med första få Com- 
munitetet och det vacante stipendium in Collegio Antiq/matum. ResoL Honom be- 
wiljes detta.

21. Uplästes 111. CancelL bref för D. P. Rudbeck att haf:a vacation ifrån sitt em- 
betes sysslor för nödwendig cur; item att få ett stipendium för en student som honom 
hielper till att uthföra det begynte arbete.

Resol. När rum faller in fac. theol. kan han hielpas.
22. Uplästes 111. Cancell. bref för Laur. Gahm till Communitetet. Resol. Effter 

han förr är examinerad af fac. philosoph., så hafwes han i minnet här näst, när rum 
faller.

23. Nie. Hult inskrefs till Communitetet in fac. juridica.
24. Rector angaf, att bokhållaren klagar att han icke får specialerne af Gröten, 

frågade derföre Qusestorem om Gröten wül öfwergifwa sin fougdetienst? Quaestor 
sade sig intet annat weta, än han, när tijd blifwer, har specialierne ferdig.

Resol. Rector kallar både bokhållaren och Gröten till sig, och tilhåUer Gröten sin 
plicht.

25. Slötz att Daniel [Skoman] snickare skal tilsäyas med alf:r att göra det skåpet 
som skal blifwa i audit, vet. min. att conservera medicorum och mathematicorum 
instrument uthi.

26. Till 1672 åhrs bokz revision constituerades Rector ejus anni D. P. Rudbeck, h. 
Gartman och Prof. Aurivillius såsom inspectores, och af Consistorio Prof. Arrhenius 
och Terserus, men Prof. Arrhenius excuserade sig.

27. Jacob Anderson inkom, berättade att Olof Jonson i Wattholmen är skyldig 
14 h t: a spannemäi och 20 dr 17 öre peningar. Erich Anderson i Karby 5 h t:r 
spannemJl och 35 dr kmt. Desse ha nu intet att betala med, ty det är altsammans 
af dem taget tilförende för den öfrige skulden, och äre dhe nu från hemmanen.’ 
Derföre begärer han få detta afföra i räkningarne.

Proff:s som der ha der ransakat, bewittnade så wara.
Resol. Effter der är intet tUl fångz, så afföres det i afkortningen, doch höltz gott, 

om sådane kunde med arbete något afftiena.
28. Magister Iser, som nu på någon tijd har wäret här ifrån, begärer en recommen- 

dation in generali till 111. Cancell. effter han ärnar resa uth, och menar sig kunna 
hielpas något till sin fortun.
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Resol. Honom bewiljes testimonium och recomwendation in bona forma för den 
tijden han war här, om hwilken tijd man weet att han wäl och ährl:n sig förhållet 
hafwer.

29. Unonius inkom, sade att bokhållaren kan intet sluta hans räkningar, förän han 
får weta om honom tillåtes afföra desse bönders rest, som intet kan utgå, som är 
Per Erson i Heggeby i Skuttunge, skyldig 97 dr kmt. 14 5/8 t:a s$annemå\. sedan alt 
är af honom taget; sade att der på 2 åhr har ingen sädh blifwet, effter der är bara 
moojord.

Resol. Afskrifwes, effter der är intet att taga.
(2.) Lars Erson i Läby får tilgifft på 1 t:a 6 f:r.
(3.) Om Norsta i Balingsta slötz, att der skal synas förän bonden dijt sändes, så 

kan man see om der på kan gifwas någon lindring.
30. Uplästes Lars Jacobsons supplik om någon tillökning på sin lön för tijonde 

skrifningen i Helsingland, och omaket wid Kopparberget, eller och, att honom må 
effterlåcas alla åhr sluta sina räkningar effter det största öfwermål Unonius slöt på 
10 a 11 åhr. Resol. Honom unnes till det han förr har åhrl. så mycket, att det blir 
18 t:r spannemål in alles.

31. Uplästes 111. Cancell. bref för Prof. Columbo, att få det praebende hemwanet 
Rector Magnif. M. Fornelius här tills har brukat, emedan Rector här effter niuter 
Fundbo pastorat.

Rector förklarade sig så här öfwer, att han befarar genom någon omild berättelse 
så förebringat för 111. Cancell. det han för Fundbo skulle slippa göra uthlagor, det 
som han intet är eximerad från; derföre han intet så slätt kan släppa uthur händerne 
det han så wäl som en annan måste tiena före, och K. M:tt till professionen nådigst 
undt hafwer; tilläggiandes det Prof. Columbus rätteligen hade kunnat något sådant 
winna från den som sitter med twenne professioner, och hafwer under sig flera 
hemman. Det gör lijkwäl en ondt, när en seer sådane practiker wara förhanden.

Prof. Columbus nekade sig här i något practicerat emot h:s Magnif. Rector: ja 
det är intet åth, hwem weet huru det hade gått med min mors nådåhr, om jag icke 
hade arbetat derföre.

Prof. Columbus begärte detta åhret bli bijsprungen med p ra eb en d eh em w a n et, 

effter IIL CancelL nådige wilje, effter han ännu sitter allenast med 100 dr smt. som 
ganska litet förslår, och han lijkwist både uthi adjunctura och extraord. professionen 
troligen tient ungdomen. Hwar om han lemnar androm att döma, att han icke 
genom någon omild berättelse har detta sökt; der ifrån will han sig liberera med 
secret. Quensels bref och andre skäl, om så behöfwes. Tillböd sig här med wilja gå 
uth, medan Consistrm här om sig betänker.

Rector swarade, ney, det behöfwes intet, ty jag släpper intet Consist:m att döma 
om jag må behålla det K. M:tt till min profession lagt hafwer, uthan jag will 
förklara mig inför 111. Cancellario här om.

32. Unonius och en Acad:ns rättare berättade, att Erich Anderson Skytt i Dragby 
i Skuttunge har rest af hemmanet i fiol om wåhr, är skyldig 81 dr 21 öre 6h 
t:a råg.

Resol. Fogden måste prässa uth så mycket han får.
33. Salomon Cröning [Kröning] inkom på Renfeldtz wägnar emot Bonden, för 

det Bondens fullmächtige har anklagat Renfeldt som en pasquillant. 2. Bonden sielf 
faret uth mz skälsord, kallat honom en belghund. 3. Hotat honom. Derföre han
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söker nu på Bonden reconvention. Jacob Arrhenius på Christ. Bondes wägnar swa- 
rade, att Bonden icke weet hwem som är citerat, antingen hans frumor [Elsa Bonde, 
f. Cruus], eller han som sonen är. 2. För hwad sak skull, 3. begärer han få conwmini- 
cera med sin herres frumor först.

Rector swarade sig nogsampt genom Cursorem låtet weta h. Bonden detta, derföre 
sådant intet annat wara, än fåfänga inwändningar, hwar igenom han skyliar Rec
torem icke rätt hafwa giordt sitt embete, i det han intet lagl. hade låtet citera h. 
Bonden.

Cröning begärer, att nu må uthan uppehåll dömas, effter saken är nota, och baron 
Bonden, som det angår, här stadder.

Parterne affträdde. Consistorium discurrerade här om, och fan, att det Bondens 
fullmächtige inwänder om citation, är en onödig inwändning, men det han begärar 
att communicera detta med sin herres frumoder, det icke kunna nekas.

Resol. Dhe citeras till en annan gång.
Cröning protesterade på expenser.
34. Uplästes Collegii Antiquitatum bref angående Curio och tryckerijet. Resol. 

Curio måtte swara här på. Eljest lofwade Rector med insp. typogr. AuriviUio att see 
på trycket.

35. Cröning inkom på pastoris wägnar i Alsike [0: Johan Widman] emot Härtling 
conterfeyaren för någre skälsord på pastoris hustro [Elisabet], upwijsandes först sin 
fullmacht, 2. framlade han någre här till tienlige documenter.

Här wid påmintes att Jacob Härtling förmentes höra under staden. Parterne togo 
affträde.

Sedan berättades att Härtling har wäl förr wäret under Collegio Antiquitatum, 
men nu på 2 åhr ingen tienst der i giordt, ey heller någon lön fått; inkallades der
före och frågades härom, item hwar han har giordt sine mantalspeningar.

Härtling swarade sig wäl ingen tienst på ett åhr eller något öfwer ha giordt i 
Collegio Antiquitatum, effter han ingen lön derföre fått. Mantalsp£#»i»g<*r sade han 
sig wäret frij före som en annan student.

Saken upskötz till dess wissare kundskap inhämptat är under hwad foro han 
hörer.

Den 9 Maij
höltz Consistorium minus, praesentibus M. Rectore, M. Liung, h. Norcopense, 

h. Tersero.
1. Uplästes Rectoris zedel till Magnum Cursorem, der i han befalles citera till 

denne dagen baron Bonde för det han har kallat h. Renfeldt belghund; och har 
Rector begärt, det mons:r Arrhenius skulle gifwa sin attest, det hans herre lagl. och i 
tijd är citerat. Men Cursor har sagt, då han kom tilbaka, att Arrhenius wille det icke 
göra; derföre har Rector funnet nödigt för sitt embetes auctoritet skull låta arrestera 
honom; der om Rector nu begärte Consistorii sentiment.

Consistorium mehnte det icke uthan orsak skedt, och att Arrhenius borde swara 
Rectori för sådant i Consistorio.

Rector sade sig icke begära sittia der i, uthan wilja tillijta Prorect. h. Skunk här 
om; item att han till större säkerheet och arresterar Arrhenium. Det bejakade Con
sistorium.

Cröning inkom, men å h. Bondens sijda allenast hans utskickade, hwilken frågades
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om han har fullmacht att swara för h. baron? Han swarade sig ingen fullmacht 
hafwa, utan allenast en annan skrifft af h. Bonden, den han begärte Rector wille 
emottaga. Hwar till Rector swarade: ha i intet fullmacht att agera, så göre wij intet 
med att see någon skrifft som i wijsa. Der med denne affträdde.

Cröning protesterade på expenser och tijdspillan, begärandes att wederparten må 
plichta för stämningens försittiande.

Resol. För stämningens försittiande belägges h. Bonden med 3 mk.
2. Om dhen finske studenten [Andreas Liuhander] som har informerat lappen 

Sirmo på någon tijd, slötz, att Rector låter undrätta sig af M:r Johan örn  huru lång 
tijd han informerade lappen, hwad exercitier han med honom dref, och hwad han 
derföre fick; så kan sedan Rector proportionera der effter hwad denne må skäligast 
gifwas.

Den 20 Mai]
höltz Consist. minus kl. 1. praesentibus Magnifico Rectore och Professore Liung.
Sedan det war wäntat till kl. emot 2, frågade Rector om inge adsessores syntes 

komwa? Swarades, att D. Hoffwenius hade wäret uppe och gått bort, effter inge 
andre woro ändå uppe, icke heller någre parter.

Cursor inkallades och frågades hwad Prof. Columbus hade sagt när han kallades? 
Cursor sade honom swarat sig wilja komma till Consist. majus.

Rector skickade andre gången Cursorem effter honom. Cursor kom igen, berät
tade, att Columbi hustro hade swarat det han wore uthgången att spatzera.

Rector, jag har orsak att beklaga mig öfwer den inobedience som skeer icke mig, 
uthan mitt embete, som 111. Cancell. och Ven. Consistrm har behagat honorera mig 
med; hoppas att Ven. Consist. lärer behierta sådan skympf, som skeer min person, 
och consequ. Consistorio. Åth minstonne plä dhe, som nödigt ha att wara borta, 
ursächta sig; så ha andra giordt förr, och det giorde Prof. Åkerman i dag. Men 
Prof. Columbus säger sig intet wilja komma. Gamble Proff:s dhe ha mehr försyn än 
en som nykommen är. Derföre säger jag, att flera Consistoria minora håller jag 
intet i mitt rectorat. Klaga dhe som parter äre, sig rättlösa, så må de det göra. 
Jag will wara uthan skull, effter jag icke kan allena sittia här.

[Samma dag.]
Kl. 3 höltz Consistorium majus praesentibus M. Rectore, h. Gartman, D. Hoffwenio, 

M  Skunk, h. Arrhenio, M. Aurivillio, h. Norcopense, h. Tersero, M. Columbo.
1. Uplästes protocollet i minori Consistorio i dag näst förr höltz, och resenterade 

Rector högt, den stora skymf som skeer Rectoris embete genom sådant motwilligt 
uthewafande af en adsessore. Prof. Columbus swarade: Jag är den som gärna wijser 
min skyldig- och hörsamhe/ både emot R  Magnif. och Ven. Cönsist:m, och drager 
mig aldrig der ifrån, allenast jag får sittia der som en adsessor, och jag icke blir 
öfwerfallen med en hop sådane ord, som en poike icke skulle wilja af sin husbonde 
lijda. Ty att jag är den som har welat gått undan en enkia sin wälferd i någon måtto, 
skal aldrig mig bewijsas kunna. Rector: jag beder, att Ven. Consisr.m will erhålla 
mig wid den auctoritet, som Kgl. constitutt. förmå, icke för min skull, uthan för 
embetet skull, eljest nödgas jag låta upbära kiortlarna och spijrorna, och upsäya mitt 
rectorat, om jag på sådant wijs skal bli handterad. Så giorde Arrhenius här om dagen,
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då han kom och förse i mitt huus, sedan här in för Consistorio tillmätte mig, det jag 
intet rätt mitt embete har giordt, hwilket jag hoppas hwarken han eller någon annan 
mig wijsa skall.

Prof. Arrhenius: jag kan aldrig det troo, att min brors mening så har wäret, skulle 
derföre gärna undrätta mig derom, eljest kan skee jag måste 1 denne saken absentera 
mig i det min bror angår. Rector: ney det behöfwes intet, ty det angår intet h. colle
gam, men det säger jag, jag lijder ingen karl sittia på näsan på mig, mycket mindre 
någon pygmaeum. På sådant wijs will jag hällre alldeles wara uthur Ven. Consistorio 
om sådant tohlas skulle; och måste jag fuller kan skee det göra, som Curator Acade
miae h. Prof. Rudbeck nödgades och för sådant hålla sig här ifrån.

Prof. Arrhenius begärte noteras det ordet pygmaeus, om det angår hans bror, eller 
någon annan. Rector: wilja i göra ehr till actorem för ehr bror?

Prof. Aurivill.: om Prof. Rudbeck säges genom Consistorii skull förorsakad att 
hålla sig ifrån Consistorio, så skulle till äfwentyrs Consistorium gärna wara ifrån 
sådan beskyllning befrijad. Rector: något tocke äret.

D. Hoffwenius ursächtade sig, att han hade 2 gånger wäret uppe, förste gången 
strax effter 1 slog, då ingen ännu mehr än Secretarius upkomwzen war; sedan strax 
effter kl. 2. då ingen war qwar. Rector sade sig hafft nödigt släppa Consist:m då 
2 slog, effter han inge adsessores hade.

2. Här med inlefwererade Prof. Columbus ett 111. Cancell. bref, gaf det Notario, 
och begärtet upläsas.

Rector swarade, att Rectoris officium är proponera, och icke någon adsessoris. 
Prof. Columbus: Det är icke allena Rectori, uthan och hela Ven. Consistorio til- 
skrifwet. Vid. §. 22. hujus sess.

Rector begärte sedan weta hwad Ven. Consist. tycker om sådant uthewarande af 
adsessoribus, och huruledes det afskaffas må i längden. Prof. Aurivill., wij bli wid 
constitutt. och practicera dem.

D. Hoffwenius: jag tycker det illa wara, att när ens votum icke faller som en 
annan will, så hämnas den på Consistorium, och drager sig undan; det jag icke 
heller will applicera till Prof. Columbum, uthan jag märker det skeer så i gemen; 
derföre tycker mig wij hålla oss wid constitutt., och låta dem här i ha sitt alfwarlige 
efftertryck.

Prof. Gartman: man håller sig effter constitutt. och låter det practiceras med 
böter, som förr är waant och skedt har för någon tijd tilbaka. Här med höllo dhe 
andre Proff:s att $. 1. c. 6. constitutt. må practiceras, så att den som borta är, må 
ursächta sig, och tinga en annan i stellet; eller muleteras pro absentia effter consti
tutiones.

3. Uplästes 111. Cancell. bref om den humblegården, som fattas för en professione 
theol., att fac. theol. må förena sig, så att den ena profession icke aldeles blir uth- 
sluten, och i fall facultas icke kan komwa öfwerens, att Consist:m då rättar detta.

Prof. Skunk: När jag war Rector, kom Decanus fac. theol. och berättade mig 
hwad förslag de hade fattat, det som syntes skäligt. Hwilket när jag refererade i 
Consistorio, sade Prof. Brunnerus, att Decanus hade intet rätt fattat faeultetens 
mening; altså gick det förslaget icke fört.

Sedan sade Prof. Skunk att det är 3 st:n till mathematicos och att det stycket 
som Hedrasi enkia har, kan illa af henne brukas, och att det derföre kunde icke långt 
till bli ledigt.
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Rector sade allenast 2 st:n wara till mathematt. effter det stycket Rector nu har, 
är köpt af hans sal. far.

Resol. I ll Gincell. bref öfwersändes till fac. theol. att försökia om de kunna för
enas, hwar och icke, söker Consist:m det att rätta.

4. Uplästes 111. Gincell. bref för sal. M:r Swen Hagelstens son [Sueno] till 
Communitetet. Resol. Han hafwes i minnet framdeles, effter ordningen på dem som 
ha 111. Gmcellarii recommend a/joner, doch att han först undergår något prof, och 
anmäler han sig först till wiss facultet, så kan han sedan accommoderas. Syntes och 
gott, i anseende till modrens olägenhe/, som sitter en enkia med många barn, att 
icke för rigoreust till går med hans prof.

5. Rector påminte om Joh. Falström, att han länge sedan har fått 111. Gmcell. re- 
commendation, och är en gång examinerad, men intet approberat. Resol. Han 
angifwer sig än hos faculteten, och sees effter brefwet för honom.

6. Uplästes 111. Cancell. bref till Rdiss. Archiepiscopum, att hans Högw:tt wille 
tillijka med Rectoribus academicis afstyra den oseden som är med dem, som alt för 
unga komma till deposition, och icke ha wed underscholerne lagt dhe fundamenta 
som tienlige äre, att byggia exercitia academica på.

Resol. af G>nsistorio Acad. ablegeras till h. ProCancellarium twenne adsessores, 
nemblig Gartman och Aurivillius, att rådgöra här om; och synes G>nsistorio bäst, 
att här om skrifwes till gymnasia och scholas triviales, det dhe icke i otijd släppa 
sina discipulos ifrån sig.

7. Prop. Rector, att lappen [Sirma] söker någon hielp, att låta göra en klädning, 
hwar till gouverneuren i Gefle har gifwet honom kläde; item begärer hans informator 
något för sitt omak. Resol. Det blir wed förra slut mz Livander [a: Liuhander], att 
Rector proportionerar hans lön, effter det Mag. örn  har fått för informationen. Till 
klädren hielpes han med 4 dr smt. ex fisco studiosorum.

8. Rector påminte, att Rehnfeldt wille gärna i dag ha sin wederpart fram, men 
Rector sagt, att G)nsist:m icke har andars kunnat än unna wederparten tijd, att få 
communicera detta med dhe wederbörande.

Prof. Skunk sade: det wore wäl, att nästkommande onsdag toges här till.
Resol. Här till sätties nästk. onsdag, som är 8 dagar här effter, och vi reconven- 

tionis swarar frun [Elsa Bonde] sielf genom sin fullmächtige eller procurator, hwilket 
skal säyas bägge parterne.

9. Nu talte Rector om electione novi Rectoris, effter constitutt. förmäla, att den 
bör skee wid den 24 Maij.

Ordningen kom till Prof. Benzelium, och tilskrifwes han här om nästkommande 
fredag nomine G>nsistorii.

10. Prop. Rector, att Staffan Person i Börje sochn i Ströby har sådt der, och är 
af Unonio afsagder. Bonden kan fuller wara tilfredz att flyttia, men will ha rätt 
för sitt arbete och städslen igen. Bonden och fogden inkommo.

Bonden sade: i fiol kom jag till hemmanet, städslade det för 8 dr, men i höstas 
sedan jag hade sådt rågen, lät befallningzman en annan städslat, som förr har wäret 
der, och sagt från siget, hwilken och sitter på Skrufwens hemman der brede wid. 
Nu begärer jag få rätt för arbete. Sade och, att fogden har slaget hat till honom, 
derföre att han gick till Rentmäst:n, och frågade huru stor städsell han skulle gee, 
och Rentmest:n sagt 12 dr men fogden begärt 15 dr. Unonius swarade: den andre 
bonden har bygt up hemmanet, och intet aldeles sagt ifrån sig det. Denne Staffan
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har illa faret medet, illa trädt, och ingen caution fått för sig. Bonden sade sig hafft
2 cautionsmän för sig, ehuruwäl den ena är död. Fogden sade sig sielf sådt der kor
net, och wara tillsagd att swara för uthlagorne, begärte derföre att få niuta sitt 
arbete til goda. Parterne affträdde.

Consistrm tyckte, att bonden har skedt orätt; item att till befarandes wore det 
Acad:ns hemman tager skada, om den förre bonden skal sittia på Skrufwens hem
man, och tillijka bruka Acad:ns jord.

Resol. Frågas bättre effter detta hos Rentmäst:n; och tillsäges bonden ha sin 
cautionsman med sig in nästk. onsdag.

11. Michel Mathson i Stierna med sin son, i g. Upsala sochn inkom, klagade 
öfwer förhögning på sitt hemman, och att något är borta från hemmanet som M:r 
Olof i Torgztuna [o: Olaus Nicolai Bothniensis] har på 23 åhr hafft; item att jord
mätaren tog detta bort. Begärte nu tillgifft på sin gambla rest. Consist:m fan nödigt 
att tillsäya fogden, att han wid tinget söker rättelse här uthi.

Fogden inkallades och frågades der om? Resp. att i en gammal jordbok är funnet, 
det 4 öres land är borta från detta hemmanet.

Klagade och böndren, att dhe hindras från sin muhlbeet af h. Scheffers folk, dher 
dhe lijkwäl alle tijder ha hafft sin muhlbeet.

Unonius tilsades att wid tinget taga attest om dhe ha hafft sin muhlbeet der dhe 
säya; item lofwade Proffrs som ransaka skola i sommar, wara här om bekymbrade.

Resol. På den gamble bondens begäran, att honom efftergifwes hans rest, som är
3 t:r spannemål.

12. Magister Nezelius recommenderades af Rectore, att få de 100 dr kmt., som 
Haqmnus Fogelfius] skal uthgifwa för arrestens violation. Resolutio. Detta bewil- 
jades.

13. Prof. Arrhenius påminte om Olof Jönson sin pr^bendebonde att han klagar, 
det samtl. åboerne i byn ha jord borta för honom. Han inkom, sade att grannarne 
ha sig emellan giort ett åkerskiffte, hwilket har stant på Acad:ns hemman, och är 
blifwet borta för Acadrn ett stort stycke.

Resol. Begäres af fougden wid tinget, att egande syn må skee, och att med stång 
må mätas rätt emellan dem.

Klagade och bonden, att när den förre bonden bodde der, ha dhe andra grannarne 
taget bort från detta hemmanet hagar, och ett stycke eng, då detta hemmanet 
låg öde.

Prof. Arrhenius begärte, att Gonsistrm wille räckia ho«om handen, effter detta 
fordrar någon kostnad. Eljest berättade Prof:n, att böndren sielfwe de andre ha 
tillstått det denne skeer orätt, men töras intet cedera honom, effter dhe höra under 
andra.

Resol. Skrifwes nomine publico till häradzhöfdingen och begäres citation på 
jordäganden.

14. Unonius klagade, att det felar i utmätningen på spannemålen 7 t:r i Bäling, 
Läby och Skuttunge, effter spannemålea togz in bittijd, och säden war bulen, han 
lijkwäl wid Kopparberget har måst fylla måhlet, hwarföre det nu intet hinner till.

Resol Effter fogdordningen niuter han 2 t:r på hwart hundra. Den siunde skal 
han bestå.

15. Unonius begärte att tröskarlönen i Norsta, Loskäl, Alsta och Nyfla må bestås 
och. Resol. Det bestås hwar tolffte tunna.
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16. Unonius begärte att slippa M:r Boos bönder, effter han har större beswär med 
dem än med Acad:ns bönder; eller och, att han må få något derföre. Resol. Nar 
Räntmäst:n inkommer, så får han swar här på.

17. Unonius frågade hwar med han skal betala bonden som har tröskat af säden 
på hemmanet till exercitie staten?

Resol. Han betalar det af den s^annemå\ som faller af samma medel, men intet af 
ordinarie staten.

18. Slötz att någre af Proff. träda tilsammans med kyrkiorådet och staden, att 
sökia practicera tiggiareordningen.

D. Hoffwenius och Prof. Skunk togo på sig detta.
19. Revisores öfwer 1672 åhrs bok begärte att någon till adjungerar sig af Con

sistorio, effter Prof. Arrhenius har sig ursächtat.
Prof. Arrhenius ursächtade sig ännu.
20. Decanus fac. philosoph. begärte noteras att Ericus Ahlgren Suderm. will 

disputera under Prof. Aurivillio. Item Andreas Rhodin WGoth. de horologio. 
Detta bewiljades.

21. Taltes om dhe bodarne Acad:n äger, hwilka någre privati innehafwa. Resol. 
Rector nomine Consistorii låter höra der effter, att dhe tillijka med källaren inven
teras, och något der af kan inkomma till Acad:ns cassa.

22. Uplästes 111. Cancell. bref för Prof. Columbo, att niuta det praebendehemma- 
net, som Prof. Fornelius junior här tills hafft.

Prof. Columbus begärte, att effter han aldeles är frij för det som M. Rector 
behagade sidst öfwerfara honom med, och han intet en gång hade förmodat, att 
han må bli libererad för sådant af Ven. Consistorio.

Rector: jag hoppas mig intet sagt något brede wid munoen.
Columbflj sade sig med ett serdeles bref wilja wijsa sin oskyldighel.
Resol. Blir wed 111. Cancell. förordning om hemmanet.
23. Rector begärte, att Prorector h. Skunk i en sak emellan sig och Jacob 

Arrhenium wille sittia. Till fullmächtig giorde Rector Gabr. Mellinum, warandes 
till fridz med hwad som häruthinnan görandes wore. Begärte och att Prof. Arrhenius 
i denne saken wille affträda, det som skedde.

Parterne inkommo. Mellin sade, som jag intet twiflar att h:s Magnif. har giordt 
dhe berättelser förr som till denne saken tiena, så är körtel: n detta jag har på 
M. Rectoris wägnar att förebringa. Då M. Rector den 5 Maij effter wederpartens 
begäran, lät citera under dhe req/wsiter som tiena till en citation, baron h. Bonden, 
begärandes med det samma, att M:r Arrhenius skulle komma till sig i Rectoris hus, 
antingen kl. 6 eller 8 dagen effter om morgonen; kom och M:r Arrhenius kl. 8. 
och ibland annat tal har M:r Arrhenius sagt, att h. Bonden icke wore citerad som 
sig borde, och att någre req«zsiter wore uthelåtne.

Prorector frågade nu, om Arrhenius tanquam nomine suo, eller nomine discipuli 
har disputerat citationen?

Mellin swarade, uthan twifwel nomine discipuli, continuerade sedan sålunda: 
Rector blef der af något förtörnat, frågade hårdt Cursorem till, om han hade uth- 
låtet något i citation? När Arrhenius af Cursore war öf:rtygad, att alle req««ita 
woro attenderade, och han samma dag effter middagen kom hijt upp, har han 
med samma uthsäyningar continuerat, som lärer förmodel. finnas i protocollet. 
Fördenskull M. Rector är förorsakad att anmoda Ven. Consist:m det wille denne
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saken examinera, att med Arrhenio må procederas effter Kgl. constitutt., som den 
der har skyllt och angripet Rectorem derföre, att han icke har rätt utfördt sitt era
bete, uthan gifwet en olaglig citation.

Arrhenius refererade så: Den 5 Maij i min frånwaro, har Cursor citerat baron 
Bonden, och när han hade aflagt sitt ärende, så kom jag in. Cursor sade: jag har 
citerat herren till Consistorium i morgon. Jag sade rätt så. Der med gick Cursor 
bort. Sedan kl. 6 om afftonen kom herren, sedan hans exercitier woro ändade, och 
säger: jag har fått citation till morgon, att swara Renfeldt, men weet intet, antingen 
fadren [c: Bengt Hansson Reenfelt] eller sonen [0: Bengt Bengtsson Reenfelt] har 
citerat mig, icke heller i hwad sak, så weet jag intet huru jag skal comparera här i. 
Det war wist, att Cursor bad och mig komma till Rectorem dagen effter. Då bad 
och herren mig, att jag wille bära hans excus fram, effter han intet weet hwem 
han skal swara, den äldre eller den yngre, icke heller i hwad sak. 3. Begärte herren 
att få communicera detta med sin fru moder. Detta förebringade jag M. Rectori, 
hwar på Rector swarade, så måtte felet wara hos mig. Jag sade, det kan wara hos 
Cursorem. Då ropte Rector fram honom, frågade om han intet rätt hade buret 
fram citation, så skulle han fara illa derföre. Cursor sade, jo har jag så. Då blef 
Rector mycket ijfrig der öfwer, hotade Cursorem om han wore skyldig. Wände sig 
sedan till mig, och sade: Jag undrar på ehr, att i wille komma med sådant griller. 
Jag swarade: det är herrens excuser, icke mina. Rector, jag orkar intet tala med 
eder mehr. Der med tog jag affträde. Onsdagen war jag här effter middagen, som 
fins in actis. Fredagz afftonen kom åter citation till herren till Consist:m minus; och 
begärtes då, att jag skulle skrifwa under den befallning Rector skrifftel. hade gifwet 
Cursori här om, att citationen wore skedd. Det jag wägrade mig göra, säyandes det 
intet behöfwas, effter herren lärer wäl tilstå sig wara citerad. Då begärte herren och 
jag med, att Cursor wille gå tilbaka och ursädita herren, och begära så lång 
drögzmål, att han finge communicera här om med sin fru mor. När Cursor kom 
tilbaka, sade han, effter herren har sielf fäldt dhe orden genom hwilka Renfeldt är 
injurierad, måste han sielf swara; begärte andre gången att jag skulle skrif:a under. 
Då swarade jag, att min skyldighe/ är wäl i alt det jag kan tiena hans Magnif:ns, 
emot herrens begäran kan jag intet skrifwa under; då swarade Cursor: så är M. Rec
toris befallning, att i sku bli i arrest, effter i ha beskyllt h:s Magnif:ns som den 
sitt embete icke har giordt. Och effter det så illa uthtyddes det jag gick herrens 
ärende, som skulle jag der med angripet M. Rectorem i sitt höga embete, så betygar 
jag högt, att jag aldrig sådant har tänkt. Inlade här på en attest sin herres.

Mellin: effter Arrhenius har i egen person fäldt desse orden, så kan intet Rector 
annat än begära, att han sielf må swara, och icke declinera detta och wijka in på 
sin herre hwars excus han har förebracht.

Sedan uplästes h. Bondens attest.
Mellin: angående arresten, så nödgades M. Rector bruka den extremitet, effter 

Arrhenius icke wille underskrifwa citationen.
Fans nödigt inkalla Cursorem; hwilken inkom, och begärte Mellin af honom att 

han måtte referera huru han hade buret citationen fram.
Prorector: hwad tij[d]ender hade i af Rectore till h. Bonden. Cursor swarade: 

Rector bad mig gå till Bonden och citera honom att swara Renfeldt för en örfijl 
och skällsord, så bar jag och tijdenderne fram, att h:s Magnif:ns befallning wore, 
det h. baron skulle i morgon swara Renfeldt kl. 1. i Consistorio majori. Herren 
5 -  724594 Sattander
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swarade, hwarföre det? Jag sade: derföre herren skulle ha gett honom en örfijl och 
skällsord. Han swarade: när skulle det skedt? Jag weet intet sade jag, uthan i må 
weta sielf, om det icke är den saken i förr ha hafft. Renfeldt förtryter att hans 
böter äre uthtagne, derföre will han ha herren till comparera. Då sade Bonden, ja, 
jag will komma. Sedan när praeceptoren kom in, sade jag åth honom, att jag hade 
citerat herren till Consistorium; och att Rector begärte, det Arrhenius dagen effter 
om morgonen wille komma till sig.

Prorector frågade hwad Cursor dagen effter hade sagt hos Rectorem. Resp. sig 
sagt, så har jag citerat honom, och sedan berättade jag det samma som rätt nu.

Mellin sade, att Rector kunde intet förstå den gambla Rehnfeldten, effter han 
intet hade giordt h. Bonden någon injurie.

Arrhenius begärte, att effter han allenast hade buret sin herres tijdender, och i 
sitt nampn intet giordt, att han må slippa här ifrån, så wäl som och den arrest han 
står i.

Här med affträdde parterne.
Prorector: jag seer här wara desse 2 quaestioner, 1. om wij skole kunna gifwa 

herren effter, och Arrhenio, att han skulle ha buret tijdender fram nomine non 
suo sed discipuli, 2. om och Rector kan finnas wara här igenom laederad till sin 
existimation och embete? Som jag seer saken nu sammanhängia, så har jag intet 
hafft orsak att arrestera Arrhenium, derföre relaxerade jag och arresten så länge 
Consistorium honom der med belägger.

Sedan frågades om citationen war laglig. Det samtyckte Proff. Hoffwenius, Nor- 
cop. och Aurivill.

Dereffter wardt något här om discurrerat. Och tyckte Consistorium bäst wara 
att Rector tilråddes att låta denne saken slättas, hälst effter han är libererad att 
citation är rätt giord. 2. Arrhenius betygar sig icke suo nomine giordt den ur- 
sächten.

Prof. Aurivill., jag seer intet huru Arrhenius kan derivera detta ifrån sig, der en, 
som en gammal student är, bär sin discipels ord galet fram, så måste ju han swara 
sielf och icke discipelen. Derföre Cbnsist:m höllt bäst, att detta ställtes uthan något 
wijdare owäsende, effter det synes wara en sak af ringe importance.

Slötz att Prorector talar med Rectore här om privatim, det han låter saken falla; 
item uphäfwes Arrhenii arrest.

Parterne inkallades och sades detta.

Den 30 Maij

höltz Consistorium majus praesentibus M. Rectore, h. Gartman, D. Hoffwenio, 
M. Liung, M. Skunk, M. Celsio, M. Aurivillio, h. Norcopense, M. Columbo. Notante 
Wennaesio.

1. Bewiljades Zachariae Colliandro Wexionensi, Jonae Wijkman OGotho, Martino 
Petio Finnoni testimonium.

2. Tingwalls supplik uplästes om remission på straffet, för lägermålssaken. Sades 
att han till att contestera sin lydna emot Consist:m, måtte komma sielf hijt. Det 
Rector kan honom notificera.

3. M. Micrander berättar i sitt bref till Rectorem 1. om uthjorden i Wäsmanland, 
att 111. Cancell. är nögd med den förklaring Consist:m der öf:r har giordt. 2. Om
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domen i M:r Boos sak kan H. HögGr. Exc. för denne gången intet resolvera, effter- 
som der till behöfwes nogare betenkiande.

4. Om bonden i Ströby i Börje sochn resolverades, att han, på det hemmanet 
någorlunda kan bli behållet, får med den andra som förr der har bodt, skära tilhopa 
och dela sig emellan öfwer alt, och betala halfwa uthlagorne hwar, doch skaffe sig 
först caution.

5. Om M:r Boos bönder hwar om Unonius i sidste Consistro påminte, resolverades, 
att han i höst får wijdare besked här om, dessinnan Acad:n kan ha wissare slut om 
desse bönder.

6. Cröningen begärer ändskap i saken mellan baron Bonden och Rehnfeldt. 
Rector swarade att han hemma har sagt honom hwarföre Consisr.m här i har måst 
dröya.

Cröningen mehnte att wederpartens inwändningar icke måtte gå fram för laga 
process och Sweriges lag, begärte, effter han så länge har sig här förr uppehållet, 
att han kunde nu få slut här i.

Rector sade det icke stått hos Consist:m, uthan är Consistorio okärt att så lang- 
sampt tillgår, lofwade honom swar när Rector kommer hem.

Resol. Det tillsäyes b. Bonden, att han icke reser bort, innan detta är slättat.
7. Thunberg beswärar sig öfwer att hans sak så långt uthdrages, efftersom han 

och så är arresterat. Lårman har excuserat sig både förste gången och nu för 
förfall.

Consistrm tyckte att Tunberg kan icke förnekas resa här ifrån, och att han 
afbijdar tijden häruthinnan.

8. Uplästes Kongl. Cammarens bref om verificationernes inlefwererande, antingen 
i originalerne att afcopieras och sedan restitueras, eller i vidimerade copier, så på 
förre åhrens böker, som dhe ännu resterande, uthan hwilka dhe inge räkningar kunne 
acceptera. Quaestor sade KgL Cammarens resolution wara förr här i, att effter dhe 
tillförende icke ha wetat, att documenterne effter Acadrns privilegiers innehåll böra 
wara qwar wed Acad.n, att derföre en copia af privilL det samma angående hwart 
åhr sändes med räkningarne. Eljest war IC M:ttz egen resolution här om, att här
uthinnan emot constitutt. intet annars skee kunde.

Resol. Om tijsdag går här om först bref till 111. Cancell.
9. Uplästes R. Rådetz h. Thord Bondes notification till Consistorium om riddar- 

synen i Jom som den 30 Junij hållas skal.
Blir wid den resolution förr fins i actis om den som åstad skal resa.
10. E. Wasell skal först göra sig bekant med Proff. effter ingen känner honom, 

och gee sig ann till examen, sedan kan man honom i hans begäran willfara.
11. Brunbybondens 01. Markussons ansökiande om förmedling skiutes upp till 

hösten.
12. Carolus Tiselius får otta dr smt. af fisco studd.

Den 3 Junij

höltz Consistorium majus, praesentibus M. Rectore, h. Åkerman, h. Gartman, 
M. Liung, h. Verelio, M. Skunk, M. Aurivillio, h. Norcopense, M. Columbo. 
Notante Wennaesio.

1. Resolverades, att Nils Halfwarson i Nederwij skal få igen gullringen och
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sölfskeden, så wäl som jernec h skeppund af sal. Johan Andersons [Grans] enkia i 
Myrsiö, det han i sin tijd för städsel taget hade, efftersom städslen dessuthan är 
betalt tili Rentmäst:n här i staden, det han nu praesens contesterade.

2. Enkian i Nederwijtorpet h. Lisbet, som har flyttiat med torpet tridie gången, 
klagar öfwer sin swåger, att han har låtet upsättia hennes son för lösdrifware för 
afwund skull, som har en lång tijd wäret dem emellan. Fördenskull och hon för 
deras skull så offta måst undanflyttia.

Resol. Hon får en skrifft till mönstringzherrarne, der i förnämste orsaken till 
detta wäsendet remonstreras.

3. Insinuerades Peringeri supplik, men skötz op med resolution till en annan 
gång.

4. Lars Nor[t]man fått recommendation till 111. Cancell. och h. Gripenhielm.
5. Joh. Bornander WGothus får testimonium; item Isaeus Printz OGothus.
6. Rector insinuerade om brefwet som afgå skulle till 111. Cancell. om Cammar 

Collegii bref, berättandes att hans HögGr. Excell. är nu förrester till Kägelholm, 
och kommer intet igen förän effter helgedagarne; fördenskull med dess affärdande 
så länge dröyas kan.

7. Secr. Blixens bref till Rentmäst:n, tillijka med en copia af h. Axel Behmers 
supplik till landzhöfdingen, uplästes, angående det upbud Quaestor på Acad:ns 
wegnar har giordt, begärandes han Behmer, efftersom alla hans medarfwingar ännu 
icke nog äre här om informerade, att få bli maintenerad wid justitien och laga 
process.

Resol. Härom skai afgå ett bref till landzhöfdingen.
8. Uplästes Lårmans förre källarswens attest gifwen finske studenterne, att dhe 

intet ha wäret hos honom hela den afftonen, då cortegardz skorstenen nederslogz.
9. Berättade Rector, att secr. Lårman har sändt en skrifft till sig, effter han för 

heesheet säger sig icke kunna nu upkomma, begärandes att Thunberg der på skriffte- 
ligen sig förklarar.

Consistorium tyckte, att man ey kunde längre prolongera tijden med skriffter 
och förklaringar, utan att Tunberg mundtel. härpå strax swarar, att man kan denne 
gången här i ett slut göra. Hwarföre och Lårman beskickades här om. Hwilken 
sedan han inkom, begärte han att hans exeus till sitt uteblifwande måtte hos Con- 
sist:m finna rum; begärte och att Tunberg må skriffteligen swara.

Tunberg begärte der emot nu ändskap i saken, effter den har stått sedan en 
månad för påsk, och han i medier tijd wäret i arrest, der han lijkwäl annat hade 
att beställa.

Der på uplästes secret:ns libell, der i han repeterar sakens sammanhang och be
skaffenhet ifrån begynnelsen; sedan införer han någre gravamina emot Consistorii 
minoris dom här i fallen den sidstledne 18 Martij, såsom först, att Consist:m 
endtledigar Tunberg ifrån prästernes tillmäle, och som skulle han i sitt bref icke 
tilläggia dem crimen falsi, eller att hafwa förfalskat testamentet; wiljandes seeretin 
bewijsa contrarium, nembl. att Tunberg der med welat nedtryckia sanningen, intala 
h. Bengt [Skog] för swågerskapet med ländzmannen, och omsider komma honom på 
obestånd om ähra och embete, och dem som jempte honom attesterat hade, i grund 
förderfwa. 2. Att Thelaus effter lagen icke pålades beswärja sin attest efftersom 
han för promotion skull praesumerades hållet med Tunberg. 3. Att af attesterne 
icke afftagas kan, det h. Bengt och Tunberg ha wäret sådane intimi, och fast dhe
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ha wäret med hwar annan i gästbod, och här i en stugu tilsammans, har det icke 
kunnat giöra så högt förtroende, att han skulle gripa till sådant, som i sig sielf 
straff wärdigt wore, der ifrån han sig snarare hade bordt afhålla. Men det wara 
klart, att de hwar annan hwarken till sig budet eller till hwar annan skrifwet hafwa; 
jempte det, att h. Bengt will med eed sielf erhålla det dhe aldrig sådane förtroende 
wenner woro, att Tunberg honom detta för den skull kunnat communicera.

Tunberg inlefwererade tingz ransakningen, som uplästes.
Sedan det war beställt, sade han sig haf:a skrifwet till h. Bengt och allenast med- 

delt honom såsom en god wän sitt råd. 2. Der hans sak wore af någon widrig 
considera/fön, skulle han warsamligen gå till wärka der med. 3. Är det med condi
tion skrifwet, 4. och lemnat h. Bengt frijheet, hwilket tutius skulle kunna skee. 
Och har han så mycket mera sig fördristat till att uptäckia sine tankar och wäl 
mente consilier för honom, som han (capellanen) är sielf nog enfaldig. Sedan 
h. Bengt då hade fått brefwet, det uppenbarat för pastore, och mig i widlyfftighe/ 
bracht, mötte han mig något der effter här på gatan, tog mig i armen afsijdes, och 
bad jagh intet skulle wara misslynt på honom, att brefwet är divulgerat; ty då 
pijkgubben kom med det, hade han samma gång och ett bref till pastorem, (men 
detta här skulle han ingen annan wijsa än capellanen). Men när M:r Lars [Hon- 
therus] fick höra, att jag (sade h. Bengt) hade och bref, frågade han hwadan det 
war kommet, och wille det see. H. Bengt fuller i förstonne det wägrat, eller stort 
besked göran här om, men som han effter träget anhållande ey slippa kunde, måste 
han (doch effter förplichtelse tagen af pastore, att han det strax skulle restituera, och 
ingen annan dess innehåld uppenbara) det omsider framwijsa. Tunberg frågas hwij 
han det giorde? Resp. att M:r Lars twingade honom der till.

Till att bewijsa det han af gammal förtrogenheet och wänskap med honom 
är kommen till att skrifwa brefwet, framtedde han någre attester, såsom den förste 
dat. den 10 Apr. sidstledne af Erich Bengtson Leyon, hwilken wittnar sig för juhl 
kommet i Telai cammar, och funnet h. Bengt och Tunberg der inne, roandes sig 
med en drick öhl, och då den kannan blef alJ, h. Bengt sig tilbudet och en kanna 
köpa, säyandes sig för många orsaker skull wara högeligen bedröfwat, wore och så 
hästen bortkommen för honom; och ändå wärre qwalder wara, hwar han icke hade 
Tunberg, som sig till någon tröst wara kunde.

Den andre dat. 2 Maij af M:r Johan Sparman past. i Tuna, som berättar h. Bengt 
åtskillige gånger med sin son Jona Tunberg i Tuna prästgård hafwa wäret tilhopa, 
serdeles A:o 1668, medan pastor war till herredagen, då h. Bengt i pastoris från- 
waro gudztiensten der sammastädes förrättade.

Den tridie af den 3 Maij, af någre sochnemän i Tuna, nembl. Jonas Erson, i 
Tunabyn, Thomes Danielson i Eneby, Per Sefferson klockaren, och Mathz Person 
från Skarpösby och Alunda sochn, hwilken brudgumme hade warit. Desse berättade 
att A:o 1668 den 7 Junij hade med dem der i kyrkebyn h. Bengt och Tunberg i 
samfälte 2 dagar uthi ett bröllop sammanwaret, med största wänligheet, och den 
ena natten tilhopa legat, hwilket hela gästbodzlaget och kunde betyga. Denne deras 
berättelse till dess större säkerhe* underskrifwer fogden på Hessleby Anders Nilson 
och Jon Person trägårdzmästaren.

Den fierde dat. 20 Maij af Erico Sparman, Erlando Colliandro och Nie. Sepelio. 
Den fempte dat. 25 ejusd. af Jean Oudar, och den siette den 1 hujus af Nie. 
Klefberg. I desse trenne sidste bewittnas fuller att h. Bengt och Tunberg ha här i
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staden wäret tilhopa i en stuga, och talt med hwar ann på gatan, doch icke förr an 
sedan brefwet war skrifwet.

Angående det Tunberg skal h. Bengt för swågerskap med länsmannen intalat, 
så nekar han alldeles någon swågerskap dem emellan wara. Att och prästerne skola 
wara af honom beskyllte att hafwa förfalskat testamentet, nekar han i lijka måtto 
sant wara. Uthan dhe orden crimen falsi wara allenst hypothetice, sc. positis 
caeteris, framförde. Bidiandes fördenskull sig icke tilräknas måtte til straff det han 
såsom en optimae fidei amicus i sitt bref har h. Bengt till sin wälferd, doch intra 
parietes communicerat.

Sedan de en stund ha tilhopa hållet, begärte omsider secret:n Tunberg skulle 
bewijsa sig sedt ransakningen förän brefwet war skrifwet; begärte och dilation så 
länge han skaffar sig attester uhr Kgl. Hofrätten, till wijdare uplysning här i.

Prsesumerades, att der Tunberg hade sedt ransakningen, eller intet, wore saken 
lijkwäl nog så kunnig, att hon per faman hade kunnat spargeras. Och efftersom 
föga mehr war här i att considerera, än det som förr i Consist:o minori hade wäret 
före, och man nu måtte skrijda till sluth, befaltes parterne taga affträde, mädansom 
om domen voterades.

Somlige af Consistorio, serdeles D. P. Rudbeck exciperade emot secret:ns libell, 
der i han graverar Consist. minoris dom, hwarföre han och icke wille längre här i 
sittia.

Prof. Åkerman giorde och det samma.
Sidst voterades af dem som förre gången, då denne sak i minori Consistorio 

debatterades, icke hade tilstädes wäret.
Prof. Aurivill. tyckte att Tunberg hade hafft gode skäl att påminna hos h. Bengt 

sådant, efftersom han har hafft wänskap med honom, aldenstund han och af ran
sakningen hafft causam Jipoxatagxtix'nv att göra den påminnelse som i brefwet 
står med caution.

Prof. Norcopensis war i samma mening.
Prof. Skunk: Efftersom h. Bengt är intet längre borta, tycker mig, att af hans 

och Tunbergz confronterande kunde wäl afftagas causa itQoriYou|iivTi, och att intet 
har behöffts för hans skull tagas så många attester. 2. Dhe begärte copier af at- 
testerne kunna intet nekas att communiceras med prästerne, secret:ns principaler, 
och fördenskull denne gången ingen resolution falla kunna.

H. Verelius: Jag har ey annars kunnat begripa, än denne twisten om testamentz 
förbytningen skal wara uppå ett häradzting uptagen och afdömd, förän denne 
ransakningen, som nu här i Consistorio uplästes, skedde. Och bägge äre af det inne
håld, att prästerne hafwa passligen rätt med saken omgåttz; och sådant rychtbart 
tror det; ty twiflar jag intet, att Tunberg fått det weta, fast han intet hade sedt 
denne ransakningen, som han lijkwäl säger, och wederparten nekar till. Och såsom 
ey nekas kan, att Tunberg har wäret i umgänge och kundskap med h. Bengt, som 
attesterne betyga, och derföre welat honom wäl, och af samma orsak honom privatim 
tilskrifwet, att han skulle sibi consulere, och undgå det der på följa torde; kan 
jag intet see, att något uthi denne skrifwelsen skal wara skedt fraudulentum och 
insidiosum emot h. Bengt, att förleda honom till sitt förderf, besynnerl. effter alt 
uthi brefwet ställes ex hypothesi, om så är som allmänt uthropas. Och detta alt 
är skedt förän den Kgl. Hofrätten har taget saken under sin dom och sluth.

Hwar på fölgde denne resolution, den parterne, sedan de woro inkallade förelästes:
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Consistorii minoris dom erkännes godh och giltig, halst effter och nu sedermera 
inkomne Conference och skäl parterne emellan Husligare afftagas kan, hwar med 
den domen stadfästas.

Parterne tackade Consistorio för sin hafde möda här i, men secret:n förmodade 
att Consistorium honom icke förtänker om han wijdare beswärar den Kgl. Hof- 
rätten här med.

10. Carl Leymans begäran om arrest på Johan Leytz afslås, så wijda han finnes 
för ölgäld skyldig. Och slötz, att Leyman inlefwererar en special räkning på sin 
credit, sedan wiU Consistorium sig här öfwer wijdare förklara.

11. Prof. Lundii skrifft uplästes om ett praebendehemman att bekomma i sin 
trångmål. ResoL Der som något råd finnes här till, är Consistorium intet här emot; 
önskade och att sant wore, som han i sin skrifft förmäler, att något öfwerskott skal 
wara. Doch will Consistrm tillsee hwad görliget kan wara till att wilfara honom i 
sitt petito.

NB. Huc referenda valedictio Rectoris 
ad initium seq. paginae collocata.

Sidst valedicerade Rector hela Consistorio, betackandes dem samptl. som under 
hans påstående rectoratz embete ha wäret honom assisterlige; med förmodan, att 
der han i alt icke har kunnat uthrätta hwad han eljest har gärna önskat, eller och i 
något peccerat, dhe wille lijkwäl i bästa måtton det uttyda. För det öfrige önskade 
han, att den ena med den andra i samdrächt och god förtrogenheet hädaneffter 
förblifwa kunde.

Consistorium upstod, hembärandes Magnifico Rectori deremot tacksäyelse som 
denne Magistratum till deras goda nöye har behagat förwalta.*

[Samma dag.]
Sedan höltz Consistorium minus praesentibus Prorect h. Gartman, h. Ol. Rud- 

beck, h. Åkerman, h. Verelio, M. Liung, M  Columbo.
1. Rugman noteras för sidwyrdnad emot Consist:m minus, i ty han war citerad att 

upkomma kl. 1. att swara till sin hustrus klagemål, hwilken han angifwes illa trac- 
tera; men sig så då absenterat, som nu sedermera andre gången, sedan han å nyo 
war tilsagd att bli qwar, men lijkwäl affträdde.

2. Hustruns i Åstad i Biörskog skrifft uplästes, som klagar sig af fogden wara 
afsagd från hemmanet i olaglig tijd, fråntagen de skriffter hon af Consistorio har 
fått, hårdt handterad i utlagornes utfordrande, söderne ringa werderade och ut- 
pantade; begärer nu södren igen, och få komma till hemmanet. Lofwar caution.

Räntmäst:n wittnade wäl henne wara nödställt, men huru hon har handterat 
hemmanet är wäl till skäls, lär och icke här effter göra gott der af om hon fåret 
igea

ResoL Koon, hästarne och fåren, som hon ännu qwar hafwer, får hon behålla 
för sine barns skull. Men oxarne som af fougden tagne äre uhr logan, derföre hon 
säger sig wänta 2 t:r säd åt hösten, restitueras åt den som dem brukat haf:r. Doch 
äre dhe i medier tijd på Acad:ns wägnar hos honom i arrest, och detta till wijdare 
ransakning.

* Detta rektors avskedstal inför större akad. konsistoriet den 3 juni har således inskrivits i 
protokollsboken efter förhandlingarna i mindre akad. konsistoriet samma dag (jfr ovanstående NB 
men har här avtryckts i sitt kronologiska sammanhang.
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Den 15 Junij
höltz Consist. minus i Rectoris hus, praesentt. M. Rectore, h. Gartman (loco 

D. P. Rudb.), M. Liung, M. Columbo.
1. Företogz saken om Tingwaldz lägersmål, och betänktes att han med 2*.ne 

suppliquer har sökt utslag i denne handelen, den förre in [lucka i originalet] i h. 
Brunneri rectorat, den andre under warande Rectoris, men intet wijdare kommet

Tingwall inkom, frågades hwar konan tilhåller? Resp. här i staden. Qu. om hon 
har plichtat? Resp. henne ha plichtat under staden. Qu. om de äre förlijkte? Resp. 
sig ha förlijkt henne med penningar emot 100 dr. Qu. hwarföre han har försummat 
en citation? Resp. Gudh wäre mit[t] wittne att jag aldrig har fått den citation; 
beklagade eljest högt sig råkat för denne lättferdige menniskia. Här med affträdde 
han.

Consistorium fan bäst följa lagen, och belägges han med 40 mk smt. effter 3 cap. 
GifftB. StL.

Sedan taltes om poena relegationis, och syntes skäliget, effter han sielf sig har 
twenne gånger infunnet, och reda wäret här ifrån för denne orsaken mehr än ett 
halfft åhr, att han får lof komma igen till Acad:n Michaelis tijd, doch refereras 
om tempore relegationis till Consistorii majoris ratification. Hwilket och dagen 
effter då mutatio rectoratus skedde, hemma hos praesentem Rectorem ratificerades.

2. Påminte Rector om Gramonio att effter han alla citationerne har försetat, refe
reras det till Consist:m majus.

Explicit rectoratus cl. Fornelii.

A. d. 16 Junij MDCLXXIV 
solennia rectoratus 

viri pl. Rev.
M. Erici Benzelii

S. Theol. Prof. Ord. 
peracta sunt.

Anno 1674 den 20 Junij
höltz Consist. maj. praesente Magnifico Rectore M. Erico Benzelio, D. P. Rud- 

beck, h. Scheffero, h. Åkerman, h. Gartman, D. Hoffwenio, M. Skunk, M. Aurivillio, 
h. Tersero, M. Columbo. Not. M. Micrandro.

1. Berättade Rector orsaken till Consistorii sammankallelse denne gången för
nämst wara, att effter wanliget sätt nya officiarii tilsättias måtte, som och något 
annat att föredraga. Och constituerades först

Decani in fac. theol. D. P. Rudbeck, jurid. h. Åkerman, med. h. Ol. Rudbeck, 
philosoph. h. Terserus.

2. Assessores Consistorii minoris, in facultate theol. M. Brunnerus, jurid. h. 
Åkerman, men i fall någon resa på Commissionen till Norland gäller, begärte Rector, 
att facultas skaffar någon i h. Åkermans ställe. H. Gartman lofwade taga det på sig. 
Philos. h. Verelius och Terserus.
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3. Inspectores stipendiariorum in fac. theol. effter giord transaction i faculteten 
Prof. Brunnerus, i hwilkens stelle Prof. Benzelius samma inspection hafft hafwer i 
detta nu förledne åhret, 2. in fac. jurid. h. Åkerman, der han icke sätter någon i 
stellet för sin Commission skull, in philosoph. h. Norcopensis.

4. Taltes om typographien och dess inspectoribus. Och effter Doct. Loccenius har 
uthlåtet sig det han icke kan här effter för ålder och andre hinder draga bekymber 
här om, ty slötz att Prof. Brunnerus adjungeras h. Aurivillio, effter ordningen in 
fac. theol.

Prof. Aurivill. mente att Prof. Brunn, lärer wilja, att de andre facultt. supp. må 
alternera med fac. theol. effter D. P. Rudbeck sidst war. Men Consist:m hölt före 
bäst wara bli wid det som slutet är. (Vid. acta 9 Jul. §. 14.)

5. Taltes om stipendiaterne, och påminte Rector orsaken till någon drögzmål med 
registrens extraderande och stipendiaternes betalning wäret någre scrupuler, som 
närwarande inspp. icke ha kunnat finna sig i, uthan collation med de förra åhrs 
inspp. effter en mächta stor åtskildnad fins i registren. D. P. Rudbeck: jag kan nu 
intet i hastigheet förklara mig der på, förän jag får conferera i roligheet med dem 
som woro inspp. med mig.

H. Scheffer: det är en alt för stor difference, ty på en kommer några 100 dr, på 
en annan som borde ha lijka mycket, icke mehr än 90. Registren och stipendiat 
boken borde stämma öfweren s. Prassen tes inspp. begärte wara ursächtade, om det 
klagas att stipp, för länge uppehållas med det de böra hafwa.

Resol. Om måndag kl. 1 komma inspp. praeteriti och praesentes upp i Consistrm 
här om att talas wed och sluta.

6. Begärte Quaestor weta hwad verificationer han skal ha här effter på stipp, 
afbetalning, effter Kgl. Cammaren fordrar serdeles verificationer till räkningarne, 
om hwar stipendiat skal för sig quittera, eller inspp. på deras wägnar.

Höltz före af somblige wara nogh att inspp. stipp. q«ittera.
Frågades om icke inspp. stipp, kunna examinera stipp, huru mycket dhe ha 

fått, och då effter deras egen bekännelse kan q«#tteras.
Somblige höllo detta görliget, somlige ogörliget och widlyfftigt.
Quaestor: så will jag låta hwar och en stipendiat q««tera för sig.
H. Åkerman sade: jag will see om görliget är, att följa det förslaget om examine 

stipp. Doch icke att gravera mine colleger der med, uthan på prof.
7. Talte Quaestor om att det bör swaras på landzhöfdingens bref angående 

Behmers godz, och der i wijsas hwad som tienar till att förläggia den ogrundade 
inlagde skrifften hos h. landzhöfdingen af sal. Behmers son, hwar af en copia är 
hijtsänd. Quaestor lofwade sielf der på formera swaret, effter han har sig bäst denne 
handel bekant. Men efftersom här med drögdes, giorde Prof. Ol. Rudbeck samma 
utkast, hwilket sedan reviderades och skickades bort.

8. Uplästes någre memorialspuncter af inspp. aer. h. Gartman och Aurivillio 
inlefwererade, angående deras inspectionsembete för förrige åhret. Der uthinnan war 
något om D. P. Rudbeckii 900 dr smtz fordran, som förmenas icke wara bewijslig, 
hwilket dhe af actis nogsampt här hade låtet see, till hwilket Doct:n swarade, det 
wara mehr än nogh bewijst, förr af hwad fundament detta sökes. Sedan uplästes 
ett extract af Academiae protocoll, som war inslutet i besagde inspectorum memorials
puncter, angående samma fordran.

Eljest slötz att den skrifften af de 9 puncterne lemnas dem nu warande inspectori-
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bus aer. att öfwerläggia med Rectore och de förre inspectoribus hwad der af effter 
handen kan wärkställas.

9. Magister Nezelius begärer få läna af cassa studd. dhe 100 dr som han borde 
hafwa effter Consistorii slut af Fogelens böter, för hwilke h. Gartman har caverat, 
och att de lära inkomma innan 14 dagar effter Persmässetijden.

Quaestor sade, att några bygningzpeningar tagas af den cassan till läns, som förr 
slutet wore; och eljest dristar man sig intet att blotta denne cassan för de fattiga 
skull.

Resol. Kan intet bewiljas af denne orsaken, utan måste töfwas till penningatae 
falla, som Mag. Nezelio tilslagne äre.

10. En Acad. bonde i Brunby i Börje sochn Olof Markusson begärer någon för
medling på sitt hemman, effter han har hafft stor olycka i åhr på boskap sedan 
han kom dijt, det Rector såsom pastor dersammastädz sade och sigh hafwa hördt. 
Eljest klagade bonden sig icke såå mehr än 10 t:r men göra uth öfwer 20 t:r och 
in mot 100 dr penningar derföre och hans granne, som sitter med lijka stort 
hemman, men något bättre handterat, fick i fiol någon förmedling. ResoL Niuter 
samma condition som grannen.

zi. Bewiljes h. Quaestori fullmacht till riddarsynen wid Jom, den han praesenterar 
om så behöfwes.

Den 1 Julij
höltz Consistorium majus, praesentibus M. Rectore, h. Gartman, D. Hoffwenio, 

M. Liung, M. Skunk, h. Norcopense, h. Tersero, M. Columbo. Notante Wen- 
naesio.

1. Olaus [Sirma] lapp will gee sig här ifrån, och begär recommenda/ion till IIL 
CancelL att bli till Lappmarken befordrat. Resol. Kan gifwas honom testimonium 
vitae et studiorum som han det meriterat haf:r. Item lofwades honom 8 dr smt. i 
caroliner till tesepenningat, doch med betingande, att han sig intet wijdare här in
ställer Acad:n till gravation. Noch bewiljades sedermera 2 dr smt. till att betala 
apothekaren för det lappo af honom i sin siukdom taget hade.

2. Uplästes 111. Cancell. bref för en annan lapp Nie. Lundio, som i wåras hade 
och af hans HGr. Exc. recommendation [fått], att ofördröyeligen hielpas till stipen
dium. Resol. Accommoderas med förste öpne rum wid Communitetet, och om eljest 
honom någon hielp kan bewijsas. Och fans bäst att han accommoderas med samma 
nun, som den andra lappen affträder.

3. Item uplästes hans H.Gr. Exc. bref för en ryttmestares Jost von 'Werdenhofs 
son, af den 18 Maij om Communitetz tilträdande. Resol. När han sig sielf anmäler, 
och man finner rum för honom, hafwes han i minne.

4. Rector angaf sig hafwa sändt wachtmästrn att tilsäya dem som restera med 
mantvispenningarne för innewarande åhr, der om Roxen har ingifwet en lista till 
förre Rectorem, hwilket af Consistorio tychtes godt wara.

5. Af det tilfälle att om desse peningar taltes, läste Rector op ett bref som Rugman 
honom tilskrifwet hade, der i han anhåller om en pant, som tilförenne tagen woro 
der uhr huset, på hwilken Roxen remitterades att taga de nu resterande mantals- 
penningar. Resol. Förene sig med Roxen bäst han kan. (2.) Att han under 5 Rectori
bus har begärt afwittring uhr sin swärmoders hus, men intet fått. Mörlingens bref 
igensöktes och uplästes, hwar uthi han för wichtige orsaker sig ursächtar, från
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förmyndarskapet. Resol. Han wijses på det som under förrige rectorat resolverat är, 
och hwad Consist:m allareda till saken giordt hafwer. Så står och till Rugmans egen 
flijt, att effterfråga huru Gyllenbring sig förklarar i samma ärende, till hwilken bref 
gånget är från Consistorio om samma arfskiffte.

6. Om wattusynen taltes. Och tilsattes Prof. Terserus och Columbus. I Åkermans 
stelle solliciteras Lundius. Och af theologis skaffas någon till samma ärende. Och 
så framt staden går först, och intet geer Acad:n tilkänna, kan en wiss dag tilsättias, 
andre wekan, och Proffrs gå i de gårdar som under Acadrns jurisdiction höra.

7. Uplästes 111. Cancell. bref af den 29 Maij, men i desse dagar ankommet om 
paperqwarnen, effter Collegii Antiq»*tat. begäran, att få låta der tillwärka en post 
paper till sitt behof. Resol. Efftersom förnimmes, att Consist:m tilförenne har 
updraget h. Olao Rudbeck samma paperswärkz inspection, ty skulle man hos 
honom effterhöra i hwad beskaffenheet wärket nu står. Synas och lijkt, att i detta 
ährendet nu intet tillgöras kan, effter man ey weet ännu af någon papersmakare 
som wärket antaga wille. Uthan en och annan skulle med flijt höra effter någon der 
till tienlig person, och wijdare confereras med h. Rudbeckio, om han der om will 
låta sig wårda eller ey.

8. Item uplästes hans HGr. Exc. bref af samma dato, angående Curio, så för 
trycket som boklådan. Och effter någon conferens huru detta wärket beqwämligast 
skulle angripas, resolverades, att jempte ordd. inspp. typogr. skulle Rector och Prof. 
Arrhenius, som nylig insp. typogr. hade wäret, göra sig kunnige om dess beskaffen- 
het, och Curio sedan blifwa citerat, och saken formaliter i Consistorio handteras.

9. Rector berättade något nödigt böra föredragas om stipp, hwilkas catalogus icke 
bequämligen förferdigas kunde för den differens, som fins i förre åhrs catalogis, 
men detta upskötz till deras närwaro, som wederborde. Allenast föredrogz om Petro 
Bark, som har hafft en tijd stipend. i anseende till den skuld hans far har wäret 
skyldig Acad:n, och bewiljat är att betalas af stipendio, det han någre åhr nutet 
hafwer, men borde nu q#/tterat, effter han wore kommen till lägenheet. Sielfwe 
capitalet af samma skuld förmentes wara betalt; och frågade Rect. om och der af 
interesse gifwas skulle, och huru det kunde bli betalt? Resol. Consistrm fan skäligt 
att dhe intet beläggias med interessetz afbetalande, och altså när capitalet är betalt, 
strykes Barken uth af stip. registret.

(2.) Om Bened. Sylvin frågade D. Hoffwenius, om han kunde få bli wid Commu- 
nitetet. Resp. Der om må fac. med. wetta berätta, om han är accommodem med 
stip. pec. eller ännu står inter communitistas.

(3.) Wid detta tilfälle föredrog Rector något om den disken som står öfwer 
sommaren, och begärte weta hwilka de personer äro som böra niuta samma disk 
öf:r sommaren, hwilket skulle refereras till inspp. stipp, att efftersökia.

10. Prof. Brunneri bref från Stockh. af den 17 Junij uplästes, angående documen- 
ternes insinuerande i Reduct. Collegio, om humblegårderne, lemnandes Consist. der i 
sielf wijdare att vigilera, efftersom Prof:n intet länge achtar der qwar blifwa. 
Detta stannade i det betenkiande, att man skulle genom Prof. Brunnerum tillijta 
commiss. Werwing att gifwa notification, när han sporde det ärendet företagas, 
som och eljest recommendera honom det till det bästa.

11. Rector angaf om Erchebispens sak med Ringio, som länge har penderat, der 
om Rector och har wid sidsta afsked från hans H.Gr. Exc. R. Cantzler blifwet 
påmint, att forderligast låta den saken komma till ändskap.
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Somlige mente füllet att feriae äre inne, och att en part af Consistorio skulle uth 
till ransakningar och syner, men stannade i den resolution, att här till sätties näst
kommande onsdag för middagen, på det om Ringius kommer med inwändningar, 
som han har låtet sig förmärkia att resa till stämning i Harbo torsdagen der effter, 
må det intet hindra honom. Och begärte Rector, att Proffrs som wederböre, intet 
wägra sig då wara tilstädes, att man icke hafwer orsak sig der öfwer att beswära.

12. Talte Rector om byggningen för Coll. Antiq#*t. norr om kyrkian, som nu för
händer war. Och kunde Consistrm sig påminna, att 111. Cancell. har skutet der till 
en anseenlig del att köpa materialier före. Påmintes och förr wara slutit i Consistorio, 
att af Acad:ns medel skulle skiutas der till 100 dr smt. War och förr bewiljat, att 
Acad. bönder som skyldige äro och intet kunna betala brukas här till att arbeta för 
en billig pening. Detta lemnades inspp. aer. att bäst här om handla och hafwa 
upsicht. Nyligen woro peningar af cassa studd. här till uttagne, men allenast till 
läns, hwilka sedan skulle till samma cassa betalas af bygningzpeningarne, när dhe in 
kommo, och det effter giorde slut under förre Rectore, som inspp. aer. bewittnade.

13. Om Prof. Lundio påminte nu Rector i hans förre begäran, angående prae- 
bendehemmanet, han namngifwer ett i Wänge sochn och Kijl. D. Hoffwenius mente, 
effter Quaestoris angifwelse, att han af Malmahemmanen kunde accommoderas, 
som höra till extraord. staten, der under Prof. Lundius sielf sorterar, det och bättre 
torde gå för honom, doch i förslagz wijs. Resol. Man skal här om först göra sig 
bekant af Rentmästaren, när han tilstädes kommer, och sedan närmare sig för
klara.

14. Påmintes om fogderne, som denne tijd sine räkningar inlefwerera böre, effter 
bokhållarens der om giorde påminnelse. Resol. Effter något conferens fans gott, 
effter inspp. ser. anledning, att en del af Unonii fögderij skal om fredag och lördag 
inkomma, der om bokhållaren skal sig bekymbra som här om kundskap har, 
efftersom och Unonius är nu bortrest, att med dem kan ransakas hwad lefwererat 
är, och q#ittense bökerne öfwersees.

13. D. Hoffwenius påminte wid detta tilfälle, att en hop af almogen, som och 
offtast kommer in och söker förmedlingar, och uthan twifwel detta åhr lärer så 
göra, att man borde wara wiss om deras tilstånd, och icke lijta på fogdernes och 
böndernes egen berättelse huru med deras åhrswäxt tillstår. Discurrerades om åt- 
skillige maneer detta att effterkomma, men ändtliget slut bespardes till en annan 
gång, när man och kunde hafwa Rentmästaren wid handen.

16. Uplästes conceptet af brefwet till 111. Cancell. afgå skulle om swar till 
Cammar Collegium, angående verifications bökernes öfwersändande till förre åhrens 
inlefrerade och än återstående räkningar, hwar om under priori Rectore slutit war, 
att man här om skulle sig rådfråga hos 111. Cancellarium.

17. En skattebonde i Ramsta och Skälsta begärer mätning emellan sig och Acad:ns 
praebendehemman, som Secret. Hadorfius der sammastädes hafwer. Bonden inkom, 
kunde intet wijsa skrifftel. besked ifrån tinget här om, men sade doch wara be
wiljat. Med mätningen förr skedd war, är han wäl nögd, begärte nu i andra 
gärdet.

Resol Lofwades honom, och att bokhållaren der om anmodas, samma mätning att 
bijwista, så frampt i medier tijd icke annat betenkiande faller.

18. Ringii puncter uplästes, der på han begärte resolution.
(1.) Anders Larson i Åstad i Biörskog sochn, är skyldig 10 t:r 5 h f:r, har intet
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igen, har förderfwat hemmanet, såldt bort boskapen emot fogdens förbud. Resol. 
Skiutes till Rentmästaren, att här om låta ransaka.

(2.) 01. Olson grannen 33 dr 14 t:r 5 f:r skyldig etc. Denne puncten affirmeras, 
att af honom tages hwad han har, och han sätties ifrån hemmanet, der så sig för
håller som af fogden berättas.

(3.) Anders Hansson i Skilsta befrijes för sin person för mantakpenningatne han 
här till är skyldig, nembl. 6, 24 öre så wäl, som här effter, emedan han är utfattig 
och blind, som tingzattesten utwijser.

(4.) Erich Mathson i Råby skyldig en stor summa, och befares att han låter afföra 
hööt etc. Resol. Effter han allareda är afsagd från hemmanet, tages af honom hwad 
der fins, doch effter han är här tilstädes, förhöres han först af inspp. aer. hwad han 
har att säya.

(5.) Rättaren i Pasta i Romfertuna begärer tillökning på sin lön för sitt beswär 
med Acad. ärender och kopperpenningarne han har fördt. Upskiutes in adventum 
Quaestoris. Consist:m finner doch skäligt, att han med något ihogkommes dhe åhren 
han af penningefåtsel har stort beswär, eljest intet.

(6.) Sälja böndrens begäran upskiutes.
19. Prof. Columbus begärer weta wist slut om pfvebendehemmanetz tilträdande, 

som effter 111. Cancell. bref förr är proponerat. Resol. Kunde intet tilgöras förän 
Rentmest:n wore tilstädes, ty fast än förr wore slutet, att han praebendehemmanet 
niuter, behöfde lijkwäl Consist:m göra sig kunnig om terminerne af räntans up- 
bärande; och eljest borde Prof. Fornelius wara tilstädes, som hemmanet skal aff- 
träda.

Den 2 Julij
effter högmässan i audit, vet.
Bewiljades den nykomne lappen Nie. Lundio, att komma i stället effter Olaum 

[Sirma] lapp, som nu drager hädan. Item 3 dr smt. af cassa studd. till att börja med.

Den 8 Julij
höltz Consistorium majus, praesentibus M. Rectore, M. Brunnero, h. Gartman, 

D. Hoffwenio, M. Liung, M. Skunk, h. Arrhenio, M. Aurivillio, h. Norcop., h. 
Tersero. Notante Wennsesio.

1. Prof. Skunk har begärt Consistorii betenkiande, om han och icke får absentera 
sig i Ercheb. och Ringii sak, som nu förnemligast handteras skulle, af orsak för 
wärderingen skull som i fiol skedde, i hwilken han interesserade, effter och Prof. 
Åkerman wore derföre jäfwat, att han en wärdering af samma egendom bijwistat 
hade? Här om uplästes aeta i begynnelsen af förledne åhrs 19 Nov. §. 7. angående 
h. Åkermans, Fornelii och Skunkz jäfwande, af hwilka wijstes wara åtskillig beskaf- 
fenheet. Slötz altså att

Consistorium kunde intet finna hwarföre Prof. Skunk skulle sig absentera, förden
skull han och kunde upkomma.

I medier tijd man wäntade dhe fleras sammankomst, sade Rector sig wilja före
draga några andra ärender. Och

2. Proponerade det som senast taltes om papersmacherijet, då och slötz att h. Ol. 
Rudbeck här om frågas skulle, hwilken fuller sedan der om af Rectore tiltalt, men 
sig icke stort der till uthlåtet. Somblige höllo före, att någon god wän på främmande
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orter, antingen af dhe swenske studenter, eller någon annan tilskrefwes, som hörde 
effter om och (efftersom deras wärk för krigztijden äre till en del förstörde) någon 
torde finnas, som sig hijt gofwe, men att den samma, det i förslagzwijs allenast 
giorde.

Prof. Brunnerus lofwade sig detta wilja förrätta.
Om denne i Töresiö kunde och förnimmas af dem der på orten, som om hans 

lefwerne bekante woro, det som Prof. Liung sig påtog.
3. Prof. Scheffer låter anmäla om sitt praebendehemman i Flogstad, der han lijder 

stor ohägn för de andre grannarnes skull, som ha draget dädan, och låtet liggia 
altsammans för fäfot, säger sig den omkostnaden och beswären intet kunna draga, 
der han icke finge assistens. Sades, att man borde sökia husbönderne till samma 
ödeshemman.

Slötz doch, att här om först skulle synas, det inspp. ser. lofwade göra, när Prof:n 
dem der om anmodar.

4. Proponerades om den höflingen och skrubbningen i Consistorii farstugu nu 
påstår under warande Consistorio, att man till det ringeste desse timarne höllo sig 
der ifrån, som en ringa stund warar; det Rector och genom wachtmest:n hade låtet 
dem tillsäya, att så länge, antingen skaffa ett annat rum, eller och på någre timar 
uppehålla, men nu spordes, att Prof. O. Rudbe[c]k hade detta contramanderat, och 
befalt dem att bli der qwar, och drifwa arbetet; hwilket Consistrm skattade oskäligt 
och otijdigt. Resol. Ehuruwäl man hade skäl att remonstrera h. Rudbeck detta icke 
wara förswarliget, att lijda sådane intrång, och den i oträngde mål något skulle con- 
tramanderas, lijkwäl för irringar, som der af upwäxa kunde, lemnas detta till annan 
tijd och tilfälle att bemöta. Nunc transeat cum caeceris ejusmodi erroribus sade 
Rector.

5. Effter man nu borde skrijda till sielfwe hufwudärendet i denne samman
komsten, frågade Rector om inlagorne nu strax skulle upläsas; eller om aeterne 
tillijka det meriterade?

Aeterne begyntes effter Consist. samtycke upläsas ifrån begynnelsen af den 
14 Julij 1673 i Brunneri rectorat, och continuerades hela wägen till det som sidst 
här i hade wäret före den 11 April Rectore Fornelio.

Sedan detta war beställt, inkommo parterne; och efftersom mundtliget Conference 
är förr af dem begärat, och af Consist. samtycht; frågades om de nu höllo det af 
nöden, de då wille görat.

Stigzelius junior begärte att Ringii inlaga måtte upläsas; men effter den förr war 
upläst, och han nu hade den sielf hos sig, befaltes han der af sig påminna hwad han 
hade att yrkia.

Inlefwererade fördenskull Stigz. först ett extraet af Hofrättens protocoll de dato 
[datum ej utsatt] Aug. 1673, som uplästes, giorde der på en relation, huru hans 
far [Laurentius Stigzelius] är till denne egendom kommen, och interea ingen af 
wederböranderne der på klandrat i rättan tijd, och som sig borde, 2. protesterar 
Stigz. der emot, att Ringius säger hans far sökia bördes rätt här i; det han icke gör, 
uthan allenast länge sökt få sine utlagde penningas igen, och behåller egendomen 
under panträttighe/. Item att Ringius skyller hans far ha draget fattige barns egen
dom under sig, derföre han begärer Ringius må plichta, hälst effter han står der 
wid, säyandes Erchebisk. intet wilja ta sine penningas igen. Att och Ringius har 
sielf wäret uphofsman till alt tumultet, som här i skedt är, will Stigz. med någre
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skäl bewijsa. Såsom 1. att han förr hade drifwet på, det hans far icke skulle något 
höö föra hem, effter han war då i staden, hade wäret hos Rea. och Samuel Steen, 
hotat och undsagt, der någon skulle taga något ifrån honom; det han med slotz- 
wachtmästårens wittne kunde erhålla. 2. Stiufdottren [Maria Wallrave] skiuter all 
skullen på Ring. d a  som med ett hennes bref till hans far bewijses. 3. Erkänner 
och Hofrätten hans factum för wåld och motsträfwighel, som af dess protocoll något 
ofwanföre citerat, afftagas kan.

Föruthan desse inkom sedermera det 4:de, det Prof. Aurivill. föredrog, då man 
igenomläste parternes inlagor och sadeles den 6. punct. Så refererade Prof:n: 
Klockan emellan 8 och 9 om morgonen, gick jag från h. Gartman, då Ring. och 
fölgde med till Nybron, sade sig skola gå till Rea. och Sam. Sten, tilläggiandes, att 
en skal nu ta i med hårda händer, om han sitt skal få behålla, och får han intet 
nöyachtigt swar, skal annat bli af i dag. Jag (sade Prof:n) bad honom see sig wäl 
före, och betänkia hwad han gör.

Slotz wachtmest:n Jacob Hinderson inkom, och effter aflagd eed wittnade: När 
hästen war huggen, och Prof. Brunn, då för tijden Rector, sampt befalningzman der 
om beswärades, blef jag och wachten dijtskickad. Då wij kommo dijt, då war lasset 
och tygen sönderhuggne. Då Ring. såg oss komma, hade han frågat, hwad wilja i 
här så manstarka? Jag fruchtar för här skeer mehr skada i dag, reder eder på, att 
här är en som förswarar hagan, hon har 2 pofferter ladde. Jag mente så, om hon 
skiuter en, må hon icke skiuta 4. Höllo wij så fram, och hwar gång måste en af oss 
följa hwart lass om deras gård; och detta skedde för middagen, då Ring. de orden 
och hade fäldt.

Frågades om någon mehr det hade hördt? Resp. Det samma hörde och Acad. 
wachtdrengiar 4 st:n och 2 slotzens som jag mz mig hade.

Sedan berättade han om boskapens utdrifwande, nembl. att Erchebisk. har insläpt 
sin boskap. Ring. kört den uth, och sin så wäl som andras släpt åter in. Han giordt 
en skruf på grinden, som då så tillsatt war, att grinden kunde lyfftas af hakarne, 
efftersom der war ingen spijk öfwerslaget, och boskapen komma både uth och in. 
Mera hade han här i intet att wittna.

Till alt detta sade Ring. sig nu icke swara, utan blir wid sina inlagor, repeterande 
allenast sitt jäfwande emot Prof. Brunnerum, och bad det skulle protocolleras.

Brunnerus protesterade nu, att om någon exception intet gälla skal i det som 
han edeligen kan betyga både Notarium in actis, och sig sielf i sitt diario rätteligen 
hafwa annoterat effter Consistorii slut om violatione arresti och citalionernes för- 
sittiande, och effteråth ryggas af andra; då will han hällre wara borta än tilstädes.

Hoffwenius och de andre af samma mening protesterade här emot, indragandes 
de skäl som de i sine votis brukat hade.

Emedan nu reda war 1 slaget, upstod Consist:m och skulle kl. 3 komma tillsam
man igen, och det öfrige uthföra.

[Samma dag.]
Effter middagen kl. 3 sammanträdde åter Consistorium, föruthan Prof. Liung, som 

sig ursächtade.
1. Begärte Prof. Brunnerus Consistorii betenkiande om han skulle bli uthe, effter

som han är å nyo jäfwat af Ringio; och är han tilfridz, doch icke derföre, att Ring. 
har hållet honom för partijsk, uthan om så är, och det gälla skal, att hans hustru och
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piga i denne saken ha wittnat, och det begärer han och noteras. Frågade om han 
skulle sig absentera, medan här om cognosceras skulle, hwilket Rector skattade al- 
deles onödigt, efftersom förr här om slutet war, och icke borde dragas under ny 
deliberation, doch affträdde han effter sombligas påyrkiande. Sedan sade hwar sin 
mening.

Columbus: Om det är fullkoml. slutet här om, kan jag intet revocerat, men den 
som sitter den parten till grava/ion, må för sitt samwet skull hålla sig der i från, men 
är tilförende annorlunda slutet, will jag, som jag sade, det intet revocera.

Norcop. Samma orsaker som Ring. har hafft tilförende har jag nu hördt, och 
derföre må Prof:n sittia.

Aurivill. Här äre 2 frågor, först (som och Rector står wid) om det som semel är 
decisum, skal uprepas? nego. 2. Frågas om det wij nu' deliberera är decisum? Jag 
håller före det så wara skedt, och håller med Prof. Norcop. att han sitter qwar.

Arrhen.: mig tycker, att det intet må dragas under ny deliberation, som en gång 
är slutet. 2. Kan jag ey annat see, än detta är tilförende decisum.

Skunk: Att han måtte gå uth så länge Gonsist:m cognoscerar här om, war min 
mening, men om han skal sittia i saken, säger jag, att han må det göra, effter sitt 
bäste samwet.

Hoffw. Det att han nu gick uth, war rätt, det jag har förr sagt, blir jag wid.
Gartman: det blir wid det förr är slutet.
Rector: jag har altijd hållet före, att den som något delibereras om, må wara der 

ifrån, 2. men min proposition war, det intet böra komma i någon ny controvers, 
om han må sittia i denne saken, efftersom det förr war deciderat, 3. jag finner det 
förr wara decisum, att han sittia skal, och har wijst det med sielfwe wärket, att han 
tanquam Prorector någre gånger hade sutet i denna saken. Skattar altså ännu denne 
deliberafton onödig, och sådant wäsende aldeles otienliget.

Resol. Blef der wid, att han sitter i denne saken; och kallades altså in.
2. När Prof. Brunn, inkom, påminte han, att de som höllo emot honom in 

concluso angående arrestens brytande etc. måtte låta falla sin opinion, den de 
kunde ha fattat icke af weld, uthan af errore memoriae vel judicii, hwar och 
icke, de då wille »Lya, om antingen aeterne äro orätt skrefne, eller någre andre 
causae sedermera emergerade, för hwars skull de ha gått ifrån dhe förre conclusis.

Hoffw. håller fuller före detta wara sant, att memoria och judicium kunna fela; 
och önskade att andre och wille det med sig besinna, men sökte att betyga, intet 
wara af sig sagt eller committerat det som wore emot huart annat.

Norcop. se quoque hominem agnoscit qui falli ingenio et memoria possit. Har 
allenast gifwet ett votum, och intet med flere votis sagt emot mig sielf, effter jag 
då ensammen war borta, då de förre Consistoria hölles. Lade och sedan något till af 
lijka innehåld med Hoffwenii förklaring.

Brunnerus: H. collega får derföre icke kullkasta de andras vota, som då tilstädes 
woro, protesterandes att posteriora vota om arrestens brytande gå emot de förre slut 
in actis, besynnerlig att [0: af] den 23 Julii och 13 Aug. och det begär han noteras; 
item att samma vota af actis upläsas måtte, det han i sitt rectorat och begärt hade, 
då vota priorib. contraria föllo.

Ett lästes upp, om hwilketz sensu disputerades å begge sidor.
Arrhen. och Aurivill. bijföllo Brunneri mening.
Hoffw. och Norcop. blefwo i sin mening.
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Btunn. begärte, att man till mera uplysning skulle upläsa flera conclusa på den 
tijden. Rector och flera sade, det intet kunna skee, ey heller synes nödigt, efftersom 
alle aeterne nu rilförende i dag woro upläsne, och decreterat att man skulle bli wid 
det som slutet war. Der med war Brunnerus intet tilfridz.

Resol. Blir wid det som slutet är.
3. Företogs altså parternes inlagor, att och å nyo igenomläsas.
I. och II. puneten anlangande, så blir wid det slut som giordt är i Consist. maj. 

den 12 Nov. §. 8.
III. IV. och V. i lijka måtto, och blef wid det som i samma puneter decreterat är 

den 19 ejusd. $. 7.
För ältandet reserveras Consistorio serdeles sökia Ring. att han i en sin skrifft synes 

gif:a Consist:o skullen, som skulle han genom dess förbud blif:a ältad från sin laga 
tillmälom.

VI. puneten om höötz afförande, blir och wid förra Consist. slut af sidstbe.te 
dato.

Den VII och VIII. sammaledes. Men frågades allenast, till den 8: de när wijtet är 
Ringio föresatt? och lemnades slotzbefalningzman det att efftersökia och åtala, som 
det satt hade.

Till IX puneten, att Ringii hustru har gått med yxen på ängen, och hotat att 
wilja göra skada, sade Brunn, sig hafwa observerat, att när detta är tilförende i 
Consistto föredraget, har man swarat, hött är med ingo bött. Här om sade nu hwar- 
dera sitt betenkiande.

Columb. och Norcop. Hon böter intet derföre.
Skunk hölt der med, aldenstund de andra ha först kastat kull lasset för henne.
Rector med flera höll före det wara ett stycke, som en hederlig qwinsperson 

intet anstår, men effter man icke hade wigt wed att hijt lämpa någon express 
lag, låter man det infattas under dhe andre hennes petulantier, doch fans sedermera 
af dem samd. godt, man skulle henne förehålla, och förmana med sådane otijdigheter 
att afstå. Hwilket doch andra icke skattade onödigt.

X. punet blir wid förre slut af förb:te 19 Nov.
Styfdottren Maria Walraf är under stadzrätten sakfeldt, men hon har nyligen 

öfwersldckat ett bref af den 30 Junij till hans Högw. h. Erchebiskopen, hwilket nu 
uplästes, det Stigzelius och i dag allegerat hade, der i afbeder hon sin ungdoms fel, 
som hon i fiol här i hade begått, bekännandes sig der till af Ringio instigerat, med 
hwad mera af brefwet sees kan.

Hijt till war förledne åhr kommet med puneternes öfwerwägande och afdömande.
Till XI. XII. XIII och XIV. punett. om ährerörigheter och grofwe tillmälen 

Erchebiskopen påbördade warde, war Proff:m mening åtskillig.
Columb. håller före dem böra plichta för de orden, fast dhe aldrig så rätt sak 

hade hafft, effter 30 cap. Rådst.B.
Norcop. mente böra considereras hwad motiver de ha hafft till sådane ordz uth- 

kastande, och nämner derföre §. 1. cap. 12. Kon.B. StL.
Aurivill. och Arrhen. c. 30 Rådst.B.
Skunk håller före Ringii hustro af obetänksamhe; det giordt, men finner icke 

attesterne wara gütige effter lagh. Doch fälles hon effter §. 1. c. 12. Kon.B.
Här med instämde Hoffw. och Gartman.
Brunn, wille sig gärna här ifrån exeipera, effter han finner sig graverat i sitt 
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embete af det som förr omrördt är, doch fåller sin mening effter 30 cap. Rådst.B.
Rector: Effter det är gått på h:s H.w:tz ära och embete, blir och jag wid sam m  

cap. hälst effter Ring. i sine inlagor synes wilja verificera hwad förr uthöst är.
Resol. Effter pluralit. vot. fälles brottet till 30 c. RådstJB. i anledning af dhe grofwe 

beskyllningar, hwilka en så förnäm persons och jämwäl Magistratus academici heder, 
ähra och embete belastas med.

XV. puncten om hotandet. Proff. betenkiande war åtskilligt.
Columb. förer detta till injuriam verbalem, och kommet altså under det förra.
Norcop. mindre än hött, är mindre än med intet bött.
Aurivill. nämner 12. c. §. 1. Kon.B. StL. Effter jag i förre punct icke hade ansedt 

den respect Erchebisk. tilhörde, måste jag så mycket högre resentera detta, hälst 
effter och så grofwa maledielser uthäfne äre.

Arrhen. effter samma cap. som Prof. Aurivill.
Skunk håller det simpliciter för ett hoot, skulle eljest gärna sedt ett sådant rum i 

lagen, som här om hade determinerat, sed quia non, finner jag intet straff der på 
komma.

Hoffw. menar fuller att man bör lysa Kungens frijd öf:r Erchebisk. effter hon 
har hotat honom, doch hött mz ingo bött.

Gartman: Hött med ingo bött, ey heller finner man någon locum legis, som sådant 
tan[g]erar, utan legislator för dess ringheet har det gått förbij, men att frijd lyses 
öf:r Erchebisk. håller jag skäliget.

Brunn, en blott förmaning är för blöt, utan håller före man måste sättia wijte, 
som af lagen fins. Wore och icke orådeliget, om det per modum querelae refererades 
ad superiores, doch syntes falla på Aurivillii mening.

Rector: att hennes hotande är oförswarliget och straffwärdt twiflar jag intet om, 
fast än mig felas tienlig lag der till Att lysa öfwer Erchebisk. frijd tycker jag icke 
nödigt, der han det icke serdeles begärar, effter han genom lag och privilegier för 
hennes hotelser nogsamt bör wara försäkrat, men jag håller der före, att desse hotel
ser, för maledielser och grofwe eder hon nederlagt hafwer, borde komma under 
kyrkioplicht, och det i anledning af Kgl. plac. om edher.

Resol. Effter plur. vot. befrijes hon här ifrån.
XVI. puncten om edzöret, som Stigz. förmenar henne begånget hafwa. Denne 

punct höltz före wara en exaggera/ion af alt det förrige, eller en collect af förrige 
tilmälen, som och sielf:a libellen gifwer det wid handen.

XVII. punct om höet som förrige åhret af Ringio infördt war, tyckte Gonsist:m 
sig intet böra döma, efftersom Hofrättens dom ändå icke gången war emellan 
Ercheb. och Ring.

Rector påminte huru Rectoris och Consistorii auctorirer i en och annan måtto 
wore förnär skedt, och tyckte fördenskull skäligt wara, att Ring. derföre med något 
serdeles straff beläggias skulle; som och art dhe eder och bannor, som af hans folk 
nederlagda woro skulle apart ihogkommas.

Honom bijföllo här i Brunnerus, Arrhen. och Aurivilli«/. Men dhe andre höllo 
före, att under dhe förre injurieme kunde och desse begripas.

Slötz doch, att man reserverar sig det Consist:o är af Ring. tilfogat, att apart det 
med någon plicht ihogkomma, doch wille somlige att detta nu strax dhe andre 
puncterne skulle bijfogas. Andre mente det bequämligare en annan gång företagas, 
effter han nu der förre apart icke woro citerat.
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Emedan kl. war nu allareda 9 slagen, och man såg sig icke kunna hinna med do- 
mens pronuncierande, som och ännu intet conciperat war inkallades parterne, och 
förehöltz dem, att Consistim till att rätteligen finna sig i denne sak, som så länge har 
penderat, och på möyeligeste sätt afhielpa, har måst både aeterne, som här uthi alt 
ifrån begynnelsen äre fattade, så wäl som deras inlagor och documenter å nyo igenom- 
läsa, och nu så wijda kommet, att domen och war fattat, men efftersom den icke så 
wore conciperat, att den för denne gången afsäyas kunde, och mörkret eljest påkom, 
wille man den till kl. 1 effter midd. i morgon bespara, och då dem honom afhöra 
låta.

Den 9 Julij
höltz Consist. majus extraord. praesentt. M. Rectore, M. Brunnero, h. Gartman, 

D. Hoffwenio, M. Liung, M. Skunk, Dn. Arrhenio, M. Aurivillio, h. Norcopense. 
Notante Wennaesio.

Efftersom hans Högwittz Erchebiskopens och Ringii sak i går icke kunde af- 
hielpas, wore man nu sinnat det förrätta, men så länge man förnummo, om flere 
skulle komma tilstädes, proponerade Rector något annat, och

1. Att Laur. Ursinus Wermel. en präst, som hade wäret en god student, och dispu
terat under Doct. Jordan [Edenius] publice, men förnimmes nu wara melancholicus, 
och eljest nog fattig, begärer någon hielp, att kunna hem komma, dijt han och sielf 
will, effter h. Gartmans, såsom insp. nat. och andras bewittnande. Resol. Bewiljes 
8 dr smt. till hemresan, doch med betingande att landsmännen rillsee, det han icke i 
höst komme tillbaka, Acad:n till last.

2. Laur. Lillander Wex. en fattig stud. begärer och hielp. Resol. Bewiljas 6 dr smt,, 
efftersom insp. nat. D. P. Rudbeck attesterar om hans trångmål och förehållande.

3. Johan Mathson wächtdrengen har för någre åhr fått en tompt af staden, att 
sittia på, den han har fyllt med 40 lass, förän han weet af, har staden den honom 
fråntaget, och dijtsatt en annan. Begärer att Acad. wille assisteran här i. Resol. Jacob 
Anderson skal detta beställa och tala med stadz magistraten.

4. Uplästes Prof. Lundii skrifft, innehållande en påminnelse om det som i förre 
Consistorio honom tilsäyelse gifwen war, med begäran dhe nu wärkeligen wille 
komma honom till någon undsättning med prsebendehemman. Effter något delibe- 
rerande i detta ärendet slötz, att

Consistorium skulle gärna accommodera honom i sin begäran, som det och förr 
sig uthlåtet hafwer, i anseende till hans trångmål, men finner sig nu för tijden intet 
kunna det fullgöra, både för den brist som spörjes wid aflöningarne, som och för 
exempel skull, doch lofwade Consist:m sig wilja komma honom till hielp i höst med 
10 t:r ŝ annetaSXy så länge man finge sig omsee.

5. Wid detta tilfället påminte Rector Prof. Columbi förre begäran om praebende- 
hemmanet, effter 111. Cancell. bref hwilken och affträdde, medan detta skulle tagas 
under deliberation, och effter någon confererande i detta ärendet, huru åhrsräntorne 
löpa, och till hwad terminer dhe böra räknas, slötz att ehuruwäl Consist:m kan intet 
annat finna, än Prof. Columbus effter hans HögGrefl. Excell. bref må tilträda 
hemmanet, då Prof. Fornelius stiger till pastoratet, i Fundbo. Icke deste mindre 
håller man nu nödigt, att dhe bägge komma först till Conference här om, då och 
Rentmästaren kunde gifwa berättelse om åhrsräntorne eller skulle man af andre 
documenter göra sig der om kunnig.

6. Uplästes altså conceptet af domen i hans Högwrttz Erchebiskopens och Ringii
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sale När man kom till punet. om violatione arresti, sade Arrhen. det göra sig ondt, 
att man frijar Ring. i det puncto, i hwilket han förre sommaren fäldter är.

Brunnerus steg upp att affträda, effter han hade då wäret Rector, och nomine 
Gonsistorii reprehenderat Ringium för detta stycket; sade det göra sig ondt, att han 
nu skulle höra det som wore contrarium priori concluso, och kunde fördenskull här 
wid intet sittia.

Aurivill. betygade och detta förr wara annorlunda slutet.
Rector sade: huru der med wara kunde, måste man nu blif:a wid det som här i 

sententierat är, effter Consist:m sig der till har resolverat. Brunnerus affträdde.
Rector föredrog om ett senare förbudz brytande och stämningz försittiande, som 

in actis af den n  Apr. hujus anni noterat är, om Ring. icke derföre borde i domen 
fällas, såsom för den wanwyrdan Consist:o skedd är fast wederparten der på ey 
yrkiar.

Här emot exeiperade D. Hoffw. med någre andre, förmenandes att Ring. borde 
sig först här i förklara, och att han der uthi intet wore citerat.

Effter något Conference stannade der i, att det till en annan gång bespares.
Här med for man fort i domens upläsande.
När det förrättat war, uplästes Stigzelii expense fordran; och disputerades om 

icke störstedelen af dhe upförde expenserne hörde till hufwudsaken, som i Kgl. Hof- 
rätten ageras emellan parterne. Aurivill. och Arrhenius mente dem höra till denne 
injuri action. Ty

slötz, att hans Högwitt först inlefwererar en specification på det som denne in
jurie action serdeles angår.

Sedan inkommo parterne, nembl. Stigzelius, och bokhållaren i Ringii stelle, och 
domen uplästes, som följer:

Uthi den twistige sak mellan hans Högwyrd:tt h. Archiepiscopum et ProCan- 
cellarium, genom sin son Dn. Laur. Stigzelium, å den ena sijdan kärande, och 
befalkn Jacob Ringium å den andra, för sig och sin hustru swarande, bestående 
uthi åtskillige klagepuncter och tillmälen, är denne, effter noga öfwerläggiande, 
och så wäl å både sijdor producerade skäl, som eljest parternes mundtel. Con
ference Consist. majoris ändtel. sentens och dom:

Hwad som uthi kärande»s inlagos första och andra punet Ringio tillägges angående 
Kgl. Hofrättens dombqwal och förgripande emot h. landzhöfdingens ioumssion, der 
om finner denne rätt sig ey befogat döma, utan lemnar det till sin behörige ort.

Belangande 3, 4 och 5:te puneten, så erkännes Ringius frij för arrestens violerande, 
som och för citationernes försittiande, hwilka förmenas förledne somwar skedde 
wara. För höetz olofl. afförande af Luthagan, fälles Ringii hustro till 6 mk effter det 
41 cap. Edzöres Balken Llagh, der jempte restituerandes hwad affördt är, eller dess 
wärde.

Att Ringius oleden och hans Högw:tt h. Archiepiscopo owitterligen har låtet skära 
Luthåkren, förlorar han sitt nederlagde arbete, och i så måtto giord omkostnad, effter- 
som ey pröfwas kan hans Högw:tt der igenom skadd wara.

För gårdens brytande och boskapens utkörande, böter Ringius 3 mk c. 9. Byg.B. 
LL Hwad som bewijsliget monde wara om wijtet, det lemnas honom att effterfråga 
och sökia, som det satt hafwer.

För tygens onytt görande, bötes 3 mk argewto c. 25 §. ult. Byg.B. LL. och gäldes 
åter skadan som pröfwas skedd wara.
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För det olofL och försmädel. tal, samt oskälige tilmälen hwar med Bingii hustro 
sig fördristat oförswarlrn röra och gravera hans Högw:tt h. Archiepiscopum till sitt 
höga embete, heder och ähra, bötes 60 mk c. 30 Rådst.B.

Det ytterste anlangande, så remitteras det till sin behörige ort; hälst efftersom Kgl. 
Hofrättz domen icke befinnes wara uthgifwen, då Ringius för 2 åhr sedan höet 
och säden af Luthägorne afförde.

Hwad som eljest och föruthan alt detta, serdeles emot denne rätt, i ett eller 
annat kan wara peccerat, det warder man tijdigt, och på tienliget wijs ihogkomwan- 
des och afstraffandes.

Om expensernes quanto kan man för tijden icke något wist determinera, utan 
upskiutes till dess nogare specification af det som till denne injurie actionen enkan
nerligen är anwändt inkommer.

När domen war pronunderat, tog bokhållrn strax affträde.
Stigzelius anhölt, att Consistrm wille handhafwa hans far wid sin pant, att få den 

uthan öfwerwåld, som förr skedt är, i roligheet bruka.
Rector swarade: man förmodar hans Högwrtt Erchebisk. hafwer den egendomen 

inne genom de domar och documenter, wid hwilka han sig tryggia kan. Consistrm 
wille wara sorgfälligt, att warna Ringium för intrång.

Här med slötz detta ährendet!
7. Cursores beswära sig, att en liten samma, af deras lön srår tillbaka för denne 

terminen, begärandes den niuta för sitt trångmål, och der nu ändtel. något afdragas 
skulle, det då måtte föras på höstterminen. Detta ärendet recomwenderades inspp. 
aer., hwilka fuller difficulterade här i, men lofwade sig wilja conferera med Rent- 
mästrn.

8. Hans Staffansson, som är skyldig en post penningar, och hade lofwat med 
första wilja betala någre 100 dr begärer dilation med det andra till winteren. Rector 
frågade hwad Consistrm här om menar? Resol. När Consist. får den sunwwan, som 
denne tijd lofwat är att lefreras, gifwer han silfwerpant för det öfrige, så frampt han 
skal få dilation.

9. Androgz om fogden Abram Persson, hwilken en ansenlig post till Acadrn skyldig 
är, och har obligerat sig att han förledne Januarij skulle betala altsammans. Gröten 
har berättat hos Rectorem, sig i wåras af honom opburet 500 dr föruthan någre 
andra små poster, som sedan äre lefrerade, säges nu begära dilation till hösten, då 
säden kommer i hus. Rector frågar hwad Consistrm här i resolverar? Resol. Inspp. 
aer. praeteriti anni påminna honom här om genom bref, det Gröten skal honom 
lefwerera, och tillijka här om förmanan, att forderligst affinna sig hos Acadrn.

10. Påminte Rector om Fiskeså qwarn i Nertuna sochn, hwilken sades ha lijdet 
intrång genom en dom som nylig gången är, att den här effter förmentes intet kunna 
utgöra sin afrad. Gröten har wäret der på Acadrns wägnar, men man wiste intet hwad 
uthrättat wore. Hoffw. sade sig och om denne mölnare något hördt, och att en 
annan sig tilbiuder göra den tullen. Resol. Detta recommenderades Rentmästrn, och 
Gröten befalles göra berättelse hwad wid tinget passerat är.

iz. Taltes om fogdernes räsdängder, som denne tijd skola inlefwereras, att de som 
wederböre kunna göra sig bekante om restens beskaffenhe/; serdeles mentionerades 
om Gröten, om hwilken Consistrm borde i tijd wara bekymbrat, effter han säger 
sielf sig wara med räkningarne obekant.

Slötz att fougderne skola tillsäyas om restlängdernes inlefwererande.
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12. Giorde Rector yttermera påminnelse, att de som sidstledne 6 Maij tillsattes 
att öfwersee 1672 Ihrs bok, (det Arrhenius, så förr, som denne gång med flijt sökte 
sig undraga) skulle forderligast sammankomma, och samma bok öfwersee; hwar på 
och inspp. sr. istius anni urgerade.

(Här inkommo Proff:s Brunnerus och Terserus.)
13. Refererade Rector om trycket, der han med 2: ne sine collegis för 2 dagar 

sedan hade wäret, och erkunnigat sig om någon dess beskaffenheet, giorde sedan om 
hwad der förrättat war sådan berättelse:

Den 7 hujus trädde tillsamman uppå trycket effter Consistorii godtfinnande, till 
hwilket anledning gafs af 111. Cancell. nyligen inkomne befallning, med Rectore, 
Prof. Arrhenius och Aurivillius (Prof. Brunnerus, war fuller der till och deputerat, 
men war då förhindrat) och sedan man hade förebracht några orsaker till denne 
sammankomst, jämwäl och huru nödigt det war Academien, att wara försörgd med 
nöyachtigt tryckerij, frågades Curio

(1.) om och Curio icke hade ett underskrifwit inventarium öf:r det som honom af 
Academien i händer gifwet är här wid tryckerijet, hwilket man kunde jemföra med 
det som Acad:n hade att framwijsa? Curio swarade sig det hafwa, men nu i hastig- 
heet icke kunna finna det, wille doch effter middagen skicka Rectori en afskrifft 
tilhanda.

(2.) Påmintes han om de wilkor och löffte på hwilka han trycket antaget hafwer, 
och huru han förobligerat wore effter K. M:ttz sig gifne instruction och fullmacht, 
jämwäl och effter 111. Cancell. och Consist. hos sig giorde påminnelser och för
maningar göra samma wilkor tilfyllest, hwar emot han nu en lång tijd hade nutet 
privilegier, och wäret Acad:n till en märkelig omkostnad. Curio refererade här emot 
huru han först här till kommen war, hade sig intet inträngt, uthan är worden kallat, 
och hade förklarat sig wara till detta wärket insufficient, effter han icke wore af den 
natur han kunde drifwa hög ting, hade doch giordt det han har kunnat, och repete
rade sålunda upp åtskillige sine förlag, dem han med egen bekostnad giordt hade.

(3.) Rector ställte i synnerhe/ honom före ögonen huru den tillsäyelsen om öpne 
boklådan, den han här och i Stockholm hålla borde, icke är fullgiord, Acadrn till icke 
ringa wanheder och skada. Curio sökte något här emot inwända, såsom i synnerhel, 
att han håller boklåda i Stockholm, och har giordt afftal med konstswarfwaren, som 
bor der brede wid, att när någon kommer som will köpa böker, skal den skrif:a 
honom till, att han må då resa öfwer och sälja. Men det blef honom af Proff:s 
förlagt, som och wijdare remonstrerat huru han sig med catalogis och taxa librorum 
hade förhållet.

(4.) Talades ytterligare om dhe böker, som af Curio uplagde woro på hans egen 
bekostnad, på hwilka han wille wijsa sig hafft en ansenlig skada på ett och annat 
sätt.

Här emot sades, honom endels wara till samma skada sielf någon orsak, endels 
och att han åter på åtskillige materier wunnet hade, effter han säljer så grufwelig 
dyrt, att han af en liten del han här trycker kan hafwa sin kostnad der på giord, 
rundeligen igen; äfwen så på de böker han införer från uthländske orter, stegrar 
han mycket högt, men sådant lemnades till wijdare anbringande in Consistorio.

(5.) Förhöltz honom uthi hwad orichtighe/ trycket nu stode, och huru det wore 
af sig kommet och förnött, der doch Curio sig uthfäst hade, att wilja låta hålla 
Acad:n med zijrliget trych, och att han skulle låta renovera det gambla, eller skaffa
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nytt i stellet, hwilket åtskillige gånger uthi Consistio jämwäl och i 111. Cancell. 
närwaro slutet wore. Curio swarade sig hafwa det welat göra, men hade wäntat 
att det gambla skulle sig blifwet lefwererat. Här emot remonstrerades honom 
huru skulden woro allena hos honom sielf; han hade sielf trycket omhänder; wore 
flere gånger på hans begäran slutet, han skulle låta renovera det gambla på sin 
omkostnad; han och offta wore der om påmint etc. tå han och tillstå måste hos sig 
hafwa wäret någon försummelse, men att och krig2tijderne hade honom för
hindrat

Hwar till swarades, att det hade kunnat och bordt skedt långt för än krigz- 
tijderne kommo; och eljest woro åtskillige andra boktryckiare i Stockholm, som 
under warande krigztijder hade fått nytt tryck in. Hwilket Prof. Arrhenius sade sig 
med special exempel wijsa kunna, effter Secr. Hadorfii för honom giorde berättelse. 
Curio wijste doch genom ett bref det till honom ankommet war i förleden wåhr från 
Godand, att han hade skrifwet en till der om, och sålunda wäret der om bekymbrat. 
Men man kunde wäl see, att wärket hade intet efftertryck. Här till swarades af 
Prof. AurivilL må nu först wara tijd till att göra anställning till trycketz renovation 
sedan I i  12 a 13 åhrs tijd ha setat och nutet stora privilegier, och derföre bordt 
lenge sedan skee.

(6.) Befaltes Curio att förklara sig huru han mente sig kunna ställa Acadm sitt 
tryck igen, effter det war ihopblandat med Ianssonii hijtskaffade tryck, doch wille 
Acadm ha sig förbehållet att obligera Curio skaffa ett renoverat tryck igen, effter 
accord; allenast frågade man nu om det quanto, som honom tillwäget war. Curio 
sade sig wilja fylla wichten med Ianssonii. Hwilket ställtes til wijdare prof och 
ransakning. Doch syntes sällsamt, att han bägge trycken sammanblandat hade, effter 
de woro af åtskillig högd, och det ena nytt, det andra gammalt, och således för- 
derfwat dem bägge. Hwar till han fuller swarade, att det wore hans skada, om 
Ianssonii tryck wore skämdt. Men exciperades här emot, att Acadm intet kunde 
förnöya sig med blandat tryck för sitt gambla som reent war.

(7.) Tillfrågades och Curio om han dhe påminnelser hade taget i acht, som wed 
en och annan ransakning honom gifne äre, och i aeterne woro specificerade, af 
hwilka något förelästes. Men befans att litet wore tilgiordt. Gambla former lågo 
ännu oaflagde; sompt tryck intet kommet i sina lådor; ingen richtig rächning höltz 
med gesellerne; stor och olijdelig orenlighe/ wed tryckerijet hade man sig och att 
beswära öfwer.

(8.) Påmintes och Curio om de peningar han af Acadm till läns taget hade att 
inlösa Janssonii tryck med, dem han borde till Acadm åter betala. Curio föregaf som 
han skulle hafwa af 111. Cancell. genom sea. Austrelii berättelse fått någon tillsäyelse, 
att samma peningar skulle sig förähras. Men Rector och de andra Proffis sade det 
skola wijsa sig i längden.

(9.) Sidst gafs tilkänna Acadm wara sinnat innan kort låta tryckerijet till all sin 
beskaffenhet inventera, och honom sedan böra in Consistorio swara till ett och annat, 
som Acadm hade honom att tilltala. Hwar wid han påmintes hafwa alt i richtighet. 
Der till han swarade sig gärna see han wore här ifrån, och att han aldrig hade 
kommet d a  till.

Rector frågade nu huru man i medier tijd skulle wärket angripa med inventerandet, 
förän saken judicialiter antages effter 111. Cancell. befallning?

Effter något confaence resolv. 1. att man skrifwer Wankif till, och begärer an-



88 i 6j4: 9 juli-20  juli

tingen honom sielf hijt, eller han förskaffar den teste han weet här till, som bij- 
wistar inventeringen. Och effter Curio ey kan separera det gambla och nya trycket, 
tager man af det blandade wicht mot wicht till wijdare Consistorii godtfinnande.
2. Tilhålles Curio fullgöra sin lofwen med skrifftens renoverande. 3. Till sakens 
uthförande med Curio uthseer man någon tienlig person, som honom på Acad:ns 
wägnar för rätta tiltalar. 4. Föll Consist:m på den mening, att han blir wid embete 
och inkomst, till dess saken blir uthförd, der icke alt för länge der med dröyes, eller 
annat betänkiande i längden kan infalla.

14. Ex hac occasione excuserade Brunnerus sig ifrån inspectione typogr. den honom 
absenti pålagd är, effter han samma gång är satt till assess. Consist. min. och insp. 
stipp., eljest och för sin ohälsa, som han denne tijden nog är graverad med; har 
och något annat, der detta ey gälla skulle; som och att han har förr hafft göra med 
Curio. Sade sig ey heller weta om Consistrm effter någon constitution kunde enom 
detta så påläggia, med hans stora olägenheet; och om icke det borde D. Loccenium 
sig omsee om en vicario, der han doch gärna tienar honom hwad han kan.

Consistrm mente sig wilja blifwa wid det som slutet war, hwar emot Brunnerus 
än något inwände. Men på det wärket icke derföre må stanna, bad han att någon 
wille göra sig den wänskapen, och denne gång på sig tagat, så wille han taga hans 
vices en annan gång igen.

Ändteligen tog Terserus på sig detta i Brunneri stelle af dhe skäl Brunnerus 
förebrachte, och till att lijsa honom, doch med philosophorum betingande, att det 
icke skulle komma en annan gång allena deras facultet till beswär.

15. Talte Rector om inspectione stipp, och registren, som denne tijden äre lefwe- 
rerade; sade sig med de andra, som nu affträdde inspectionen hafwa hållet sig wid 
de sidste registren som i stip. boken införde äre till sielfwe uthräkningen, oachtad 
den differens, som är emellan samma bok och deras antecessorum underskrefne 
register, som till Rentmestrn lefrerade woro.

Hoffw. som närwarande war af samma antecessoribus bestod sig med Ol. Rudbeck 
hafwa dhe twenne registren i stip. boken nyligen öfwersedt och approberat, hwar 
effter successores in inspectione sig hålla kunde, doch sade Rector med sin collega 
Aurivillio, att dhe i något hade måst gå ifrån samma register uthi calculerande, hwar 
om dhe wille gifwa besked, när så omtränger. Hoffw. mente desse uthräkningarne 
skee böra af Rentmäst:n, och icke af inspp. stipp.

Den 17 Julij
i kyrkian effter högmässan, prassentt. loco Prorect. D. Skunk, h. Gartman, D. 

Hoffwenio, M  Liung, h. Arrhenio, M  Celsio, M. Aurivillio, h. Norcop., h. Tersero, 
M  Columbo. Not. Wennaes.

Effter Proffrs ändtel. begärte, att Prof. Skunk tanquam Prorector skulle in absentia 
Magnifici Rectoris effter predikan proponera om någon hielp till sal. Ulfströms 
begrafning, ty giorde han det, och beslötz enhälligt, att här till skulle förunnas af 
fisco studd. 15 dr smt. item att restantien af hans stipendio för förflutne termin skulle 
sammaledes till begrafningzkostnaden följa.

Den 20 Julij
höltz Consist. majus praesentt. M. Rectore, h. Gartman, D. Hoffwenio, M  Skunk, 

h. Arrhenio, M  Aurivillio, h. Norcopense, h. Tersero, M. Columbo. Notante Wen- 
naesio.
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z. Rector sade sig gärna hafwa förskont Consist. med sammankomst i rötemånan, 
men effter en serdeles commission i morgon skal skee, angående Pijlhagen, der om 
Reduct. Colleg. till landzhöfdin, och landzhöfdin åter till Axehielm skrifwet hafwer, 
kunde han icke med mindre han här om med Consistio först communicera skulle; 
frågade derföre om någon af praesentt. wiste något mera gifwa wid handen, som till 
uplysning af saken tiena kunde, än det som fins i documenterne, som här till fram- 
wijste äre; och hwar Consist.m en god man kan finna, som å Acadins wägnar detta 
ärendet bijwistar.

Somlige föllo på inspp. aer. hwilka först ursächtade sig här i, emedan dhe icke 
nogsampt här om äre informerade.

Rector mente Rentmästin här till närmast wara, efftersom denne saken angår 
fundos Academiae, och han närmaste information här om hafwer, men effter han ey 
är förhanden, nödgas man uthsee sig någon annan.

Inspp. aer. lofwade omsider taga detta uppå sig, hwar till dem och skulle gifwas 
documenterne i händer.

2. Uplästes sal. Ausii barns supplik, att få niuta detta åhrs wäxt af Nåstuna, 
hwilket deras sal. moder här till nutet hafwer, efftersom hon det sådt hafwer, med 
hwad mera suppliken innehåller.

Discurrerades, om deras moder icke kunde här till komma, effter hon blef död in 
på winteren, och har och sådt. Och stannade der wid, att der sal. Fornelii enkia får 
hela pastoratet i höst, synas dhe och kunna bekomma sitt effter lijka condition, som 
förr, men der någon worde delandes med henne wid pastoratet, syntes och hon 
böra niuta delning wid prasbendehemmanet. Doch ställtes detta till närmare conferens 
med parterne.

3. Uplästes Curios skrifft, der i han begärer communication af dhe klagepuncter 
han bör swara till, effter 111. Cancell. bref. Consistrm höllt före wara tijd nog här till, 
när först företages inventeringen, den man ey kunde anställa, förän swar inkomme 
ifrån Wankif uppå Acadins bref.

Sedan taltes om någon som här till kunde brukas, att drifwa actionen, och före- 
slogz Wadensten af fac. juridica, hwilket och Consistim placiterade. Och resolverades 
att bref skulle till honom här om afgå på landet.

4. Rector frågade om han finitis feriis skal genom något programma convocera 
juventutem? Hwilket stältes till närmare öfwerläggiande framdeles.

3. Frågades om den execution som begäres öfwer mölnarens Lars Nilsons enkia i 
Ulfwa, hwad Consistim påminte sig der i här till passerat wara? Sades warit resol
verat, att om hon icke wille låta sig benöya med werderingen, som Acad:n har giordt, 
skulle hon taga sine hus dädan. Eljest har hon sielf låtet wärdera, men förhögt.

Nu stannade der wid, att man skulle på nyo låta genom en eller annan påminna 
henne antingen taga peningar för husen, effter den wärdering Acad:n der öfwer 
har göra låtet, eller skulle dijtskickas de, som husen nederrifwa, effter de äro mölna- 
ren och qwarnen till hinder och skada.

Detta skal Unonius tülijka med wachtmästin på sig taga att henne förkunna, och 
sättia henne dag till Bartholomaei tijdh.

6. Påmintes än yttermera om 1672 åhrs bok, som begärtes noteras wederbörande 
till ursächt.

Rector sade detta förr wara noterat, och att Rector illius anni wore och nyligen af 
sig påmint genom en skrifwelse till Waxala, men swarat, sig nu intet hafwa tijdh.
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Den 23 Julij

höltz Consist. majus extraord. praesentt. M. Rectore, M. Brunnero, h. Gartman, 
D. Hoffwenio, M. Skunk, M. Celsio, M. Aurivillio, M. Columbo. Notante eodem 
M. Columbo.

1. Nampngafs orsaken till sammankomsten, af Kgl. bref till Erchebiskopen an
kommet, att bägge societeterne skulle omrösta på ny pastorem i Doct. Lithmans 
stelle. Brefwet uplästes. Rector wijste wara nödigt, att deliberera huru wijda man 
borde detta angripa, förän man sielfwe omröstandet företogo; och i synnerhel om 
man icke borde det communicera med hans HögGrefl. Excell. RijkzCantzIeren, såsom 
wår förman.

D. Hoffw. mente, att man icke behöfde det göra i det som K. M:tt befaller; wij 
skola i wårt embete göra efftersom wår plicht fordrar; när K. M:tt gör oss den 
nåden att wij få votera, så må wij det effterkomma. Vota et suffragia ecclesiae 
pläga intet hindra, att icke hans M:tt ändå gör hwad hans M:tt will. Rector påminte, 
att ett annat wore om sådant tala, och annat om detta, om hwilket wij nu confererade, 
nembl. om detta voterandet wore af den beskaffenhe/ och wicht, att man behöfde 
der om communicera med 111. Cancellario.

Dhe andre consistoriales mente att det borde skee.
D. Hoffw. skulle doch icke wåre vota gå först, effter h:s HögGrefl. Excell. lärer 

fråga hwem wij falla på.
Rector: i Regis Gustavi privilegio, som och constitutt. gifs oss det wid handen, att 

Professor primarius och pastor conjungeras; kan icke heller slutas, att Kgl. brefwet 
har annan mening.

Brunn, och någre andre höllo och det före, att Kgl. bref: t intet annat gaf wid 
handen.

Togz sedan i betenkiande, om en allena skulle nämnas eller flera som brefwet 
synes bijfalla, men mästeparten mente denne deliberation kunna besparas till en 
annan gång, och nu här om talas, om detta först skulle communiceras med Cancel
lario, hwilket mästedelen bijföllo. Höltz och före man borde här om consulera 
Archiepiscopum, effter han är membrum societatis nostrae. Hwar på taltes något wid- 
lyfftigt om succession i facultate skulle grunda sig i privilegio och constitutt. och 
frågade i synnerhe/ Brunn, om man icke skulle hafwa något annat document, hwarpå 
successio in facultate sig grundade.

Detta syntes gott bespara till en annan gång, och nu bli wid det som propo* 
nerat war.

Hoffw. Staden har hafft ärendet före för middagen, och förr än wij. Rector: det 
gör ingen något praejudicium. Rådstugun skulle hållas för wärfware skull, och kan 
skee ex occasione ha de något der om talt. Jag finner mig intet ha peccerat med 
opskiutandet till effter middagen. Jag fick och först sent i afftons weta der af, 
och kunde förr intet görat. Consentiunt alii att ingen är der uthi praejudicerat.

Frågades widare i hwad form man skulle detta notificera Cancellario, sedan man 
först hade förnummet ProCancell. mening om notification skulle afgå. Item om 
copia af brefwet skulle öfwerskickas, effter det icke wore så säkert om 111. Cancell. 
hade så noga kundskap om brefwetz innehåld, efftersom offta händer, att hans 
HögGr. Exc intet är i Rådet.

Prof. Skunk: att 111. Cancell. har communication om brefwetz innehåld, är hos
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mig intet twifwel om, besynnerL i det som angår Academien, men notification bör 
doch gå.

Och fan Consist. gott att copien af brefwet som till Archiebiskopen här om an
kommet är, skulle följa med.

D. Hoffw. drifwer, att man först skulle omrösta, och sålunda notificera det, de 
andre mente omröstandet först intet böra skee för åtskillige orsaker skull.

Brunn, påminte, att notification intet kunde wara nuda.
Rector swarade: han wore intet nuda, när han refererade sig på privilegium och 

constitutt.
Frågades om praxis in successione skulle nämnas? Somlige mente det intet böra 

skee, effter electio war sålunda förrättat, och der om wore ännu ingen proposi
tion giord.

Der på swarade Rector, att ännu icke egenteligen wore proposition giord om 
electione, men sig icke see huru det skulle följa, att electio wore skedd, fast än man 
refererade sig på praxin i brefwet till 111. Cancell.

Rector begärte weta hwem skulle gå med sig till Erchebispen.
Gartman tog det uppå sig. Och sedan de dagen effter sig dijt begof:o stannade 

effter något conferens R:diss. Archiepiscopus i den mening, att man skulle här om 
förfråga sig hos Illustriss. Cancellarium.

2. Rector berättade ett bref wara sig tilhanda kommet för 2 dagar, hwilket han 
icke hade tänkt förebringa så snart, förän Prof. Fornelius, som det i synnerhe/ 
angår, wore tilstädes. Men när i afftons sent kom tijdender om detta wählet, och 
fans nödigt i dag convocera Consist:m wart och sagt Fornelio, som då war hos 
Rectorem, att ett bref wore det honom anginge, och fördenskull war gott han wore 
tilstädes etc. Rector tychte nödigt, att brefwet nu skulle föreläsas, fast än Fornelius 
intet war förhanden, efftersom och Consist. sak der i verserade, och war Fornelio 
intet obekant. Altså uplästes samma bref ifrån fru Elsa Crus [0: Elsa Bonde, f. 
Cruus], angående hwad passerat war emellan hennes son [o: Christer Bonde] och 
Renfeldt, som och hwad hon om h. Fornelio hade att anmäla. Påmintes att något 
här i wore, som syntes gravera Consist:m, men effter Fornelius ey wore förhanden, 
hwilken det besynnerligast angår, upskötz till hans närwaro.

Den 5 Augusti

höltz Consist. majus, praesentt. M. Rectore, M. Brunnero, h. Gartman, D. Hoff- 
wenio, M. Liung, h. Verelio, h. Norcop., M. Columbo.

1. Uplästes Ringii relation om Daniel Johansons enkia i Åby, hwilken begärer 
bli wid hemmanet, men fogden wittnar henne wara 3 åhrs utlagor skyldig, och 
intet ha betala med.

Quaestor sade sig ha wiss underrättelse der om, att hon intet har tillgå, att betala 
sin innestående rest, 2. har hon intet städslat hemmanet effter sin mans död,
3. ingen nöyachtig caution ställt för sig, uthan nu sedan en annan bonde har städslat 
hemmanet, satt nöyachtig caution för sig, och upbrukat åkeren, kommer hon enkian 
och söker bli qwar.

Consistrm fan skäligt, låta den bonden som hemmanet nu har taget till brukz, 
bli der wed, emedan det förre Consist. slut för enkian, att få bli wed hemmanet,
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när hon hade ställt giltig caution för sig, af henne icke är uthtaget och praesenterat 
Rentmästaren förän en annan reda hade fått tilträde i hemmanet; är ey heller samma 
Consist. slut fullgiordt med cautions sättiande af enkian.

2. Taltes om Prof. Schefferi praebendehemman i Flogstad, och betygade Quaestor 
sig der sedt en olijdelig ohägn i sädesgärdet och ängen, förmente det af h. Scheffer 
kunna förekommas. Proff. dhe andra höllo före det beswärlrn af h. Scheffer kunna 
skee, effter dhe bägge andra gårdarne der i byn liggia ödhe.

Columb. Min swärfar lärer desererat om han icke får adsistence, ty honom är 
omöyeliget att hägna hela byn; omkostnaden wid tinget will han wäl bestå, allenast 
han kunde få Consist. auctoritet till att drifwa wärket.

Resol. Det skrifwes nomine Consistorii dem till som af militiestaten hafwa dhe 
andra i  hemmanen der i byn, att dhe hålla hägn för det dem tilkommer; eller och 
till sielf:e KrigzColleg.

3. Uplästes 111. Cancell. bref af den 28 Julij angående mutation och anordning med 
professionerne, genom Doa. Lithmans befordran till episcopatum Stregnensem, och 
der af följande succession här wed Acad:n. Och ehuruwäl man borde nu wara om- 
täncht huru omröstandet till pastoratet kunde företagas, lijkwäl effter man spörjer 
fullmachter wara reda uthgifne, förmenes Consist. bli med den mödan förskont, hälst 
effter Archiepiscopus, som det i befalning hafwer, förnimmes ey wijdare der på 
drifwa. Och förr har man ey kunnat något der wed göra, än 111. Cancell swar skulle 
inkomma. Och pröfwas af hans HögGr. Exc. skrifwelse huru nödigt det har wäret 
att communicera med Cancellario förän man kommo att votera om Doa. Lithmans 
successore.

4. Uplästes 111. Cancell. bref för Mag. Olao Ekman, som har sökt att bli befordrad 
till en professionem extraord. philosoph. praaicae, eller till en adjunct. theol. hwar 
öfwer hans HGr. Excell. begärer Consistorii betenkiande.

Consist:m fan intet rum för honom wara ledigt, eljest twiflade och störste delen af 
Proff. om hans capacitet till desse funaioner.

D. Hoffw. påminte om Mag. Nezelio, att han bättre meriterat wore; d a  sade och 
Prof. Gartman om M  Micrandro.

Proff. dhe andre höllo före bäst wara, att Consist:m icke g ea  anledning till pro* 
fessiones extraordd., emedan sådant icke är eenliget med constitutt., der till befares 
det komma Acad. till gravation. Syntes och wara något praefidenter af honom Ekman 
begärt, effter han icke har giordt någre serdeles prof, besynnerl. att han har för
dristat sig förebringa 111. Cancell. det dhe rummen ledige äro, som han har begärt 
sig befordras till, hwilket lijkwäl annorlunda föreweter.

Resol. Skal skrifwas med första till 111. Cancell. med ödmiuk tacksäyelse för den 
omwårdnad och försorg hans HögGrefl. Excell. drager för Acad:ns upkomst. Men der 
hos repraesenteras Consist. mening här om och i synnerhel att hans H.Gr. Exc. har 
welat i nåder lemna Consistio sitt betenkiande om ett sådant ärende.

5. Uplästes 111. Cancell. bref för Andrea Torselio att bli hulpen till Communi- 
tetet. Resol. Han admitteras till examen och hielpes sedan, när rum blifwer, effter 
utstånda prof af sine progressa, i fac. philosoph., effter han i de studia will an- 
wända sin tijd.

6. Decanus fac. philosoph. lät inskrifwa med Consist. bewiljande till h tum af 
stip. pec. Nicolaum Sepelium Upl., till 1 rum Johannem Bitterberg.

7. Uplästes 111. Cancell. recommendation för Magno Filmero, att få utföra dhet
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begynte Acad. godz afrijtande på Bergmans wägnar, effter Bergman icke får det 
göra för andre sine occupacioner wid Hennes Maytrttz Enkedrottningens godz.

Consist:m betenkte att Bergmans arbete icke synnerl. richtigt är.
Swaras derföre, att hans mästare icke synnerl. prof har giordt. 2. Acad:ns stat nu 

intet tola sådan kostnad, ey heller har man hafft det nöye af den reda giorde store 
omkostnad som man förmodat hade, medan i samma charter fins stor orichtighe/.

8. Prop. Rector, att påminnelse görs af bokhållaren, det en längd borde wara på 
alle prob, hemmanen, så att han är i wisse undrättad hwilken som bör skrifwas för 
hwart sådant hemman.

Resol. Dhe skrifwas för hemmanen de som dem bruka, och der omwäxlingar nu 
äre, skrifwes dhe derföre hwilka hemmanen äre tilslagne, fast dhe icke nu strax 
tillträda dem.

9. Samtycktes, att humblegårdzdrengerne som begära afsked och pass, få det, 
efftersom dhe tient hafwa.

10. En fattig studiosus Petrus Runvelius som af en smittesam och farlig siukdom 
är betagen, begärer hielp, effter han länge har legat i cur i Stockholm, och än will 
bruka en chirurgo någon tijd. Påmintes, att han förr twenne gånger är hulpen, 
befruchtades och honom fåfängt göra denne kostnaden.

Resol. Hielpes af fisco studd. 6 dr smt. i caroliner.
11. Rector anmälte, att en skrifft wore inkommen af Prof. Buskagrii hustru, 

angående den åker hon pr^tenderar, och Prof. Celsius har effter Kgl. brefwet insatt 
penningar på, men effter Profrn ey war förhanden, kunde man denne gången der i 
intet göra.

Den 9 Aug.
effter högpredikan in audit, vet. min. pnesentt. Prorect. Skunk, D. Hoffwenio, 

M. Liung, M. Celsio, M. Aurivill.
1. Uplästes brefwet som afgå skulle till 111. Cancell. om M. Ekmans ansökiande, 

och approberades i den form att afgå.
2. Slötz, att Notarius Consistorii nomine publico begärer af stadz magistraten, mir 

rådstugudag blif:r, att Prof. Celsio kunde bli communicerat hwad documenter hos 
dem finnas angående pantåkren, och andre Acad:n tilslagne åkrar, på det Prof. 
Celsius, som har lofwat med serdeles flijt här i vigilera, må dess bättre lius i detta 
wärket hafwa, och Acad:n der igenom komma till en prompt execution, och nåå det 
K. May:tt i sin resolution af den 23 Febr. 1667 nådigst intenderat hafwer.

Detta wardt sedan af Notario på rådstugun föredraget, men swarades först, att de 
alla sådana documenter hade öfwergifwet hh. commissarierne, som togo dem med 
sig; sedan, om något än finnes af den art, som Gonsist:m begärar, wille dhe här om 
först betänkia sig, och genom stadz secretm gifwa swar der på.

Den 19 Augusti
höltz Consistorium majus, praesentt. M. Rectore, M. Brunnero, [h. Åkerman], h. 

Gartman, D. Hoffwenio, h. Arrhenio, M. Celsio, M. Aurivillio, h. Norcopense, h. 
Tersero, M. Columbo.

1. Föredrog Rector den begynnelse i förre åhr skedd war med tijonderäknarne, 
begärandes Consist. mening, om nödigt, eller åt minstonne nyttigt hålles, att de och i 
åhr brukas.

Swarades: man hade intet annat förnummet, än det skedde med Acad:ns nytta.
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Brunn. Jag har i desse dagar talt med pastoribus der i orten, hwarest det wärket 
hades förhänder; de säya nödigt wara, det Acad:n har noga öga på detta arbete,
2. att man och är wäl betäncht om personerne, som skickas åstad, at de skickeL och 
alfwarl. der med omgå; ty i Skefftuna will wara en fulltagen karl, effter dhe äre 
blefne något insolent af det de i fiol budo hugg på tijonderäknaren, och det sedan 
wed tinget mycket laamt handterades, 3. är berättat, att den som räknade i Husby 
Onsala har taget sig för mycket före, 4. är och discurrerat, att de som intaga säden i 
kyrkeherbergen, följa det skyletal, som tijonderäknarne göra.

Proff:s mente, desse påminnelser till en del wäl göras behof, och böra ha sitt 
rum; intagningen skeer effter tertials längden, och den bör grunda sig på tijonderäk- 
narens förtekning.

Resol. Consisr.m är enigt om, att goda och alfwarsamme karlar skickas åstad, och 
dem bestås så månge tunnor spannemåX i wedergällning i åhr som i fiol, item så 
mycket tesepénningar som i fiol; skrifwes och för dem till pastores, och af färdas de 
med det första.

2. Berättade Rector effter communication af Prof. Brunnero, som nyligen har fått 
skrifwelse af en Reduct. Collegii betient, hwilken har sagt, att ännu är wäl intet 
slutet om humblegårdarnes revocation, och der något document här om för Acad:n 
än funnes, wore gott att det insinuerades med första.

Consist:m wiste intet något wijdare document finnas, än det som reda öfwerställt 
är, endeles till Reduct. Collegium immediate, endeles och genom commissarierne som 
belägenheten besichtigade. Eljest hade Prof. Arrhen. effter Rectoris påminnelse talt 
med vicepraesidenten Rosenfeldt, och i bäste måtton wärket honom recommenderat. 
Här wid höltz nödigt, att man skrifftel. supplik öfwergiorde till K. M:tt både om 
detta och om qwarnen, att winna confirmation der på. Men emedan förr är supplice- 
rat till hans May:tt om qwarnen, och 111. Cancell. har lofwat det befordra till ett gott 
slut, förmantes att detta fogeligast kunde mundtel. föredragas af Secr. Hadorffio, 
doch att det tempestive skeer.

Resol. Detta recommenderas Secr. Hadorffio att hafwa i minnet, doch man ey 
wijdare det anmälde, än man förnumme det wärketz omständighe/ nu kunna tohla.

3. Uplästes Prof. Buskagrii hustrus skrifft till Consisr.m, hwaruthinnan hon be
klagar sig der öfwer, att Prof. Celsius effter ett Kgl. bref att få inlösa någon pantåker, 
har insatt peningar i Consistorii rätten till lösn på en pantåker sal. [Martino Olai] 
Nicopensi förr har tilhördt, till hwilken hon förmenar sig närmare wara, så genom 
reda ingått köp, som och någon skyllskap med sal. Salano.

Prof. Celsius: jag märker der mycket wara inkommet som behöfwer swar, begärer 
derföre tienstl. mig tillåtas må att taga en copia af hennes bref, på det jag må ha 
tilfålle att inläggia här på mitt swar, som kan och liggia ad acta.

Resol. Detta fans skäliget att bewilja.
Rector sade och Consist:m något wara här i rördt, det som sedan kunde attenderas 

och effterfrågas, sedan swaranden först hade sig på hufwudsaken förklarat.
4. Uplästes Kongl. fullmachten af den 27. Julij för Doct. Petro Rudbeckio, att 

wara Prof. prim. theol. och pastor civitatis.
3. Uplästes Kongl. Cammarens bref till Acad:n hwaruthinnan hon citeras, att swara 

i Kgl. Cammaren M:r Boos enkia i det hon finner sig graverad af sidsta Consistorii 
domb, och det till den 13 Sept. nästkommande. Nu frågades hwem som fullmächtigas 
skulle? Här wid nämdes bokhållaren, som förr har wäret brukat här i.
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Prof. Åkerman sade det wara olijdeliget för Acad:n att när en sådan dess betient i 
slijke tilfällen brukas, skal Acad:n betahla honom serdeles.

Bokhållaren inkallades, och sedan brefwetz innehåll war honom berättat, sades 
honom wara Gonsist:ii betenkiande, att åläggia honom till att wara fullmächtig här i 
på Acad:ns wegnar.

Bokhållaren sökte ursächta sig, för en och annan orsak. Ändtel. comwitterades det 
honom med löffte och tilsäyelse om nödige recomwendationer till wederböran- 
derne, sampt tienliget underhåll och förnöyelse för sitt omak.

6. Slötz att Grötens befallning 14 dagar här effter inkallas, och efftersees huru 
deras quittensböker och räster stämma öfwerens, innan Gröten aldeles släpper sin 
fogdetienst, den han sades hafwa opsagt hos h. Ol. Rudbe[c]k.

7. Beswärade sig bokhållaren der öfwer, att han intet ännu har fått in af fogderne 
1673 åhrs räkningar, hwilket Consist:m med stort misshag förmärkte, hälst fogdernes 
negligence resenterandes; och frågade Consist:m hwad tijd dhe kunna inlefwerera 
räkningarne? Bokhåll. swarade, att dhe hade kunnat det giordt till förledne påsk, 
hwad inkomst och afkortningen wedkomwer.

Slötz att dhe alfwarlig än en gång här om admoneras, och att dhe nu innan 14 
dagar mz framledne åhrs räkningar inkomma.

8. Uplästes 111. Cancell. bref för stud. Henrico Schsefer [Aboens.] att få stip. 
duplex in fac. juridica. Resol. När rummet blir ledigt, uthlåter fac. jurid. hwad deras 
betänkiande är, och om någon är som närmare bör komma i consideration.

9. Uplästes Petri Cursoris enkias supplik att winna stip. för sin son, effter något 
sådant war henne lofwat, då hon sökte hielp till sin mans begrafning. Resol. Han 
undergår prof, och hielpes effter görligheten.

10. Uplästes Nie. Salströms bref, der i han begärer restitu/ron eller aeterne och 
relegationen öfwer. Resol. Consist:m remitterar den förre hans begäran till måls- 
äganden, det som mundteligen kan swaras hans anbudzman. Aeterne extraderas 
intet effter hans fåfenge begäran.

11. Prof. Åkerman berättade, att Körlingen är för någpn tijd tillijtter om ett 
liqxttdations ärende, men wräkter af Carling, effter han wore genom en ignominio
sam relega/ionem skild wid Academien; sedan har Körling i Kgl. Hofrätten bracht 
saken der hän, att han be:te commission utan något inspråk förrätta måtte. Derföre 
hölt be:te Profrr rådeliget, att man gofwe 111. Cancell. part der af, och förnumme 
hans H.Gr. Excellrtz betenkiande här om, effter han per ignominiosam relaga/fönem 
är arcerad ab omni honesto officio, och Kgl. Hofrätten honom nu lijkwäl legitimerar. 
Och syntes bäst sättia detta och up på memorial för Secr. Hadorfio wed beqwämliget 
tilfälle att föredraga 111. Cancell. Höltz och före, att han ey wore restitutus in inte
grum, om han än wore legitimerad af Hofrätten att wara procurator i en sak.

12. Samuel klockare fordrar sine penningar uth som honom äre bewiljade. Resol. 
Han får det honom förr tillslaget är när penningftt inkomwa. Och denne fordran 
hörer till framledet åhr, det nu warande Rector sig ey antager.

13. Mölnaren i Ulfwa Anders Pålson begärer någon tillgifft på sin ledne skada 
wed qwarnen, genom husens bortflytande i wåras. Och berättades af D. Hoffwenio, 
att han har hafft lof upsättia en annan liten qwarn brede wid Acad:ns på det han 
dess bättre må kunna uthgöra sitt arrende.

Consist:m befarade denne byqwarnen lända Acad:n till skada, ty Per Person will 
fördenskull upsäya sitt arrende.
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Resol. Man finner inge skäl att willfara Anders Pålson i hans begäran; och om 
det fins in actis, att denne lilla qwarnen har wäret till mölnarens privat nytta och 
egendom, så borde han hafwa en fils för detta sitt ansökiande, hälst der denne 
hans ny inrättade qwarn wore Acad:n till pfvejudice.

[Samma dag.]

Sedan höltz Consist. minus praesentibus Magnif. Rectore, M. Brunnero, h. Gart- 
man i Åkermans stelle, h. Tersero.

1. Leyman hade citerat Leitz, men kommo ingendera tilstädes, derföre Consist:m 
fan skäligt dhe böta pro absentia. En stund effter kom Leitz tilstädes, men admitte- 
rades intet, effter wederparten war borta.

2. Berättade Rector att något buller hade skedt för en tijd sedan af blandade 
studd. och wärfware, der under fönster woro sönderslagne, och en hustru något illa 
slagen med blotta wärjan. Af studd. är befunnet att twenne finnar nembl. Keckonius 
och Carolus Pacchalenius ha wäret med. Denne Pacchalenius har sedan tilstådt sig 
wäret med och skadat hustrun, men Keckonius har per fraudem och lögnachtige 
berättelser draget sig af wägen emot förbud att afresa, föregifwandes först sig wäret 
siuk i sin fot, men något effter afrest. Nu frågade Rector hwar här i är till 
görandes?

Consist:m fan betänkeliget att något göra i Pacchalenii sak, förän Keckonius 
kommer för en dag. Sedan syntes nödigt inkalla hustrun och Pacchalenium. Och 
förehöltz dem, att emedan wid denne saken hänger något som behöfwer närmare 
effterfrågas, ty kan det icke nu fulleligen företagas eller afhielpas, hälst effter 
wärfwarne beläggia studd. med några grofwa beskyllningar.

Hustrun sade sig af en blifwet slagen, den hon då icke kunde känna, uthan dagen 
effter fick hon undrättelse af en wärfware om banemannen.

Pacchalenius frågades om han slog henne? Han swarade sig det intet minnas, uthan 
effter dhe andre så säya, tror jag det jag slog henne.

Resol. Packalenius tillsades wara bekymbrad om att få Keckonium igen, ty förr 
kan saken ey afhielpas, effter han är interesserad med. 2. Att han upkommer här näst 
när påkallas, och förr intet afreser.

Den 1 Septembris
då böndrens quittenseböker i Consist. maj. öfwersåges i Grötens befallning, när- 

warande Magnif. Rectore, inspp. aer., D. Hoffwenio och h. Norcopense med Notario 
Consistorii och bokhållaren, inföll detta som borde refereras ad acta.

1. Accepterades m:r Peter [Ingemundssons] guldsmedz caution för hela Hans Staf- 
fansons skuld till Acad:n, att betala 100 dr 28 öre nästkommande Mathzmässo, dhe 
öfrige 365 emellan nästk. nyåhr och distingen. Cautionszedelen tog Rentmest:n 
till sig.

2. Refereras till Ven. Consist. att Mathz Bertilson i Orslunda och Skefftuna 
[o: Frösunda] sochn och rättarelag, må niuta den span sädh till godo som fogden 
Abram Person på 8 åhrs tijd skal haf:a uptaget af be:te bonde, sedan han fick 
förmedling der på.

3. Om Johan Mathson i Alby och Odensala rättarelag för hwilken 3 h t:as för
medling i fiol uphofs, den han sade sig omöyeligen kunna draga, kan niuta be:te



i 6j4-‘ i  september - 9  september 97

förmedlingz förlängiande, hwilket lemnas till Consist. godtfinnande, så wäl som desse 
följande.

4. Skäggestad bondens Hans Grelsons lefwerering till R. Cantzlerens fogde, att 
den kunde honom god göras.

5. Brunby i Estuna [o: östuna] sochn på A. Erson 1668 tillökt 3 lass wedh, dem 
han söker slippa, föregifwandes sig ingen skog haf:a.

6. Lars Markson i Hellby, om han kan niuta någon förmedling, så länge sal h. 
Biörnklos arf:r ha ägor borta för honom.

7. Item Måns Andersson i Hemsgärde, derföre att watnet förderfwar hans åker.
8. Taxerades, doch under Consist. maj. ratification Ursebo eng som ligger i 

Beenbo eng för 4 dr kmt. tills det blir uprögt.
9. Mathz Mathsson i Wreda i Skefftuna rättarlag gifwes en attest, att han har på 

några åhrs tijd uthgifwet till Abram Person h t:a sädh, sedan han fick förwandling 
der på.

10. Om Lars Person i Tarf och Korsta rättarelag må niuta någon wedergälning för 
det han med egen kostnad har igentaget genom process en betzmark, som war 
dragen undan hemmrt.

11. Slötz för Johan Andersons [Grans] enkia, att praeb. frijheten för Myrsiö i 
hennes enkiestånd bör begynnas att afföras först för 1671, och consequenter, effter- 
som här uthi finnes wara tillförenne gånger Consistorii sluth.

Den 9 Septembris
höltz Consist. majus praesentibus M. Rectore, D. Hoffwenio, h. Verelio, h. Arrhe- 

nio, M. Celsio, M. Aurivillio, h. Norcopense, h. Tersero, M. Columbo.
1. Påminte Rector om det förbodet förledne åhr skedde med intimationers in- 

hållande för predikan, att wäl wore det nu tages i acht, effter det märkes af en eller 
annan förgätas.

Förmentes, effter Consist. slut der om i fiol giordt, det kunna hindras genom 
Cursorum upwachtning wid taflorne, emedan dem är befalt att taga neder dhe in* 
timationer som i otijd upslås.

2. Om tijonderäknarne berättade Rector, att dhe andre 3 ha fuller giordt sitt 
bästa med upsicht på rogen; äre nu igenkomne och begära någon hielp af det dem 
lofwat är. Men wachtmest:n har intet blifwet accepterad i Onsala, effter pastor 
der intet will förskiuta till hans under håld.

Quaestor: dhe borde betalas af kyrkioherbergen, och intet af qwarnen, som i fiol 
skedde.

Rector: det synes wara swårt för dem att töfwa till winteren, när säden kommer i 
kyrkeherbergen.

Resol. Swaras dem, att dhe intet få mehr på lönen, förän man får see hwad de 
uthrätta, då kunna dhe få något af spannemål eller penningar, effter markgången, 
men icke af qwarnsäden ty den stiger nu förhögt.

3. Quaestor föredrog bokhållarens begäran, att han söker fullmacht uth och nödige 
documenter till sakens utförande mot M:r Boos enkia. Resolutio. Det bewiljes 
honom, och tillsäyes han flitigt communicera med Senam Acad. i det han behöfwer 
något moget betenkiande.

4. Uplästes Martini Gregorii skrifft till Quaestorem, der i han beswärar sig öfwer 
sp<m«5m 31shandelen med Acad:n förledne åhr, att kornet war oreent, och litet mått, 
7 -  724594 Sollender
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söker derföre lindring på köpet. Resol. Consist:m kan intet acceptera dess inwänd- 
ningar, uthan han måste fullgöra sin obligation med betalningen, och skrifwes honom 
samma swar som förr af h. Quaestore.

5. Jon Bengtson i Ströby och Börje sochn klagar, att af fogden honom åhrL på
föres 2 t:r han för 3 åhr sedan förde jempte andra bönder af Acad:ns sädh till båtz 
här i Upsala, men blefwo i wägen förlorade med något mehr af Acad. spanmålen. 
Consist: m frågade om intet afräknades på dhe andra böndren, som och förde span- 
mål. Bonden sade ney, uthan på honom allena.

Fans nödigt inkalla bokhållaren, som då war fogde, och frågas här om? Resp. 
Jag wiste intet hwem jag skulle förat på. Jon hade största posten, derföre förde jag 
det på honom. Rector sade ney, det hade han icke.

Rector frågade hwad orsak bokhåll:n hade att sättia det på denne allena? Resp. 
ingen annan än den, att jag hade ingen lijkare af böndren, som syntes kunna 
betalat.

Consist:m fan bonden här igenom graveras, och att han intet bör swara mehr än 
effter quota, der det af böndren betalas skulle, hwilket lijkwäl intet syntes billigt.

ResoL Bonden befrijas för denne gravation, och Unonius frågar effter om något 
kan finnas effter Salbunken som war förfallen att betala detta, effter det genom 
hans wållande, som skeppare war, blef förlorat, som af hans skrifft i fiol ingifwen i 
Consist:o, der i han afbeder detta, lärer synas, hwilken skrifft skal igensökias och 
gifwas Unonio i händer, att försökia om han något kan på Acad. wägnar här i 
uträtta.

6. Bewiljades bokhållaren resepeningar till Stockholm till en begynnelse 10 dr 
smt., och hwad han sedan nödigt behöfwer i Stockholm, genom adsignation dijt.

7. Taltes om Forsa hemmanet i Wäsmanland, som de wed Köping wilja taga 
från Acad:n, och att det will wara medel till att få uth nödige documenter här till 
uthur archivo.

Resol. Bewiljas archivarien Spilander [0: Per Psilander] för uträkningen och hwad 
som tienar här till, 3 ducater af expensepenmngarne.

Detta ärendet befalles bokhåll: n som dessuten reser nu dijt.
8. Quaestor talte om böndren i Ekeby, och war hans rådh, att de tillijka med 

pastore, som och har i dhe twistige ägorne 8 öres land, eller consist. eccl. på 
prästbordetz wägnar, sökia supplicando hos K. M:tt remission på expenserne, som 
säyas wara upsatte till 2200 dr kmt.; och lofwade Quaestor göra ett project der af, 
sedan han får igen Alunda häradztingz ransakning, der skattbonden i Jom beswär 
sin häfd.

9. Här wid omtaltes att så trångt är i Consist. skåp, och fördenskull wore 
nödigt, att cammaren på södre sijdan näst Consistorio, hwilken spijsmästaren några 
åhr har hafft, inrymdes der till, att man finge sättia dijt ett skåp, eller någre 
hyllar, och inläggia dhe acter som mindre nödige äre wed handen, och göra en 
confusion i det skåpet nu står i Consistorio; item att Acad:ns kläder och panter 
kunde der förwaras; hwilket Consist. fan nödigt wärkställa, så snart man kunde 
förskaffa någre bräder till skåp och hyllar.

10. Om Dryselii stipendio slötz, att inspp. stipp, see effter huru stor hans prae- 
tension är, så kan han sedan hielpas af mulcta eller hwad medel eljest kunna falla.

11. Vicarius Secretarii Micrander föredrog sin praetension uppå någon rest af 
dhe twenne simpl. stipp. Resol. 1. tages af actis när han till det embetet kom. Af
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actis fans, att han giorde sitt juramentum den 13 Oct. 1669 hwarföre afgår af hans 
credito hela juhlterminen, hwilket är 60 dr kmt. Eljest, när han wijser att honom 
resterar något i hela terminerne, göres honom gott, när något rum blir ledigt.

(Hunc §. cum sequenti notavit Prof. Columbus.)
12. Uplästes Prof. Lundii bref till Consist:m hwaruthi han begärer, att han måtte 

blifwa ihogkommen, och få det pnebendehemmanet, som till professionem log. nu 
wid denne omwäxling förmenes af honom blifwa ledigt. Och i medier tijd niuter i 
höst dhe 10 t:r spannemål som nyligen honom lofwades. Resol. Emedan ännu af 
K. M:tt intet kunnigt wordet om dess förordning med samma tienster, och hwad en 
eller annan tilslaget är, hwarföre differeras detta till dess brefwen praesenteras, doch 
der det blir ledigt, och man får kundskap der om, så är Prof. Lundius så när der till 
som någon annan.

13. Uplästes Prof. Celsii skrifftel. swar till Prof. Buskagrii hustros emot honom 
inlagde skrifft, angående den pantåker på hwilken Prof. Celsius har insatt penningar 
i Consist. rätten förledne åhr, effter K. M:ttz honom förundte bref.

Resol. Detta swaret öfwergifwes h. Buskagrii hustru.
14. Framwijstes af Prof. Celsio en begynnelse af afrijtningen på pantåkeren 

Acad:n tillslås, och lofwade han framdeles något klarligare och tydeligare instrument 
här till, hwilket Consist. med tacksamheet uptog.

15. Inkom Unonius emot Staffan i Mångsbo, anklagandes honom, för det han har 
låtet afföra från Ströby i Börje sochn af den ena sin halfdel emot Consist. förbod, 
något sädh och höö, sädh till 3 lass och höö 1 § lass; item wed Börje kyrkia skämt uth 
fogden, häfwet skällsord på honom, och skrytt af huru han hade gått åth honom här i 
Consist:o. Bonden swarade, att fredagen kom han dijt och skar, och tyckte swårt 
wara, att han icke skulle få en t:a rågh för det han sådde hela rågsäden, derföre 
förde han en skyl eller annan dädan, mehr icke. Höö sade han sig taget allenast 
4 holmar.

Per Matson i Nyfwela wittnade att Staffan hade fördt dädan 1 h lass höö. Staffan 
sade, det ligger än i en bodh, både hans och mitt höö, så mycket wij finge; jag will 
wåga på, att det intet mehr skal felas än 4 holmar i min deel.

Unonius begärer, att Staffan icke må få lof att skära kornet, effter han så orichtigt 
sig ställer, och eljest blir alt för osäkert, huru han kan utgöra half:a uthlagorna, som 
stiga till 6 t:r och 20 dr. Der till rester i hans tijonde för förre åhr 1/4 t:a sampt 
präst- och klockaremålen för detta åhr.

Parterne affträdde, medan Consist. taltes wed här om, och
Resolv. Bonden får sielf bärga sin andel, men intet föra något af hemmanet, 

förän han har giordt Acad:n sine uthlagor; sedan rår han öfwer sin spannemål; fodret 
får han ey heller föra dädan, uthan bör der consummeras, antingen han will ha bo
skap der, eller säljat åth den der bor, och afräkna på uthlagorne. För skällsorden kan 
fogden sökia bonden wed tinget.

16. Uplästes kokerskans Chirstin Michels dotters supplik, samt twenne förr giorde 
Consist. slut, att winna sin länge pnetenderade betalning för någon tienst giord h. 
Lindegrens söner och dess praeceptori Collin. Resol. Man förnimmer af Prof. Brun- 
nero hwad h. Lindegren har swarat till hans bref under hans Rectorat.

Cursor skickades dijt, hwilken berättade, att Prof:n har intet swar sedan fått af h. 
Lind[e]gren.

Consistim fan eljest mycket skäligt att kokerskan hielpes med första till sin betal-
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ning, doch att litet fördrag här med ännu hafwes, att man kan förnimma närmare 
hos h. Brunnerum eller någon annan, huru här med föreweter.

17. Uplästes Algoth Rommels supplik, der i han begärar att bli befordrad till 
fogdetiensten wid Acad:n effter Gröten.

Rector med G)nsistorio påminte sig desse densterne nyligen en och annan gång 
wara besatte genom Quaestoris gottfinnande.

Quaestor sade sig länge sedan i sommars communicem om saken med inspp. aer. 
att man finna kunde en sådan som Acad:n kunde bäst wara tient med; det jag 
lemnar nu Ven. Gonsist:o.

D. Hoffw. betygade, att Quaestor har nogsamt wijst sin önskan wara, det en 
tienlig och nyttig man kunde finnas. Och nämdes någre som gå der effter, ibland 
hwilka sal. Doct. Emporagrii fougde Klinten ihogkommes med någon commenda- 
tion för dhe andre, i anseende till goda och bekente prof af tienligheet här till.

Rector betygade sig intet hördt af någon mehr än Klinten och Algot Rommel; 
han ey heller kunnat tänkia der på effter det ärendet här tilförende på någon tijd 
wäret recommenderat Quaestori.

Begyntes sedan tal om electione af desse, och togz allena i betenkiande Klinten 
och Rommel; och effter allas omdöme fans Klinten der till tienligast, det och 
Quaestor sielf betygade.

Af samma mening war och Rector hälst för de bestälningar, man stundom wed 
lagh och ting behöfwer genom fogderne uthföra, doch tycker mig (sade Rector) 
att han sedan intet bör befatta sig med sin förra beställning, 2. att han nöyachtig 
caution för sig ställer, och den inlefwererar i Consistro, hälst effter så offta är talt 
om cautioner för de andre fogderne, men är der till aldrig kommet.

Här uthi woro och dhe andre Proff. med Rectore eniga.
18. Quaestor sade, att här i qwarnen är giord någon omwäxling med mölnare, 

effter man har fått en karl som är en snäll smed, och kan sielf göra nödig redskap 
och instrumenter till qwarnen, men nu will hans förra husbonde nembl. Lago Yxel 
[o: Lage Yxkull] intet släppa honom.

Rector och Consist. höllo före gott wara man finge en sådan karl, effter stor be
kostnad åhrl. anwändes till qwarnbyggningen, hälst med smidiande.

19. Humblegårdzmästrn begärte inskrifwa 2 humblegårdzdrengiar, den ene Zach- 
ris Jönson wid nampn, som har sine pass; den andre Erich Larsson ifrån Järlåsa, 
hwilken skal skaffa sig pass af sin kyrkieherde och förre husbonde. Doch sades dem, 
att der dhe för Michaelis tijd stå i fara för knecht, så will Consist. intet swara för 
dem, eller af dem hafwa beswär.

20. Inskrefwes till stip. pecuniar. in fac. theol. Olaus Sundin Medelp., Nicolaus 
Collin Smol., Petrus P. Noraeus Upl. hwilken och skal tiena D. P. Rudbeck i något 
skrifwande effter 111. Cancell. permission.

21. Talte Rector om sal. Hagelstens son, som har 111. Cancell. recomwendation, 
men effter han icke har ännu anmält sig til någon wiss facultet, lemnas det der till.

22. Petro Calling OBothniensi bewiljes testimonium.
23. Berättade Rector att Haq#inus Undenius WGothus, anklagas af salmakarens 

hustro för dhe böter han blef i fiol förfallen till, för hwilka h. Gartman caverade. 
2. Har en kona på CämnärsCamwaren bekändt på be:te Unden, att han har rådt 
henne med barn, som hon der har bött före, men ännu klagar honom intet mehr an, 
utan låter så passerat.
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Nu frågade Rector hwad man med honom göra skal, om han skal citeras, eller 
man skal wänta att förnimma om han godwilligt upkommer.

Resol. Man låter först bero till dess man får tala med h. Gartman, om han weet 
något närmare af hans igenkomst, eljest citeras han hijt, både för böterne och den 
andre saken.

24. Berättade och Rector huru en OBothniens. Keckonius benämd, sedan han war 
angifwen ha tillijka med wärfware här för någon tijd giordt något oliud, och war 
förbuden afresa här ifrån, förän han hade giordt detta klart. Först har han giordt sig 
siuk, att han intet kunde komma till Rectorem, då han dijt kallades, men sedan 
dagen effter afrest till Stockh. Rector frågade huru man skal med honom omgå.

Resol. Man låter än litet med honom bero till dess man får see om han sponte 
kommer igen, hälst effter han i bref till Rectorem har lofwat komma tilstädes.

25. Taltes om elencho praelectionum. Och syntes nu som förr gott, att den anslås 
åth minstonne något för Michaelis fast inscriptio intet strax skeer.

26. Berättade Rector hwad som här tills är uthrättat på trycket med wägningen. 
I medier tijd frågades om de få bruka dhet upwägne trycket, eller om det skal så 
liggia till wijdare Consist. utslag om Curios handlingar; det som och synes wara 
betenkeliget för intimationer skull och sådant smått, som nödigt tryckias måste, eljest 
kunna och gesellerne intet subsistera uthan arbete.

Synes wäl kunna tillåtas, att de till sådant arbete som nu nämdt är, få bruka 
trycket till wijdare utslag i saken.

27. Unonius frågade om dhe S t:r hafra som äre fallne wid Alstad och 1 wid 
Årsta få räknas för afradsädh.

Resol. Hafran räknas för 4 h dr t:n och tullen bestås till.
28. Unonius frågade om Norsta ödeshemman huru der med skal bli, effter rättare- 

laget tröttnar der med, och ingen will emottagat uthan förmedling.
Resol. Angifwes en annan gång när tijd blir.
Fogden mente man får bonde på det, om han får förmedling, derföre tilsades 

han med flijt sökia effter en dugelig bonde, med förtröstan på någon förmedling. 
I medier tijd öfwertalar han rättarelaget att upträda åkeren, under det hopp, att dhe 
icke länge här med beswäras skole.

29. Rector proponerade, att en Acad. bonde i Dingtuna har råkat för en stor 
olycka här i qwarnen, i det stora stenar ha krossat honom benen sönder; barbieren 
fordrar 8 rdr för sitt omak föruthan annan kostnad med förtäring.

Resol. Honom unnes af expensepe«»/»görne 60 dr kmt. til hielp.
30. Bewiljades nödige medel till reparation på Acad. cortegardz skorsten, som i 

fiol kullslogz.

Den 10 Septembris,
praesentibus Magnifice Rectore, inspp. sr. D. Hoffwenio, och Norcopense, item 

h. Rudbeckio.
1. Frågade Rector Per Person i Uifwa, om han har resolverat sig till affträda 

qwarnen? Han tillijka med hustrun swarade ja, och att han intet hade någon längre 
tijd att praetendera, uthan om honom godwilligt unnes 8 dagars tijd till.

Resol. Effter någon discurs slötz, att han om nästkommande tijsdag, som är den 
15 Sept. afstår qwarnen, och Mathz Person tager emot henne. Terminen bör wara 
emellan måndagen och tijsdagen wid midnattz tijd för tullen skull.
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2. Ankom h. landzhöfdingens Immission på sal. Behmers godz i Skuttunge, och 
Prof. Rudbeck lofwade tala med Roxen om immissions wärkställande.

3. Resolverades att landzsecret:n Blixen får för åthskilligt beswär 8 ducater, i an
seende att han offta är ålijtt, både i detta ährendet, som och åthskillige andre.

Den 16 Septembris
höltz Consist. minus, praesentt. M. Rectore, M. Brunnero, h. Verelio, M. Aurivillio, 

h. Tersero. Notante M. Ol. Nezelio.
1. Rector beswärade sig öfwer Wennaesii afresande emot förbud, sade sig wilja en 

annan gång lemnat till Consist. omdöme. I medier tijd nödgades man sig benöya med 
en extraordinario.

2. Abram Storm accijskarlen inkom emot Anders Johansson trägårdzdreng, och 
begärte, att han med eed wille bekräffta sig intet hafwa sagt, att Johan Person 
oiofl:n hade infördt sädh, hwilket Abram wille bewijsa Anders hafwa sagt hos 
Nils Knutsson. Anders nekade sig det haf:a sagt, sade sig och der på wilja swärja.

Resol. Efftersom Abram intet kunde framtee några skäl, uthan desse stannade 
emellan ja och ney, kunde här till intet göras, förän Abram framwijste wittnen eller 
sannolijka skäl

3. Borgmäst:n Kadow inkom emot Johan Soot, beswärade sig öfwer dhe injurier 
och hädesord han på honom, och hans embete, eller hans embetes förrättande kastat 
hade; sade sig och tilförenne hafwa förnumwet att han wore af Soten förtalt öfwer 
hans disk, men nu publice på gatan.

Rector frågade hwad han in particulari hade sagt?
Borgmest:n swarade: Soten hade sagt honom wara incapabel att wara borgmästare, 

och att han will sättian af säte.
Soten nekar sig det ha sagt, men bekänner sig hafwa sagt, att han kunde läsa för 

borgmästrn, frågar och af hwad macht, han understöd sig att göra nya ordningar 
emot det 9 cap. Byg.B.

Borgmäst: n swarade: Ordningen om gärdzwachtarne wara giord några åhr förän 
han kom till borgmästareembetet, och icke allenast af stadsens, uthan och Acad:ns 
magistrat, hwilka wäl wordo sin ordning förswarandes. Exciperade och något emot 
det Soten sade sig kunna läsa för honom, berättandes huru han förswarligen sine 
tienster hade förestått, men att nu Johan Soot wille sota andra.

Consist:m påminte Soten sine otijdige inwändningar i detta måhl. Borgmäst:n 
tilfrågades och om han hade någre wittnen uthi det han nu i synnerhet hade emot 
Soten? Resp. wilja sig referera på gärdzwachtarens berättelse, som och på Johan 
Knäpp, men effter desse hade angifwet sig för Sotens wederparter, kunde Con- 
sist:m desse wittnesmål intet för gillt uptaga.

Då framkonuKO twenne andre, Ingeborg Lars dotter, och Olof Månsson, desse 
aflade sin wittnes eed, och sedan berättade hustru Ingeborg således: När gärdz
wachtarne kom#?o med gässen, tog Sotens hustru och pigan gässen af dem; Soten 
talar genom sitt fönster, swär och kallar gärdzwachtarne swijnrumpor och skälmar, 
och ropar öfwer borgmästaren säyandes, sig skola lära honom annat. Sade sig intet 
mera hafwa att berätta.

Olof Månsson wittnade, att när gärdzwachtarne kommo med gässen, hörer han 
Soten sagt tiufwar och skälmar. Uthom gården skulle han ha sagt, jag står fuller 
till om orden.
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Om borgmäst:ns sättiande af sätet eller otienligheet sade han sig intet hafwa 
hördt. /

Jöns Larsson gärdzwachtaren bewittnar wäi sig detta hördt hafwa, men han con- 
sidererades nu af Consist:o såsom Sotens wederpart, effter han honom hos Rectorem 
tillijka med sin medbroder anklagat hade. Parterne befaltes affträda.

Borgmäst:n beropar sig på Prof. Liungz drengz wittnesbörd, hwilken upfordrades 
genom Cursorem.

4. Gärdzwachtarne inkommo för sine egne personer och anklagade Soten; sade 
sig wara förordnade af stadz magistr. att wara gärdzwachtare, framwijste och den 
ordningen som om samma ärende tryckt war. Klagade sig wara af Soten, öfwerfallne 
med skällsord, skälmar, swijnrumpor och tiufwar. Soten tillstår, att han kallade dem 
swijnrumpor och skelmar, och att dhe ha stulet hans gäss; ty han mente sig kunna 
bewijsa dem haf:a taget gässen uthom gärdet.

Johan Michelson säger sig skola med wittnen bewijsa, att gässen ha gått i gärdet, 
och lågo i säden som låg på slag.

Omsider tillstod Soten, att gossen som wachtade gässen war hemgången att 
dricka, och gässen i medier tijd ha kunnat komma in.

Consist. fan detta beroo på deras wittnesbörd, på hwilka de sig beropade, och nu 
ey woro förhanden.

4[ =  5]. Prof. Liungz dreng inkom tillijka med borgmäst:n Kadow, och effter 
drengen sade sig något hafwa hördt angående borgmäst: n, befaltes han först göra 
eed. Berättar sedan sig hafwa hördt. Soten säya: jag geer borgmäst:n fanen, men 
eljest hade han hördt hwarken begynnelse eller ända.

Borgmäst:n beswärar sig å nyo öfwer Sotens otijdigheet, och att han nu här in 
Consistio hade beskyldt honom giordt ordningar emot lag; sade sig och wilja på- 
läggia 2 gärdzwachtare att skaffa bewijs till det dhe om Soten berättat hade. Resol. 
Consistim kunde wijdare i detta ärendet denne gången intet komma förän flere 
wittnen tilskaffades, i synnerhe/ i denne saken, angående borgmäst:n Kadow.

6. Wed detta tilfället effter Rentmästin tilstädes war, framtedde Rector en citation 
från Anders Hök till Harbo ting, nästkommande den 20 Oct. angående almän- 
ningen och Smedzbo hemmanet, hwilket recommenderas Quaestori och här pro 
memoria infördt warder.

Den 23 Septembris
höltz Consist. minus, praesentt. M. Rectore, M. Brunnero, h. Norcopense, h. Tersero, 

M. Columbo i h. Gartmans stelle.
1. Gärdzwachtarne inkommo emot Johan Soot. Frågades om de ha wittnen på 

hwar de ha taget hans gäss? De framdrogo borgaren Johan Jonsson, hwilken 
berättade sig sedt gässen i gärdet mitt i Anders Andersons korn, och att Johan 
Michelson körde dem hem. Soten sade desse wäret målarens gäss. Gärdzwacht:n 
swarade, målaren har allenast 3 gäss, här woro 14. Rector frågade huru länge 
Johan Jonsson såg gässen på gärdet? Resp. 1 tima.

Soten tillfrågades hwad han här till swarar? Resp. 1. att gärdzgården låg nedre,
2. sig intet sedt eller wetat af placatet, förän det wijstes honom sidst här i Con
sistorio.

Rector fr. huru Soten bewijsar gärdzgården legat nedre? Han kunde det icke till
fyllest göra. Uthwijstes derföre.

Sedan uplästes placatet och Sotens skrifft.
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Parterne inkallades å nyo, och frågades andre resan Soten huru han bewijser 
gärdzgårderae wara ogilla? Resp. Att hans hustro och folk wachta dageligen 
gässen, och att gårdarne äro ingestädz dugelige. Har offta förwarat gärdzwachtarne 
att dhe skulle stoppa igen gärdzgårderne; de swarade här till, det intet wara deras 
embete; sade och att Soten intet har bundet wingarne på sine gäss, utan på en eller 
twå allenast.

Frågades huru detta bewijstes om gässen. Swarades att gässen wijsa det sielfwe, 
som än inne stå. Soten sade sin hustru stäckt alle gässen, undantagandes twenne 
små.

Gärdzwach tar en begärte att Soten må straffes för skällsorden, effter han sidst har 
tillstådt sig kallat dem swijnrumpor och skälmar; item att dhe ha stulet hans gäss. 
Parterne affträdde igen. Sedan taltes om plichten. Och effter någon discurs

Resol. 1. Så månge gäss som äro uptagne i gärdet och fundne os täckte, skola 
effter placatet igenlösas på wanliget sätt, 2. för 2 skällsord plichtar Soten effter 
lagh 6 mk för hwardera, hwilket effter placatetz innehåll $. 12. fördubblas; item 
för förbudetz öfwerträdande effter samma $. i placatet feiles han till 40 mk.

2. Inkom borgmäst:n Cadow emot Soten, och tilfrågades borgmästrn om han 
sedan har fått någre wittnen till sitt käromål. Resp. här wara en hustro, Ingeborg 
wid nampn, af Johan Michelson gärdzwachtaren hijthafder, som har hördt på när 
Soten hade trätan med Johan Michelson; framlade och en skrifftel. attest af h. 
Olof Telman, som hördt hade Soten om söndagen grufwel. swärja, och gifwa bort 
dem som döma här i staden etc. Påminte och borgmäst: n att Sotens hustro i Consist. 
förstugu hade sagt, det är en mächta sak gifwa borgmästaren här i staden M dieflar, 
det hustro Ingeborg skulle ha hördt.

Denne inkallades och uplästes hennes förra berättelse, frågades sedan, om hon 
hörde något mehr här i farstugan? Resp. sig hördt af Sotens egen munn, så wäl 
som och af hans hustro, att Soten gaf borgmästrn 1000 dieflar, och att Sotens hustro 
har sagt, det är en möyelig sak att gifwa borgmäst:n 1000 dieflar.

Sedan inkallades effter borgmäst: ns begäran Johan Michelson och en hustro, 
Brita wed nampn, som har stått wed gärdzwachtaren, när gässen uptoges. Hon sade 
sig detta hördt af Soten: jag skal följa borgmäst:n. Frågades om hon intet mehr 
hade till säya. Det nekade hon.

Soten tillspordes om han har något sig till ursächt? Respondebat sig förtrutet att 
borgmäst :n lät incarcerera honom för någre åhr. Bad om tillgifft, att han råkade 
fälla några ord, då hans gäss toges bort, effter han dagel:n låter wachta dem.

Borgmäst:n protesterade högekn, att han icke kan släppa den neslige förwijtelsen 
Soten på honom kastar, i det han säger sig kunna kisa för honom, item wara så god 
karl som han.

Rector swarade, ingen protest än behöfwas; Consist. lärer wäl wara der om be- 
täncht, att Sotens förseende blir vindicerat. Här med affträdde parterne.

Då uplästes å nyo borgmäst: ns skrifft, och hwar punct för sig pondererades. 
Och syntes Soten för det neeslige taal på borgmäst:n, hwar öfwer klagas §. 1. icke 
kunna befrijas för de böter $. r. c. 12. Kon.B. StL belägger den med, som olofl 
talar å borgmästaren.

För swordom och förbannelse, hwilket $. 2 klagar öf:r, wore wäl Soten förfellen 
effter Kgl. placatet om eder och sabbatzbrott, till kyrkioplicht, eller något arbitralt 
böte till dhe fattige, men detta remitteras till consist. ecd. godtfinwande.
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§. 3. Klagar öfwer, att Soten carperar borgmäst:n för det han har dristat sig göra 
stadga om gärdzgårder, och således på den ordning som bägge societeterne ha nytte- 
ligen stadgat.

Consist. discurrerade något widlyfftigt här om, antingen Soten hade carperat här 
uthinnan borgmäst:n allena, eller och hela rådet. Om borgmäst:n allena tyckte 
Prof. Ters. och Norcop. detta böra förstås. Prof. Columb. och Brunn, höllo före 
att han hade här med förtalt hela rådet, och att han hade förskyllt 40 mk efftersom 
han hade förtalt ordningen sielf.

Rector: Borgmäst:n har talt i sin privat sak och icke i stadz magistratens nampn, 
seer derföre oss icke wara befogade att straffa honom derföre, uthan blir wid den 
mening, att Soten belägges med 20 mk för tal å borgmäst:n allena, och att han in 
particulari ihogkommes med kyrkioplicht för swordom. Att han har talt emot 
decretet om gärdzgårdernes wacht, så är han endeles reda derför belagd med 40 mk 
i domen mellan sig och gärdzwachtarne, dels och här effter kan ihogkom#?as.

Resol. Af dhe skäl producerade äre, och mundtel. Conference finner Consist:m 
skäligt, att Soten för sitt förseende med lasteliget tal på borgmäst:n och hans 
embete, belägges med 20 mk smt. effter §. 1. c. 12. Kon.B. StL 2. Hans swordom, 
bannor och sabbatzbrott will Consist. ha remitterat till behörigt skärskodande till 
consist. eccl&r*asticum, hwarest en sådan fräckheet lärer tillbörkn blifwa ijfrad.

Domen afhörde Leyman fullmächtig på borgmest:ns wegnar.
3. Leyman begärte, att effter dhe 200 dr han har låtet arrestera under Rectore 

Fornelio på rijtarens Johan Leitz lön för hans skuld till sig, äro owisse, han då må 
få hålla sig wid den sennare arresten af Prof. Skunk giord på Leitz kläder och andra 
saker i hans cammar, och att han får werdering på dem.

Rector fr. hwij han icke håller sig wed den förre arresten, eller och släpper den, 
och håller sig wed den senare allena, hwij han wore så ostadig? Han sade sig för 
säkerhe/ skull wilja hålla wid den senare, men wille doch bli wid det som snarare 
kunde bringa sig betalning tillhanda.

Rector sade att Cursores med flijt nu wid 2 Consistorii dagar ha sökt effter Leitz, 
men intet funnet honom, det Cursor och nu betygade. Fans derföre rådeliget, att 
dhe ännu sökia honom till näste Consistorii dag. I medier tijd bli sakerne i arrest 
hos Leyman; sedan kan han niuta werdering.

4. Berättade Rector, att en bonde i går har anklagat 2 herretienarer, nembl. 
Flemingarnes, för det de hade honom slaget. 2. Ha och desse bullrat på Rectoris 
och h. Brunn, balkar; nu medan bonden war bortrest, och Rector sielf laederad, 
frågades hwad här i göras skal.

Desse tienarer inkallades, och belädes med arrest till näste Consist. dag, att dhe 
förr icke afresa, innan denne saken blir examinerad.

Den 30 Septembris
höltz Consist. majus, praesentt. M. Rectore, D. P. Rudbeck, M. Brunnero, h. 

Gartman, D. Hoffwenio, M. Liung, h. Verelio, M. Aurivillio, h. Norcopense, h. 
Tersero, M. Columbo.

1. Rector förmälte, att immissionen i Behmens godz är den 18 hujus af Cronones 
befallningzman skedd; och när den dem praesenterades, ha dhe fuller med höflighe/ 
eljest mött den som på Acad:ns wägnar uthsändes, men lijkwäl klagat att så 
omyndige barn deras godz afhändigas; sedan spörjas de utlåtet sig intet wilja träda
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uhr possession, uthan hotas sig wilja med wåld möta dem, som på Acad. wägnar 
biuda till att uthtaga detta åhretz uthskylder.

Immissions instrumentet uplästes. Sedan discurrerades om saken; sombl af Proff. 
mente wara tijd nog betenkia sig om detta, sedan dhe i sielfwe wärket wijsa något 
motstånd; dhe andre höllo före wara gott man i tijd wore betäncht om att före* 
komma sådan oreda.

ResoL I fall man hörer wärkeliget motstånd skee, kan man sökia adsistence hos 
dem som wederbör, först hos Cronans fogde, sedan hos h. landzhöfdingen.

2. Förfrågade sig Rector huru man skal förfara med inscriptione ad lectiones 
publicas, och när den skal skee, effter månge äre nu af Stockholms marknaden 
hindrade, och studenterne icke alla ännu igen komne.

Resol. Wid pass 3 wekor här effter skeer inscriptio.
3. Uplästes K. M:ttz och 111. Cancell. bref för M. Bos enkia, att winne åhrl. 8 t:r 

spannemåi af Acad:n så länge den twisten emellan henne och Acad:n, angående 
hennes mans räkningar osluten är.

Resol. Detta effterlefwes, och niuter hon spannemålen, sedan hon gifwer ordres 
hwar den skal lefwereras.

4. Taltes om M:r Boos gård, den landzhöfd:n har upsagt nu först för 8 dagar 
sedan, derföre Consist. måste wara bekymbrat, att hyra honom uth, och att nödig 
reparation der skeer. Förmantes och all hyran stå inne hos h. landzhöfd:n, och att 
der om borde skee påminnelse af h. Rudbeck, som höltz före ha accorderat med 
honom, eller åth minstonne ha der om närmeste kundskap.

Detta recommenderades inspp. aer. att communicera med h. Rudbeck om.
5. Uplästes 111. Cancell. recommendation för Erico Frondin att winna Prolongation 

på sitt stipendio. Resol. Detta fins skäligt. Och recommenderas den faculteten han 
har detta beneficium i, att conservera honom wed sitt rum.

6. Insinuerades Petri Hökz supplique, att winna refusion för dhe balancerade 
rummen, effter han behöfwer medel till ett exercitium publicum. Resol. Har han 
något praetendera i så niuter han Prolongation på stip. till refusion, men att be
komma det nu strax, förän terminen löper till ända, är icke görliget.

7. Inskrefwos in fac. philosoph. till Communitetet
Petrus Malmberg i Lagerlöfs rum, Laur. Gahm i Gerdzlovii rum.

In fac jurid. till Communitetet Ericus Sparman i Ringii stelle. Till stipend. 
pecun. Johannes Heisich [0: Heysig] i Callingz stelle.

D. Hoffwenius talte om Sylvin, att han nu begärar sitt rum igen wed Commu
nitetet, hwar i från han för sin siukdom i fiol slängdes. Rector berättade honom i 
sommars reda wara bewiljat stipendium pecuniarium, emedan dhe andre commu- 
nitisterne hade någon wämjelse wid honom för hans siukdom skulL Resol. Inskrifwes 
till stip. pec. i Ulfströms rum, effter han icke lijdes på Communitetet

8. Uplästes 111. Cancell. bref för Petro Norbergio OGotho att winna något bene
ficium till sina studiers continuation. Rector sade honom sielf förstå sig till studia 
humaniora.

Resol. Angifwe sig hos den facultet han gör prof i, och hafwes sedan i minnet.
9. Rector påminte att gott wore något slutes om hwad straff communitisterne 

påläggias skal för absentia in exercitiis.
Resol. För hwar gång de absentera sig, mista dhe i  wekas disk, hwilket dragés 

tilhopa och exequeras en gång, så att disken kan besparas, antingen heel eller half,
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hwar öfwer inspp. skola hafwa noga upsicht och comwuniceras detta inspp. perpe
tuis. Spijsmästaren och comwunitisterne warda och föruth tillsagde härom. Men 
antingen detta mitt i terminen eller wid ändan skulle bequämligare wärkställas, 
wardt åthskilligt discurrerat; och funnes der till goda skäl, att det mitt i terminen 
skee skulle.

10. Androg Rector att någre WGothi äre ankomne, och sökia deposition, men 
intet af Rectore blifwet admitterade, emedan dhe icke äre försedde med testimoniis, 
uthan säya sig wänta dem effter sig, emedan dhe icke wiste af den ordningen när 
dhe afreste, att de ändtel. skole wijsa sufficiente prof till sin erudition genom 
sådane testimonia.

Resol. Till deposition slippa de intet, förän de få sine testimonia, efftersom 
angeläget är conferrera det som hans HGr. Excell. icke länge sedan monde påminna 
i detta ärendet, hwar om och effter Consist. slut confererat är med ProCancell.

11. Uplästes Berlingens citation till Acad:n effter h. Axehielms begäran om ett 
rörs restaurerande emellan Malma ägor och Gottsunda. Resol. Detta recomozende- 
ras Quaestori, hwilken lofwade det expediera.

12. Företogz saken om tryckerijet, och effter Curio har ursächtat sig för sin 
ohälsa, begärandes comwunication af det, som skrifftelig emot honom insinueras, 
derföre inkallades Acad. fullmächtig Laur. Wadensten, hwilken inlefwererade dhe 
puncter han emot honom skrifftelig har fattat.

Desse uplästes, och skulle sedan extraderas Curio att swara på så snart dhet skee 
kan.

13. Rector berättade, att konan [Margareta Henriksdotter] som besofs att [0: af] 
h. Schefferi trägårdzmästare Bengt Matson, klagar det hon har födt barnet allena nu i 
4 åhr, begärer att Consist. wille påläggia honom som fadren är, att något bekymbra 
sig om dess uppehälle här effter. ResoL Rector kallar honom till sig, och håller 
honom godwilligt här till, eljest lärer Consist. läggia honom något swårare på.

14. Taltes om papersqwarnen, att illa är den så länge vacerar. Prof. Brunnerus 
sade sig om en tienlig karl skrif:t med en präst som reste till Wismar, till Amster
dam, men intet swar än fått. Begärtes att Consistoriales wille wara nå hwar sorg- 
fällige, att uthsee någon tienlig här till.

13. Mons:r Rothman anhåller för någre serdeles sine orsaker, att få ett testimo
nium om sitt förehållande här wid Acad:n den tijd han här war, effter det förra är 
honom på resan förkommet. Somblige förmente detta wara inusitatum, att gifwa 
testimonium så långt effter; andre höllo före kunna unnas sådant som det förra 
war. Rector begärte dhe wille säya hwar sin mening.

Prof. Columbus nekade. Ters.: Kan man få en copia af det förra, må han det få, 
men wijdare effterlåtes honom intet. Hoffw., mig håller han aldeles för sin förföljare, 
derföre kan jag intet säya här i. Verelius och mäst dhe andre bijföllo Terseri mening, 
men Brunn, och Aurivill. woro här emot.

Resol. Kan man få en copiam af det förre, unnas honom.
16. lappen [Nicolaus Lundius] anhåller om någon hielp och förskott till sine 

studier och andra nödigheter. Resol. Fins nödigt, att han instrueras med en tienlig 
praeceptore, och den bestås en wiss pening. Den som har inspectionem stipendia
torum är bekymbrad om en sådan persons upletande, hwilken bestås 13 dr om 
terminen pro informatione; gör han märkelig flijt, kan man öka sedan mehr på. 
Till wedh, lius och skoköp får han 6 dr smt.
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17. Michael* Neander Wex. söker hielp i sin fattigdom. Resol. Bewiljes 6 dr 
sm t Item [Laurentio] Walenio 6 dr smt. Och rådes bägge desse resa hem att sökia 
sig något bröd, och kunde här om skrifwas episcopo till der i stiftet hwar under 
dhe lyda.

18. Wachtmest:n söker att få sin lön hwar månad. Resol. Bewiljes effter förre 
slut, sedan hans skuld är betalt.

19. Samuel klockare söker 24 drs rest för detta åhret och 24 för i fiol. Resol. Han 
får när något faller.

20. Taltes om den innestående mulcta, och sade Prof. Brunn, sig låtet weta 
orsakerne till drögzmålen i sitt rectorat, nembl. att han har wäntat få uth något som 
ännu innestår, på dhe* han kunde inläggia en richtig räkning pro suo rectoratu.

21. Prop. Rector att fru Elsa Crus [0: Elsa Bonde, f. Cruus] söker extract af actis 
om Tolfstadii wittnesmål, hwilket Rector ey har kunnat bewilja uthan Consist. 
betänkiande, hälst effter hon i sitt sidste bref till Consist. har något rördt Consisto
rium, hwar på här till är intet swarat, effter man hade wäntat att Prof. [Jonas] 
Fornelius som mäst angripes i samma skrifft, skulle först med sin förklaring in
komma. Och tyckes illa wara att han så länge här med dröyer. Resol. Det swaras, 
att man intet är waan extradera sådane attester, med mindre saken judicialiter wij- 
dare handteras, och af något judicio superiori begäres något af aeterne.

22. Talte och Rector om, att Nie. Salström för en weka här warandes, sökte extract 
af actis om sin sak med Archiepiscopo; Rector då swarat honom, att han inge aeter 
får, uthan rådt honom draga här ifrån forderligst, der han icke wille antastat warda, 
hwilket han och giorde. Och war Consist. wäl nöjd med dette procedere.

23. Sal. Ausii barn sökia ännu wist utslag, om dhe få niuta praebende räntan för 
detta åhret, hwilket sidst upskötz, effter man wäntade någon wiss undrättelse af 
sal. [L] Fornelii enkia, hwilken samma hemman tillslaget war.

Resol. Om Prof. Berelius går till delning med sal. Fornelii enkia i G. Upsala, så är 
hon berättigat till halfparten i thetta hemmanet; der hon icke ex liberali will gifwa 
sin del effter; hwar om sal. Ausii barn henne sökia kunna. Men halfwa upbörden 
kommer dem med rätta till, jempte refusion för uthsädet af det ena hemmanet, som 
brukas till hälfften.

24. Prof. Columbus påminte och om uthslag på sitt ansökiande om pnebende- 
hemmanet, effter Prof. Fornelium juniorem, och affträdde han här med.

Rector och Consist. discurrerade något här om, och refererades af förre actis 
hafwa wäret in simili casu slutet, att den Professor som tillträder om hösten, niuter 
hösten effter hela praebenderäntan, men träder han om wåren till, får han halfwa 
praebenderäntan, hwilket och sedermera af 111. Cancell. här in loco placiterades.

Prof. Columbus niuter effter sin tienst, doch tiUsäges Fornelius huru förre 
praxis är.

Somblige mente detta böra upskiutas till Prof. Fornelii ankompst.
Rector sade honom offta wäret till Consist. kallad, och hade bordt wara tilstädes; 

war och Rectoris och störste delen dhe andras mening, att Prof. Columbus niuter 
owägerl. effter I1L Cancell. ordre pwebendehemmanetz inkomst, nu i höst, doch 
effter förre praxin icke mehr än halfparten.

25. Prop. Rector huruledes Wennaesius för något mehr än 8 dagar, då M. Micran-

Felskrivning för Jonas.
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der war på någre dagar licentierad för en nödig resa, kom och begärte lof, att resa 
med dem, som af consist. ecclesiastico hade commission till Wåhla, (och war detta 
om fredagen) då Rector honom det afslaget, han sedan lijkwäl afrest emot åtskillige 
förbud, swarandes Cursori, när han lögerdagz morgonen kom till honom hos 
M. Waldium, och förböd honom i Rectoris namn resa, det kan intet hielpa denne 
gången. Der med han och afreste, hwar igenom Rector icke allenast fan sitt embete 
sidwördat, uthan och måste taga en extraord. till protocollet.

Wennsesii supplique uplästes, der i han begärer tillgifft, ursächtandes sig för 
hälsan skull denne resan giordt. Eljest syntes denne hans skrifft innehålla somblige* 
städz något protesterande om sitt trälachtige arbete och trägne upwachtande, (hwar 
uthi han borde tacka sig sielf, som tog sig mehr före än han hinte.)

D. P. Rudbeck båd för honom, men sade sig då intet wetat af samma förbud.
Rector tillböd sig att upstå medan denne saken haf:s före, bad h. Brunnerum 

tanquam Prorectorem sittia i sitt stelle.
Prof. Brunn, sade sig för någon swågerskap emellan sin hustro och Wennaesium 

icke kunna der i sittia.
Consist. behiertade den sidwyrdnad Rectori är skedd, och tyckte wäl wäret, om 

Rector hade honom strax effter dess förtienst med någre dagars carcere straffat. (Det 
Rector sade sig intet welat göra, uthan hällre ställa det till Consist. omdömmande.) 
Eljest effter denne hans faut wore den förste, och han eljest nog flitigt och trälsamt 
arbete hafft, bode somblige för honom. Men effter dhe allareda woro upståndne, 
kunde här i denne gången intet slutas.

Den 4 Octobris
sammankallade Rector Proff:s effter predikan i audit, vet. min., berättandes att 

en express wore inkommen ifrån Wennegarn från 111. Cancell., som för 2 dagar är 
dijt uth kommen, och lärer nästkommande tijsdag resa tilbaka åth Stockholm igen; 
frågade derföre om Consist:m hade något att påminna som nödigt wore insinuera 
hos hans HögGrefl. Excell. att det nu bequämligen skee kunde; sade sig wäl sielf 
ärna dijt uth, men såge gärna någon adjungerades af Consistorialibus, och hälst 
der någon relation skulle ske om staten, och inkomsternes beskaffenhet, att Quaestor 
eller endera af inspp. aer. wore wed handen. Och slötz, att endera af desse gör 
följe. [Lucka i originalet.] Rector hade eljest någre public ärender på ett papper 
upsatt, att föredraga 111. Cancell., såsom om Körlingen, qwarnen, Salström, trycket etc. 
hwar om insp. typogr. Aurivillius, hwilken reser och med, kunde serdeles berättelse 
göra.

2. Slötz att ett bref med första post skal afgå till stadz magistraten i Stockholm, 
med begäran, att Acad:n kunde genom deras adsistence bli assecurerad om den 
innestående betalning i Sa[de]lmeyerskans hus, effter hon ringa förhoppning gifwer 
om lifwet, och hennes barn förmärkias slösachteligen handtera hennes qwar- 
låtenskap.

Den 14 Octobris
höltz Consistorium minus, praesentt. M. Rectore, M. Brunnero, M. Aurivillio i 

Gartmans stelle, h. Norcopense i Terseri stelle.
1. Inkom m:r Olof snickare emot conterfeyaren Leitz, anklagandes honom för 

resten af hushyran för i fiol, item för det han har fönstren och nyckelen till stugan 
borta. Leitz swarade, att fönstren har han låtet bära till glasmästaren, dem han will
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idag skaffan igen, så wäl som och nyckelen. Hwilket och honom pålades i dag att 
göra. Hushyran sade han med första wilja betala, nembl. 16 dr så snart han får up 
det han har fordra; tillböd sig wilja assignera honom på fächtmästaren.

Wachtmästin skickades till fechtmästrn, att förnimma om han är skyldig Leitz 
någre penningar, och om han will snart betala? Hwilken sedan refererade, att 
fechtmäst:n tillstår sig skyldig 10 dr dem han will betala när honom legliget faller, 
men icke förr.

Resol. Fönstren och nyckelen restitueras i dag; sedan gif:r Leitz m:r Olof en 
revers att betala dhe 16 dr när Secr. Hadorph kommer hem. Hwar med snickaren 
war tilfridz.

2. Inkom Leyman emot Leitz för 170 dr 16 öres skuld. Begärer att han må oblige- 
ras betala till wiss tijd; wijser och en annan räkning, som stiger med det öfrige till 
209 dr och 30 öre kmt. Leitz swarade sig lof:t betalan så snart han får sin lön af 
Coll. Antiq#*‘t. den han sade stå inne fast mehr än detta är, der på han wijste fram 
ett opsatt på sitt arbete. Leyman sade: han har så länge sagt, men det kommer 
intet wijdare; begärte få wärdering på hans saker, och att han der af må få göra 
sig betalt.

Rector fr. om Leyman will då hålla sig med sakerne och släppa lönen? Det 
jakade han. Leitz begärte få betalan aff lönen effter sin obligation. Parterne aff- 
trädde.

Consist:m tyckte bäst wara, att de både följas åth till D. Loccenium, och Leyman 
då gör sig wiss om betalningen af hans lön. Detta sades Leyman. Han begärte ännu 
bli befordrad uthan uppehåll till sin betalning.

Resol. Sattes 8 dagar för Leitz att dessinnan betala Leyman, hwar och icke, så för
yttras sakerne till betalning.

3. Baron Flemingarnes dreng Erich Hansson angafs af 2 bönder, Per Nilson i Åker 
sochn och Torgsta by, och Johan Persson i Walsätra, för något oliud på gatan och 
slag Mattesmässeafftonen på dem föröfwat; i det, när de kommo mitt för postmästa
rens port, kom denne Erich och 2 med honom och stötte böndren af hästen.

Rector fr. hwar den andra Flemingarnes dreng är, som war citerat, dessuthan och 
arresterad? Erich sw. honom wara afrest, men sig icke weta hwart; tillstod sig sedt, 
att den samme hans cammerat slog bonden af hästen, då Erich tog honom strax ifrån 
bonden, och gick sedan med sine herrar hem. Johan Person sade, att han blef illa 
slagen, 1 hol i hufwudet mitt för postmästaren; item slogz 1 hol i hufwudet på 
hans bror.

Rector fr. hwart den cammeraten tog sedan wägen. Erich sw. han skildes då ifrån 
oss; kom sedan en stund effter hem, men jag gick strax med herrarne in.

Johan Person berättade, att han, hans bror och hustro gingo undan i postmästins 
gård, desse kommo sedan effter med påkar från biskopens gård, och bruto på 
postmäst:ns port. Sedan gingo de bort och bultade på balkarne wed Trägårdzgatan. 
Parterne affträdde.

Rector berättade, att den drengen som borta är har på sådant sätt kommet bort, 
att Flemingarnes praeceptor Lagerlöf har hos Rectorem begärt lof för honom att resa 
ett ärende på någre dagar till Stockholm, lofwat sistera honom i tijd judicio; säges 
sedan wara igenkommen, men bortrest af inwendning, att Consist. icke blef så 
snart; säges och med herrarnes faders lof och minne fått afsked.

Consistrm tyckte sådant wara opspunnet till hielpreda för drengen, och att
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prasceptoren borde skaffan igen, på det Rectoris och Consist. auctoritet icke må 
ludificeras.

Böndren inkallades, att referera hwad dhe än wijdare weta, på det dhe icke 
flere gånger må beswäras med resor der effter.

Rector förehöllt drengen Erich att han står nu allena i faran, derföre är honom 
angeläget, att han skaffar kundskap hwar den andre är.

Sedan tilspordes Per bonden, huru han bar sig åth med honom, när han slogen af 
hästen. Resp. Han hinte 'mig intet sedan, ty jag lopp undan effter hästen, att få 
honom igen.

Johan frågades huru dhe handterade honom? Resp. Det war intet mehr än en 
som slog mig, en lång smal karl; item att hans son tog flychten i postmesr.ns gård; 
dijt de andre som bullrade, kommo effter, och bruto med påkar på porten, säyandes 
sig wilja hafwa en der uth.

Frågades huru många de woro på trägårdzbalkarne? Sw. Dhe woro wäl 3, dem Per 
sade sig hördt, der han stod up wed Brunneri hus; klagade och Per sig hafwa kostat 
på sig [Lucka i originalet.] om natten, och den som skaffade hästen igen, begärte 
derföre wedergällning.

Böndren tillätz resa hem, och lofwades dem uthslag i saken framdeles. Syntes 
eljest gott differera denne saken, till dess någon kommer som kunde sittia i Pro
tectoris stelle, effter Rector och Prof. Brunnerus icke kunna sittia här i, fördenskull 
att detta angår dem till en del.

[Samma dag.]
KL 2 höltz Consist. majus accedentibus ad priores D. P. Rudbeckio, D. Hoffwe- 

nio, M. Liung, M. Columbo.
1. Inkom mons.T Ingo Rudbeck fullmächtig af m. Curio. Fullmachten uplästes, 

och fans den icke wara fullkomblig, effter Curio reserverar sig att hålla giltigt alt 
hwad fullmächtigen gör allenast med hans communication.

Sedan uplästes Curios exceptions skrifft, der i han begärer, att documenter in 
originali, eller copier vidimerade af h. Ol. Rudbeck må honom communiceras; fans 
och främst i denne skrifft en pique på Wadenstens nampn.

Consist: m fan skäligt, att honom communiceras vidimerade copier af documen- 
terne, och hade det reda kunnat skee, om Curio hade sielf kommet up sidst och begärt 
dem, eller sedan låtet begära dem.

Detta sades Ingo, hwilken sw. sig wara fullmächtig icke att tala och swara, uthan 
att inläggia hans skriffter.

2. Tijonderäknaren i Skefftuna inlagte lista på tijonderäkningen, fattades allenast 
2 bönder, som ha giordt motstånd, hwilka han begärte Acad:n wille actionera wid 
tinget.

Resol. Om man förnimmer att Klinten är reest dijt uth till Roslagen som för
menas, skrifwes han till, att han gif:r saken an wed tinget, men kan det nu icke i 
hastigheet skee, så måste det framdeles wed annat ting hafwas före.

3. Slötz att inscriptio till lectiones publicas slås an 8 dagar till om söndag näst
kommande.

4. Effter nu icke flere adsessores stodo att wänta, hwar öfwer Rector nu så wäl 
som förr sig beswärade, sade Rector sig wilja berätta hwad som nu nyligen på 
Wennegarn woro af sig och deputatis förrättat. Och har först El. Cancell. låtet hälsa 
Consisr.m lofwat sin benägenhe/ att befordra Acadtns wälstånd; och effter h. H.Gr.
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Exc. har uthlåcet sig att wilja om Acad:ns tilstånd wara undrättat, har Rector med 
deputatis hans HögGrefl. Exc. följande ärender förehållet, som af actis på Wenne- 
garn, hwilka här näst följa, är att see.

Den 14* Octob. föredrogz Hlustriss. Gtncellario på Wennegarn, M. Rectore,
D. Hoffwenio, Prof. Aurivillio och Notario praesentibus, följande puncter, hwar
uppå till en del begärtes h. HGr. Excell. nådige omdöme och förklaring.
(1.) Sedan Rector hade ödmiukeligast tackat hans HGrefl. Excell. för all gunst och 

nåde, som Acad:n ertedd wore, som och för den lägenhe/ som gifwes att andraga 
Acadrns angelägenheter, berättades, att lectiones publicae med tilbörlig flijt och 
alfwar wed Acadrn idkas, effter nu åter en tämlig frequens af studerande ungdomen, 
serdeles i desse nästförledne 2 wekor sig infunnet hafwer; fördenskull docentes, 
som för sin hälsa eller andre oundwijkelige hinder förmå sine arbeten sköta, så 
wäl publice som privatim det troligen finnas göra, hwilket hans HögGrefl. Excell. 
har wäl behagat.

(2.) Der emot hwad staten och dess aflöning anbelangar, är refererat så af Rectore 
som insp. aer. D. Hoffwenio, att effter det förslag Quaestor har giordt, blir förmode- 
ligen hwar Professor betalt i detta åhr på 100 dr kmt. när, eller såsom i förledet åhr. 
Doch att resten som innes tår hos köpmännerne först inkommer der till.

Wed detta tilfället taltes om den swårheet som sig finner uthi betalningen af 
Acad. köpmän, i det dhe icke i rättan tijd betala mir penningarne höst behöfwas, 
och deras terminer att betala, inne äre.

(3.) Berättade D. Hoffwenius det förslaget af inspp. aer. wara fattat, att Acad:ns 
spannemål i tijd uttages af böndren, förwaras i bodar, och sedan här i nägden till 
dhe torfftige försäljes, som lära henne i detta åhr dyrt nog betala.

Ill Gincell. har hållet detta betänkeliget, emedan der igenom torde snart större 
swårheter yppas, och äfwen då när man giorde sig hopp om att haf:a ett tämliget 
partij spannemål, litet der emot finnes. 2. Acad. statz belöning näppligen tola att 
man upskiuter med förwandlingen af spannemålea i penningar långt in på åhret; 
derföre wäret h. HGr. Excell. betänkiande här wed, att G>nsist:m i tijd mognar sine 
consilier om spannemålens nyttige och säkre föryttring till goda köpmän, och håller 
dem wed sine obligationer; har och 111. Gincell. lofwat der så omtränger skrifwa 
landzhöfd:n Duwalt till, om den treskheet sig finner hos köpmännen wed Berget, 
och att han håller dem till betalning. Och emedan betänkeliget föll att öfwergifwa 
dhe gambla köpmännen, och stadna wed detta förslaget med spannemålens för- 
warande i bodar fram in på åhret, har III. Gincell. sagt: I ären G. H. så månge 
hushållare, och kunne bäst sielfwe här om rådgöra och sluta i Consistorio.

(4.) 111. Cancell. resolverade, att det som i åhr är af ord. staten kostat på stallstaten 
med hafras inköp etc. refunderas af dhe medell till extraord. staten fallne äre, så 
snart de inkomma, i synnerheet af Behmens gäld.

Anbelangande den store rest som innestår hos böndren, hwar om insp. sr. giorde 
berättelse, har 111. Cancell. hållet rådeligast att wederbörande i tijd certificera sig 
om, hwad böndren i detta åhr kunna uthgöra, och sedan dem är lemnat födan och 
uthsädet, det de måste hafwa, att det öfrige icke sedan blir inne hos dem.

Om spannemålens intagning blef sedan i Consist:o discurrerat, antingen bonden 
skal obligeras till inlefwerera torkad säd, och det göres honom gott; eller skal man

* Felaktigt datum. Kan möjligen tydas som den 11 oktober. Jfr protokollet för den 4  oktober, 
första avsnittet.
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taga säden som hon är fallen på hwars och ens åker; item om den må lämnas länge 
inne hos bonden? Och syntes rådeligast, 1. att säden intages i wisse bodar ju förr 
ju hällre, och torkas den som behöfwes, 2. förnimmes hwad fogderne berätta om 
spannemålea, huru hon i åhr är fallen på en och annan ort, wåt eller torr, sedan kan 
närmare slutas hwad på torkningen bestås, och om sädens förwaring; item kan 
handlas om förmedlingen framdeles. Fogderne och rättarne torka der dhe see att 
säden är mycket wåt, och pröfwa huru mycket intorkas, så kan det göras böndren 
gott. Doch säges intet bonden föruth hwad honom bestås i refusion för intork
ningen.

Sedan uplästes 111. Cancell. recommendations bref till h. landzhöfd:n i Fahlun,* 
att han wille adsistera Acad:n att få den innestående skulden uth af köpmännen, 
hwilket syntes nödigt att communicera med Quaestore, på det man får wiss kundskap 
om personerne och posterne.

Detta recommenderas inspp. aer. att rådgöra med Quaestore om, att det med första 
expedieras.

(5.) Refererades huru wijda det är kommet med immissionen i Behmers godz, 
och ödmiukelrn begärtes H. HGr. Exc. adsistence och nådige befordran hos K. M:tt 
der Behmens arfwingar göra någon ansökning, att Immission må contramanderas, 
hwilket H. HGr. Excell. lofwade.

(6.) Doct Hoffw. sade sig föredraget 111. Cancell. exercitiemästarens trägne an- 
sökiande, att bekomma af dhe godsen som till exercitiestatens betalning slagne äre 
hwar sine hemman, effter det eljest så knapt går med deras aflöning; derföre 
Quaestor med inspp. hade ärnat dem af M:r Boos hemman, men wille det först 
hemställa 111. Cancell. nådige betenkiande.

H. HGr. Exc hölt först mycket betänkeliget att få dem sielfwe hemmanen under 
händerne; resolverat sig ändtelig sålunda der öfwer, att deras begäran kan dem tillåtas, 
doch att de skrifftel. reversera sig 1. effter föregången husesyn att stå för hemmanens 
deterioration, 2. att dhe icke genom onödig omkostnad med byggning gravera 
publicum i längden wed sitt affträde, 3. att dhe taga dem på afräkning för sin lön, 
så högt som de då ränta.

När detta uplästes i Gonsist:o, berättades att exercitiemästarne reda ha tillträdt 
hemmanen, hwilket Rector och Consist. höllt sällsamt, emedan sådant wore skedt 
uthom Rectoris och Consistorii wetskap.

(7.) Sedan är af Rectore giord berättelse om M. Bos sak, att den nu är uthi 
Kgl. Cammaren, effter gången citation på Acad:n, uptagen; derföre dess fullmächtige 
afferdigat är, saken och reda begynt med skriffters omwäxling en gång. Recommen- 
derades och detta IIL Cancell. att ihogkomma med nödig befordran för Acad:n, der 
enkian hos K. M:tt något ansökiande gör, att winna tilgifft på den skulden.

I Consist:o berättade och nu Reaor, att Rom[m]el har skickat öfwer copier af 
sitt swar till enkians inlaga.

(8.) H. HGr. Exc. mening om M:r Bos gård har wäret, att den ju förr ju hällre 
säljes, och nämdes 3 a 6000 dr, effter han eljest förderfwas, hyran der af orichtigt 
kan hända uthgår, och dessuthan litet förslår till interesse af det gården är wärderat 
före.

(9.) Har Rector påmint om Kgl. Cammarens postulato, angående documenternes 
öfwersändande till Acad. räkningars revision, begärades ödmiukeltn 111. Cancell.

* Wästerås överstmket.
8 -  724594 Sallander
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nådige råd och betänkiande, hwad der uthi wore till görandes, medan Academien 
genom Kgl. privileg. in constitutt. Acadd. synes wara befrijad här ifråa 2. Den 
revision och subscription Professores göra, synes och då fåfängt göras, ehuru wäl dhe 
icke så wäl som Magistri istius artis kunna aestimera alla poster. På andra sidan 
wore och det till betenkia. att der räkningarna skulle underkastas Cammarens 
revision, kunde det ey skee uthan documenter, eljest om på dem någre beswär skulle 
göras, wore bäst det skedde medan de äre i lifwet, som ha hafft dhe sakerna 
under sina händer, och bäst kunna det utreda.

IIL Cancell. discurrerat widlyfftigt här om, och uthlåtet sig ändtekn sålunda der 
öfwer, att der Proff:s med sin attest och underskrifft kunna adsecurera Räntmäst:n 
för alt efftertal, (hwilken åtskillige resor har låtet förstå, att han i sin lifztijd söker 
säkerhel här uthi) kunde wäl Consist:m i underdånighet anhålla hos K. M:tt, att 
blifwa maintinerad wed K. M:ttz nådigst Acad:n förunte, och här till practicerade 
privilegier. Eljest har 111. Cancell. communicerat Rectori och Proff:s att Kgl. Cam
mer Collegii bref till H. HGr. Exc. af den 27 Julij nästförwekne, om detta ärendet, 
der uthi de wijsa sine skäl till att begära antingen verifications bökerne, eller vidi
merade copier der af. Hwilka copier om de säkert dem communiceras, må heller 
sådant hos K. M:tt per supplicam afböyas. 111. Cancell. har lemnat det till Consistorii 
deliberation och wijdare öfwerläggiande.

Effter widlyfftig discurs har syntz det böra erhållas, att original documenterne 
blifwa wed Acad:n och copier allenast öfwersändas, hwar med Kgl. Cammaren i 
sitt bref synes sig och förnöya. Man wiste och intet om man dem wägra kunde, 
effter Räntmäst:n sielf begärar Kgl. Cammarens revision. Wed detta tilfället taltes 
och om, att stipp, för Räntmäst:ns säkerhe/ skull måste nu quittera sielfwe, hwilket 
berättades hafwa sine beswär, men här i slötz intet.

När detta uplästes i Consistro, angående documenternes öfwersändande, kunde ob 
infrequentiam intet definitive slutas här i. Rector frågade om man skal taga detta 
ärendet i full deliberation, om icke ProCancellarius må upkallas här till? Det be- 
wiljades, item att Consist:m blir något frequentius.

(10.) Är föredraget 111. Cancell. af Rectore, att Acad:n står i fara för någre ex
penser giorde på riddaresynen i Ekeby, och att Acad:n har funnet nödigt supplicera 
till K. M:tt om remission här på, emedan en skattebonde som Acad:ns wederpart är, 
har i oträngde måle sökt denne synen.

111. Cancell. hållet före, att Acad:n swårl:n lärer detta undgå, lijkwäl lofwat sin 
nådige befordran, om H. HGr. Exc. är närwarande, när detta förekommer.

(11.) Till humblegårdernes Conservation under Acad:n har och H. HGr. Excell. 
sitt nådige adsistence tillsagt.

(12.) Har sedan blifwet talt om typographia, och wäret 111. Cancell. betenkiande, 
att Acad:ns pnetension med Curio judicialiter utföres, emedan för Acad:n både 
nesliget och skadeliget är, att der hwarken boklåda eller dugeligit tryck finnes; 
Rector då frågat, om Curioni skulle tillåtas att bli widare här wed, der han förnyar 
trycket, och tillbiuder att praestera sin obligation; eller om Acad:n skulle taga någon 
af dem som sig anbiuda, ibland hwilka Amund Grefwes son [Tideman Grefwe] 
nämdes och Wankif; 111. Cancell. befarat det här effter af Curio skee kunna; hållet 
före bäst wara, att en dugelig karl med första till trycket antages, när saken med 
Curio wore uthförd; och hade hans HGr. Exc. god tanka hafft om den nämde 
Grefwens son. Wankif hade nog göra med sina beställningar i Stockh.
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(13.) Är talt om Korlingen, och har Rector berättat, att han af Kgl. Hofrätten 
brukas till förnäme commissioner, riddaresyner etc. ehuruwäl han perpetua relegatione 
från Acad:n är arcerad ab omni honesto in patria officio; 111. Cancell. då sagt, att den 
mannen biuder till hos en och annan af de förnämste, jämwäl hos Kungen sielf att 
swarta Acad:n, så att H. HGr. Exc. har hafft wånda wed tili förswara Acadrn, att 
honom icke wore orätt skedt; och wäret H. HGr. Exc. nådige sentiment, att Consist:m 
borde låta afgå i underdånighet till K. M:tt ett bref, der i refereras kunde hans före
hållande, och derhos begäras, att K. M:tt nådigst wille conservera Acad:n der wed, 
att med dess gifne dom må wara något alfwar och efftertryck.

Sedan resolverades i Consist:o, att när man får säker och wiss undrättelse om, det 
han brukas i sådane ärendet, kan man då supplicera der om.

(14.) Med Salström har 111. Gincell. ment bäst wara så handla, att der han pröfwes 
ex malitia handla, begär es af slotzfogden, det han till säkerhet för Archiep. och Con
sistorio acadxo, dem han säges hota, honom förwarar i stadsens eller Qonans fängelse, 
men fins han af swaghe/ sådant utkastat, kunde han sättias der som wettwillingar 
pläga förwaras.

(15.) Om Prof. Columbi praebendehemman har III. Cancell. resolverat, att han får 
halfwa räntan med Prof. [J.] Fornelio der af i detta åhret; effter Prof. Fornelius har 
tient derföre till Philippi Jacobi tijd, då han först tilträdde pastoratet.

(16.) Sal. Prof. [L] Fornelii enkia, och sal. Ausii barn har 111. Cancell. hållet bäst 
wara Consist:ii reda gifne betenkiande, nembl. att Ausii barn få halfparten af prae- 
bendet, och der till refusion för sitt arbete och uthsädet. Men kunde de förmå sal. 
Fornelii enkia att godwilligt cedera dem altsammans, wore det wäl.

(17.) Uthlät 111. Cancell. sig om sal. Brunnii hus, att hans HögGr. Exc. hade wäret 
auctor och befordrare der till, att K. M:tt resolverade att köpat till Erchebiscopshus; 
tychte eljest illa wara, att den andre delen af tompten är skild der ifrån genom Prof. 
Skunkz handel med arfwingarne; hwar till swarades af Rectore, sig mena, att Prof. 
Skunk förr hade den köpt, än man wiste af det andra skulle bli Erchebiscopshus. 111. 
Cancell. sagt, Prof. Skunk måste man öfwertala, att han för billig wedergäIlning, och 
fast något tilläggias skulle, låter det från sig igen, på det att Erchebiscopen må der 
kunna hafwa nödtorfftige hus. Sedan skulle man tillsee, att huset reparerades af dom- 
kyrkians medel och af stifftet. Och befaltes Rector att framdeles skulle här om göras 
påminnelse hos 111. Cancell. när han worde kommandes till Stockholm.

5. Inkom Laur. Stigzelius junior emot Ringium begärandes desse 3 ting. 1. Execu- 
tion på sidsta domen, 2. effter ett hölass wore nämdt i domen, som intet är wärderat, 
att det må nu wärderas, 3. att expenserne, hwar på wijstes räkning till 63 dr 24 öre, 
må påläggias Ringio att betala. Ringius sade sig intet kunna contestera litern, eller 
swara till expenserne, förän han får swar på sin supplik af Kgl. Hofrätten. Stigz. be
gärte få bli maintenerad wid Ven. Consistorii dom, och att dhe expenserne, som 
giorde äre för Ringii injurier, och här afdömde, må lagl. refunderas. Ringius begärte 
att Prof. Brunnerus må affträda, hwilken sade sig förr sponte tilbudet affträda, men 
Consist. bedt honom sittia.

Parterne affträdde mädan om saken discurrerades. Och tycktes att Ringii insinue
rade supplik intet kan allenast derföre att han är insinuerad, och intet mehr tilgiordt, 
hindra executionen på den dom som här fallen är.

Rector berättade, att han för 3 wekor hade sagt Ringio det ingen dilation kunde 
gifwas på executionen längre, om han icke skaffar sig attestatum af Kgl. Hofrätten,
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att saken är der å nyo anhengig giord och uptagen. Hwad expenserne anbelangar, 
kan han icke undgå dhe expenser, som pröfwas wara anwände, i synnerhe/ till denne 
injurie actionen.

Prof. Brunnerus begärte wed detta tilfälle, att effter honom i sommars objicierades 
af Prof. Norcop. det han hade talt emot sig sielf, att aeterne måtte sees på här i.

Resol. Höet wärderades för 5 dr om det eljest war ett lass, 2. lemnas Ringio 14 
dagar till, som är till den sidste Octob., att skaffa sig attestatum af Kgl. Hofrätten, 
att denne injurie saken är der optagen, hwar han det icke gör, så går executionen 
öfwer honom. 3. Om Ringius icke har något in specie inwända emot de posterne, 
som upförde äre i expense räkningen, så obligeras han dem att betala. Detta sades 
parterne.

Stigzelius begärte, att dhe eder och banskap, som af Ringii folk äre uthkastade, må 
ihogkommas; item att Ringius må förbiudas släppa in sin boskap i Luthagan.

Rector sw. Ringius wore icke allenast i förledne sommar der om warnader per 
ministrum publicum för intrång på annans ägor, uthan och nu der om tilsades. Om 
ederne skulle man tilsee hwad förr slutet wore.

6. Rector proponerade att genom sysloman wore honom förebracht, det kyrkio- 
rådet har nyligen hafft under dehberation, huru tiggiarne som friske äre, afskaffas 
skulle, och effter Prof. Rudbeck har låtet märkia sig, det han wille göra förslag, huru 
desse skole få materiam att arbeta på, item huru dhe skole uppehållas, frågas om 
Consistrm icke wille lijta honom till om detta ärendet, som och förordna någre wisse 
af Senatu Acad. till att rådgöra, hwad wijdare här i stode till försökia.

Resol. Detta syntes gott, och recommenderades det D. P. Rudb. och Prof. Liung på 
Acad:ns wägnar att öfwerläggia med pastore och dhe andra af stadsens medell.

7. Uplästes 111. Cancell. bref för And. Wolimhaus, att niuta continuation af sti
pendio. Resol. Det bewiljes, doch såge Consistrm gärna att någon utwäg kunde hittas 
till att afböya sådant, som löper twert emot stipp, reglorne.

8. Uplästes 111. Cancell. bref för Rhodin till stip. duplex.
Resol. Han afbider tijden, när det faller, ihogkommes han.
9. Uplästes Stockholms stadz magistratz recommendation för Martino Holmberg, 

att winna Communitetet.
Resol. Han angifwer sig, och hafwes då i minnet.
10. Uplästes 111. Cancell. bref för vicario Secretarii [Micrandro] om soulagement i 

sitt swåra embete och trägne arbete.
Det som är förr sagt om Behmers hemman, att de komma till ord. statens afbetal- 

ning, syntes der wid wilja gärna blif:a som sagt är. Dubiteras om hon kan haf:a detta 
åhrs upbörd. Exempel att och andra af dessa sökias, böra caveras om skee kan. Resol. 
Han niuter det, doch Acadrns praetension sig först förbehållen; item att han får denne 
åhrswäxt niuta, så wijda Acadrns praetension först uthgår. Hos 111. Cancell. må här hos 
sökias att då en och annan komma och sökia af be:te hemman, att då må hällre bli 
der wid, att dhe bli till ord. statens understödiande, och icke bortkomma till andra. 
Man tillseer hwad dhe ränta, och Acad:n får sitt först, nembl. 100 rdr först som ut- 
lagde äre till stallstaten för hafran som insp. aer. Hoffwenius berättade, men sedan 
sade Rentmäst:n att än mere wore utlagt.

Hunc $. notavit Prof. Columbus.
11. N ie  Sepelitis supplicerar att få bli wid sitt stip. hwar ifrån han är kommen 

genom förändring med registren.
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Resol. Honom bewiljes stip. pec. i Andr. [0: Johannes] Forss ställe.
12. Olaus Helgonius ursächtas att få behålla sitt stipend. under sin absens för siuk- 

dom skull.
13. Petrus Dyring[ius] begärer bli conserverad wid sitt stip. emedan han icke kan 

med sine disciplar komma denne termin hijt. Effter han är en wacker karl, och hafwer 
giltig ursächt, önskade man gärna han kunde bli conserverad, men effter det sträfwar 
emot reglorne att tillåta honom wara längre här i från, kunde Consist:m intet här i 
sluta, uthan wille råda honom att han kommer hijt och wijsar sig i exercitiis.

14. Her Erich Nilson notarius scholae söker någon hielp i sin trångmål. Resol. 
Honom unnes ex fisco studiosorum 10 dr smt. i anseende af den tienst han gör så 
wäl societati Acad. som staden med ipalmers uptagande i kyrkian.

15. Leonhardo Bellandro Nericiensi bewiljes testimonium på D. Lithmans recom- 
mendation.

[Samma dag.]
Sedan begyntes å nyo Consist. minus.
Doa. Hoffwenius satt i Rectoris stelle.
Och inkommo någre studiosi att wittna om det bullret som skedde Mathzmässe- 

dagen på Rectoris och Prof. Brunnerii trägårdzbalkar. Joh. Lind wittnade sig hördt 
mellan 6 och 7 rop och allarm på gatan mitt för sitt herberge i Rosenhanens gård; 
sedan har Flemingarnes dreng taget på och maant studd. uth, föregifwandes att en af 
dem hade kallat honom hunsf. Johan hade påken och denne Erich [Hansson] hade en 
bar wärja, och der med ha de fuller skamfärat balkerne. In mot kl. 9 gingo de der på 
gatan. Joh. Edberg wittnade det samma; item att han hade sedt dem med påken slå i 
balken, men den andre med wärjan gick bättre up. Bägge ropade de. 2 gånger slog 
Erich med wärjan i det ena planket, men intet bräde gick der af löst. En stökat hade 
han i handen.

Parterne affträdde.
Prof. Columbus betygade då wäret ett fullt ropande der på Trägårdzgatan och den 

redden, det han wäl hade hördt der han bor.
Resol. Balken skal synas huru den medfaren är, 2. flere wittnen upkallas i saken 

angående böndrens klagemål, 3. befalles Erich wara till swars, när saken här näst up- 
tages.

Den 4 Novembris
höltz Consist. majus, praesentt. M. Rectore, D. P. Rudbeck, M. Brunnero, h. Gart- 

man, M. Liung, h. Verelio, h. Arrhenio, h. Norcop. h. Tersero, M. Columbo.
1. Berättade Reaor, att han hade hafft hos sig dhe 2 exercitiemästarne, ber i j daren 

och fächtmästrn, och dem föreslaget på hwad conditioner dem kan unnas M. Bos 
hemman, effter Ul. Cancell. godtfinnande, men de sielfwe wäret different, i det fecht- 
mäst:n har wäret tilfridz der med, men berijdaren sköter intet om sielfwe hemmanen, 
uthan will att böndren stå för hemmanen, och han är frij derföre, allenast han får 
räntan, begärer derföre en uthräkning på räntan huru stor den är; fechtmäst:n begä
rer husesyn, och mente Rentmest:n att han will sielf beboo de hemman honom till
slagne äro. Resol. Quaestor och inspp. aer. sökia privatim att sluta med dem och up- 
rätta ett contraa emellan dem och Acad:n lijkformigt R. Cantzlerens sentiment, och 
sedan wijsa det i Consistorio. Husesyn på dhe hemman som fechtmäst:n får, hålles 
af Quaestore och h. Norcopense.

2. Slötz på sal. [L] Fornelii enkias begäran, att husesyn skeer på hemmanen hon
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har fått i Nåstuna, effter denne åhrs tijdens wäderlek ännu tillåter, att den syslan 
förrättas kan, hwilket skeer och af Quaestore och h. Norcopense.

3. Berättade Rector, att Prof. [J.] Fornelius wore påmint om den halfpart, som 
Prof. Columbus med honom borde niuta detta åhr på praeb. hemmanet, och Fornelius 
wäret der med nögd, derföre begärer Columbus, att Consistrm will skicka bonden 
budh der om, men höltz före wara nog, att Prof. Columbus sielf sig anmäler.

4. Slötz att tijonderäknarne få sin betalning i afrad med det första, det fogderne 
skola skaffa dem, men wilja dhe ändtel. ha rogh, måste dhe bijda till dess tijonden 
inkommer i kyrkherbergen, då kunne dhe få halfparten rogh.

5. Soten söker supplicando att winna någon remission på dhe peningeböter han i 
Consist. min. blef belagd med effter placatet uthi action emot gärdzwachtarne, effter 
han intet har betala med, och han lijkwäl har utlagt böterne för skäldzorden på borg
mästaren. Resol. Honom efftergifwes Consist. del i anseende till hans fattigdom. 
Rector gaf och effter sin del.

6. Slötz om Chirsten Michels dotters fordran, att effter Mag. Petraeus har berättat 
för Not. Consistorii, det h. Lindegren intet will beqwäma sig till hennes betalning, 
wärderas dhe sakerne här länge ha stått i arrest, af Prof. Tersero, tillijka med vice 
Secretario och sedan föryttrar hon dem.

7. Decanus fac. philosoph. begärte inskrifwa Gabr. Kling OGothum till Communi- 
tetet i Nortmans stelle, men effter allenast halffierde disk är upsatt, och icke flere än 
2 a 3 dessutan som wänta på att wärkeligen tilträda disken, har Prof. Rudbeck gifwet 
förslag, att dhe kunde 13 gå till en disk, och en till skifftes wara borta. Detta förslaget 
fan Consistorium hel betenkeliget, att flere skole wara wed en disk, än ordinarie 
borde wara. Resol. Kling inskrifwes wäl, men kan intet wärkel. niuta disken, förän 
dhe bli så månge, att en half disk kan uptagas.

8. Taltes om den differens som är emellan stip. boken och Quaestoris cassa räkning, 
och mente Rector, att detta är af den wicht, att h. Quaestor och inspp. stipp, med 
flere som kunna ha någon kundskap här om, böra träda tilsammans, och see till, atr 
någon richtighél här i kan blifwa.

Quaestor hölt före, att någon orsak till differencen kan wara kommen af Valvation 
på myntet. Rector sw. den hwarken wara den endeste eller förnämste.

Inspp. stipp, p. t. swarade, att dhe allena icke kunna taga detta på sig, uthan det 
fordras, att dhe som inspp. ha wäret när differencen infallen är, uthreda den skiliach- 
tighe/, som i deras inspections tijd inkommen är.

Resol. Her OI. Rudbeck, Quaestor och praesentes inspp. taga stip. boken och 
Quaestoris cladd för sig med första, hwar till sattes kl. 3 nästkommande måndag, då 
dhe see effter när differencen är begynt.

9. Rector föredrog h. Olof Telmans ansökiande, att niuta Consist. förra slut för sig, 
om refusion på det honom rester af hans stipendio, nembl. 120 dr kmt., och effter 
han har tilsäyelse att niutat i fac. philosoph., lofwade faculteten att tillsee, huru han 
till sin praetension blir hulpen.

10. Häradzfogden begärer adsistence af Acad:n i mantalspenningarnes uthpantande. 
Hwilket lofwades.

11. Föredrog Rector Consistorio, att på Behmens godz är något motstånd skedt 
med pistoler och wärja, sampt skamlöse hotelser och förwijtelser af Axel Behmer på 
Acad. uthskickade wachtmästaren, och de med honom woro, dijt uth, att låta uth- 
tröska säden.
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Insp. aer. Norcopensis berättade, att mir wachtmästrn, 2 wachtdrengiar och rättaren 
kommo dijt, ginge dhe till ladugården, strax kom Axel Behm, och en med honom 
rijdande med fullt gewär, kallar wachtmestrn till sig, och frågar hwad han wille der i 
sin ladegård; wachtm:n swarar sig wara af Acad:ns magistrat dijtsänd, att låta af- 
tröska »iden, och wijser Roxens bref; det tog Behmer till sig och behölt det qwar; 
häfwer sedan skamlige ord på Roxen, Proff:s och Räntmästin, sade och, fast landz- 
höfdingens bref komme, skulle det komma för seent; har sedan draget uth wärjan, 
hotat att läggia dem neder som stego in i ladan, och bedt dem packa sig af gården; 
derföre wachtmest:n som intet hade ordres i sådant fall att äfwentyra sitt lijf, måste 
gifwa sig der ifrån. Nu frågar Rector hwad här i står till göra.

Consist:m fan rådel iget, att först repraesentera R. Cantzleren ärendet, item til- 
skrifwa landzhöfdingen, med hwad sidwördnad hans immission är mött.

Sedan uplästes ett project af h. Olao Rudbeck på ett bref till 111. Cancell. här om; 
och slötz att något tillägges en och annorstädes, der nödigt är, och sedan afgår. Och 
skrifwes tillijka landzhöfd:n till här om. Brefwen frambär Rommel, och drifwer på 
swar. Till att föra dem öfwer affärdas wachtmäst:n så snart skee kan, hwilken bestås 
till resepeningar 6 dr smt. till dess man får see hwad han kostar på sig.

12. Inkom Acad. fullmächtig Laur. Wadensten emot Henric Curio, hwilkens ärendz- 
man Ingo Rudbeck wijste en exceptions skrifft af Curio fattad till swar på Waden- 
stens libell, item 9 st:n documenter.

Exceptionen uplästes. Och tillspordes Ingo om han war försedd med någon annan 
fullmacht? Det han nekade till, säyandes nu som förr sig allenast wara ombetrodd att 
bära skriffterne fram.

Wadensten protesterade emot det han beskylles ha begått crimen falsi, item att han 
med osanning i sin libell har faret, provocerandes till dhe acter honom communice- 
rade äre.

Sedan insinuerade Wadensten en skrifftel. exception emot den lilla skrifft Curio 
har i Wadenstens frånvaro inlagt emot honom, der i han rörer om Wadenstens nampn 
etc

Wadensten emottog Curios exception och dhe 9 documenter tillijka nu insinuera
des; förfrågandes derhos om icke Ven. Consist:m måtte behaga, att man giorde en 
separation i denne handel emellan det som synes genom en transaction kunna bij- 
läggias, och det som nödigt är judicialiter uthföra, serdeles hwad räkningar om span- 
målen och kostningar på trycket widkommer.

Rector frågade hwad Consist:m tycker så om libellerande här till, som den proposi
tion Wadensten nu giorde, att bringa saken till något compendium? Rector sade sig 
icke kunnat tro att saken skulle göras så widlyfftig, och fördenskull wore betänke- 
liget, om Curio under hela actionen skal niuta sitt wanlige underhåll, hälst effter 111. 
Cancell. bref ställer detta till betenkiande.

Sedan taltes om hwad liq»*dation Curio lärer förstå sig till; och emedan man icke 
kunde der om wiss wara, antingen den lärer see på Curios underhåll han nutet haf:r, 
hwilket höltz före snart låta sig finna i räkningarne; eller och om der i inneslutes 
capital prsetensionerne så på Acad:n lyda, som och dhe Curio menar sig hafwa; der
före syntes gott, att Wadensten först inkommer med sin replica, der af Consist:m 
kan see hwart han syfftar med den förslagne liq»idation, emedan Consist:m förmenar 
den lärer röra hufwudsaken, som näppeligen liq«*deras kan; fördenskull tilsades 
Wadensten hafwa sin replicam ferdig med första som skee kan.
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Rector frågade ännu hwad Consist:m tycker om Curionis underhåld, antingen han 
det skal niuta eller icke, effter 111. Cancell. har ställt det under Consistorii dijudica- 
tion.

Quaestor sade: jag tror det kan löpa på 48 dr wed pass det han i åhr får, och der 
emot är han skyldig för hushyran mycket mehr än detta är.

Resol. Hans deputerade underhåll står in arresto så länge saken slutes.
13. Rector berättade att en stud. Haq»mus Undin [0: Undenius] WGothus är an

klagad för lägersmål, har sielf kändtz der wed, och begärt utslag i saken, säyandes sig 
wilja resa åth Åboo, men Rector honom tilsagt, att han icke skulle afresa förän saken 
är afdömd; nu har han lijkwäl rest af; derföre fr. Rector hwad man skal göra.

Resol. Om han spörjes ha rest till Åboo skrifwes nomine publico till Magistratum 
Acad. dersanwwestädz. I medier skrifs citation till Stockholm.

14. Om Gramonio slötz, att man seer effter, om det har gått 3 citationer till 
honom.

15. Rector proponerade att h. biskopen Doct. Lithman för serdeles orsaker skull 
begärer ett testimonium om sitt förhållande här på orten i sine embeten.

Consist:m kunde wäl tänkia, att hans Högw:tt icke uthan orsak detta begärer, 
ehuruwäl det owaant är, att en sådan man testimonium begärer; derföre syntes bil
ligt det i bästa måtton gifwa, doch comwmniceras först med honom sielf, att detta 
något owant synes falla, 2. att biskopen då sielf närmare sig uthlåter i hwad form 
han will det hafwa. Detta förrättas genom Rectorem och en af Senatu Acad., nembl. 
D. P. Rudbeck hwilken tog det på sig.

Rector sade, att stadz magistraten har begärt skrifwa sitt nampn under det testi
monio som Acad:n gifwer; Consistoriales woro i åtskillige meningar här om. Ändtelm 
lemnas biskopen sielf att göra option här i.

16. Berättade Rector, att någre bönder ifrån landet äre inkomne som begära hielp, 
effter lås är satt för deras lador.

Bonden i Ulltuna och Skefftuna sochn unnes en koo af sin arresterade boskap. Dhe 
öfrige böndren recomwzenderas Quaestori och inspp., att hielpa dem der till att dhe 
niuta sädeskorn, och den undsättning till födan som nödig är. Och påminnes fog- 
derne, att dhe uthsee öfwer alt korn på de orter, der det sådant fallet är, som kan 
doga till uthsäde, och förwara det så att det blir behållet.

17. Påmintes om spannemåiens föryttrande, att i tijd något der om slutas må. Och 
wed detta tilfället taltes om den olijdelige drögzmål i åhr har wäret. Quaestor berät
tade, att Zachrias Unesson gifwer all skullen en inspector i Afwestaforss, Ekman wid 
nampn, som länge sedan hade ordres att betala Acad:n, och Zachris Unesson icke an
nat wetat än det skulle wara richtigt giordt.

Begyntes åter tahlas om, huru spannemålen förwaras skal, och syntes gott, att fog- 
derne alfwarligen tilhållas att låta wäl torka spannemalen. I Wäsmanland sade 
Qusestor att dhe ha fått sin sädh torr in.

Frågades hwad prijs sättias skal på Kopparbergz spannemMen?
Syntes nödigt att först göra sig kunnig hwad spannemålen gäller der uppe. Der om 

Prof. Columb. lofwade i dag skrifwa dijt upp.
Nämdes prijs för rågh och kornet förswarkn torkat alt öfwer hufwudet, som det 

faller i kyrkeherbergen 20 dr men för afradzkornet som torkat är 18 dr.
Prijset här i qwarnen blir 16 dr för rågen, 12 för biandkorn, och den sämste bland

säden 7 dr. För malt begäres 13 dr t:n.
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18. Uplästes dhe scholebetientes här i staden supplik till G)nsist:m att winna dess 
adsistens till någon melioration på sine underhåll, 2. i synnerhet att winna skolmäs
tare gården igen, 3. att få någon recognition af academiske staten wid lijkzprocesser, 
så wäl som af staden.

Consist:m discurrerade här om åthskilligt.
Resol. Den som will betänkia sin ähra wid processer, han gör det, men utan någon 

obligation eller skyldigheet.
19. Recommenderade Quaestor Ven. G>nsistorio en bondes ansökiande wed Lin- 

desåhs, att blifwa lagder under en an»an kyrkia, effter han wore eljest för långt 
ifrån sin sochnekyrkia. Detta nekades här kunna uptagas och slutas, utan skulle 
skrifwas till episcopum Arosiensem.

20. Uplästes 111. Gincell. recommendation för h. Pers Melandri äldste son till stip. 
pec. Resol. Han hafs i minnet, gör wanliget prof, och hielpes sedan wed lägenhe/ der 
till.

21. Johannis Stenii enkia begärer någon hielp i sin stora fattigdom. Resol. Bewiljes 
en cassa studd. 4 dr smt.

Den 18 Novemb.
höltz G>nsist. minus, praesentt. M. Rectore, i h. Brunneri stelle h. Arrhenio, h. 

Gartman, h. Verelio, h. Tersero.
1. Inkom wachten emot Ericum Sparman, Ericum Skragg[e], Joh. Salanum och 

Joh. Sundel för grassation; refererandes här om så: 8 dagar sedan förleden söndagz 
natt emot måndagen, mellan 8 och 9 kommo dhe till oss i cortegardet och gofwo oss 
1 stop momwa, då warnade wij dem att hålla sig stilla; dhe gingo in på Lårmans käl
lare, och blåste der i skalmeya. Kl. 12 kommo dhe uth och ropade något, då wij och 
warnade dem; sedan kommo dhe än uth tridie gången, Sundell hade en fiol och spelte; 
då råkte wij dem, wid domtrapporne, der skrijkte de, doch wete wij intet om alle ro
pade. 2. hade wärjor dragne. Af Skraggen togo wij wärjan; sedan gingo dhe nedh åth 
gamble torget; der råkade dhe ihop med wärfwarne, och kom der Sparman att slås 
med en af wärfwarne, hwilken hade taget bort hans halsduk, om icke wij hade 
kommet honom till hielp.

Skraggen tilstod sig ropat och hafft wärjan uthe, men sade henne förr wäret af, 
och att han icke allena hade ropat.

Wachten sade sig intet hördt Sundel grassera, utan spela.
Sparman nekade sig ropat, eller wäret drucken.
Qu. om han hade wärjan dragen? Neg. Wachten giorde och honom frij derföre.
Salanus nekade och sig hafft dragen wärja, men sade att 2 andre, som lupo från 

dem hade wärjorne uthe.
Frågades hwilka de woro och hwart dhe lupo? Skraggen sw. dhe woro 2 Wesmanni, 

en hette A[h]lman, den andra Willing [0: Swilling], men intet kan jag säya om de 
hade wärjor eller ropade.

Salanus tillstod sig ropat.
Skraggen sade att Sparman hade både wärjan uthe och ropade. Sparman sw. 

Skraggen war hel drucken, och wiste intet hwad han giorde, jag sång wäl, men ropade 
intet.

Wachten öfwertygade Sparman, att han och förr en gång hade wäret ihop med 
wärfwarne. Här med affträdde dhe.

Resol. Dhe 3, nembl. Skraggen, Sparman och Salanus plichta effter placatet hwar-
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dera 12 mk smt. Fängelset skonas dhe med i reflexion till deras unge åhr, effter man 
gör sig hopp om deras emendation. Och

Effter dhe 3 öfrige af desse, undantagandes Skraggen niuta Communitetz benefi
cium, förmantes dhe alfwarkn at hålla sig ifrån sådana grassationer och oliud, eljest 
lära de gå ifrån sitt stipendio, om dhe flera gånger kom m  igen. Serdeles tilsades 
Salanus att hålla sig under sin informatoris lydna, och icke som klagat är, gifwa sig 
der ifrån, och uppehålla sig hwar han will, och i odugelige exercitier.

2. Inkom wachten emot Jonam Aurell, Nie. Bank [0: Bark], och Arvidum Ferelium 
för grassation. Wachten sade sig i det samma dhe hade dhe andre studd. för sig, kom
met tillhopa med desse wed sal. Lenaei hus, då desse ropade, af en tog wachten wärjan, 
men när studd. kommo, slogo de (sade wachten) med flere wärjor i gatan.

Studd. nekade sig skrikit. Ferelius tilstod sig draget sin wärja på det han skulle för- 
swara sig om någon komme emot honom. Eljest tilstodo de sig sunget, men intet 
ropat.

Wachten sade dem wäret 6 st:n alle tilhopa. Studd. sade att der woro 2 novitii, 
och en som heter Fontin med, nekade ännu sig ropat. Här med affträdde de.

Fans nödigt biuda wachten eed, den de tilbudo sig göra, att af desse skedde roop, 
men icke wiste hwilken af det följet ropade, eller om någon frij wore.

Consist:m fan intet annat, än att ju ropet af desses följe skedde, derföre tilbödz 
dem godwilligt att nämna någre andre, heller stå de derföre. Dhe sade sig ingen 
kunna nämna, tillstodo sig trallat. Rector berättade at Aurell hos sig i Notarii när- 
wara hade tilstådt sig draget half:a wärjan.

Resol. Ferelius böter 12 mk smt. effter placatet, och mister wärjan. Dhe andre 2 
böta tilhopa 12 mk smt., och Aurell mister och sin wärja, effter han den draget 
hafwer.

3. Wachten angaf å nyo Sparman derföre, att han hade nu i Consistorii förstugu 
förbrått dem det dhe woro inkörde i cortegarde. Sparman inkallades och frågades här 
om. Resp. sig hördt af sal. Lårmans folk det wachten war 3 gånger en natt inkörd 
Rector och Consist. pålade honom att uthwijsa sin sagesman, eller stå derföre sielf. 
Sparman bad slippa detta. Consist:m wijste honom hans obligation wara att swara 
här före.

4. Angaf wachten Nie. Lippium och Laur. Skantzberg för grassation, refererandes 
att sidste söndagznatt suto desse på Köpmans källare till kl. 12. Då kommo dhe uth 
med faklor i handen. Johan [Johansson] wachtdreng sade att Skantzberg hade wärjan, 
men Lippius faklan, der med han wille slå mig. Den tog jag af honom. Lippius sw. 
att en köpdreng kom ifrån Calmar, med honom gick han på källaren att sluta en räk
ning med honom, då låto wij hämpta något upp, och suto en stund på afftonen, någre 
flere suto och giorde sig der lustige; sedan gingo dhe 3, nembl. köpdrengen, Skantz
berg och en annan stud. först uth. Jag kom sedan effter, och rätt som jag kommer 
uth för hörnet, kommer en af wachten ihop med mig, och slår faklan uhr handen på 
mig.

Wachten berättade, att sedan har Skantzberg gått i cortegardet, brukat der elak 
mund på wachten, och undsagt dem med hugg. Skantzberg hade sagt, att dhe skulle 
komma igen, och wända up neder på cortegardet, har sedan ropat mycket på gatan, 
när han skildes från cortegardet och wachten.

Studd. nekade till detta, beropade sig på en annan stud. Joh. Rodd[e]z wittne, som 
hade då wäret med. Hwilken berättade, att när dhe kommo af källaren, begynte köp-
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drengen skrijka, strax kom wachten och slog på Skantzberg med en bardisan, han bad 
dem skona sig, gick så in med dem i cortegarde.

Wachten betygade att ett gräseliget rop war förr både på källaren, och på torget 
sedan desse komnzo uth. Tilstod eljest att Lippius intet ropade, utan kom med faklan 
wiljandes hielpa dhe andre; då slog Johan Johanson den uhr handen på honom.

Skantzberg sade att wachten slog honom förän han ropade, och förän dhe talte 
något ord. Wachten betygade att han hade ropat och hafft wärjan uthe, blifrt warnad 
att tijga, men det intet achtat.

Rector fr. hwilka ropade inne i källaren. Lippius giorde sig frij, men kunde intet 
weta om dhe andre woro frije.

Resol. Skantzberg böter 12 mk effter placatet för oliud, och sitter ett dygn i prub- 
ban. Han begärte för sin fattigdom få afsittia dhe 12 mk hwilket honom effterlätz 
med 2 dygn att afsittia, så att hela fängelset går uth på 3 dygn.

3. Acad. mölnare inkom emot Anna Lars dotter Sotens piga, för tiufwerij i qwar- 
nen föröfwat på Duuals säd. Mölnaren sade sig, när han fick mat om afftonen, 
blifwet uthropat att taga fatt tiufwen; när han uthkom, fans en säck öppen, som 
Duual egde, men tiufwen fans intet, utan effter dörarne woro slutne, gick jag, sade 
mölnaren, in igen. Litet effter blef mig sagt, att hon hade slaget rogen på en annan 
skruf, och det tog jag strax igen, hwilket war till en halfspan, den hon sedan gaf 
Duuals hustro igen.

Pigan sw. sig mist rogh uhr sin säck, der i war wed pass 3 f:r, derföre af fruchtan 
för hugg af sin matmoder, giorde hon denne ogärning, men sade sig intet taget mehr 
än en göpen, då kom folk på henne och skrämde henne.

Consist:m frågade om hon icke lät syna sin säck, då hon saknade säden? Det ne
kade hon.

Sotens hustru begärte få sin råg igen, och att mölnaren må stå derföre.
Frågades huru mycket borta war uhr hennes säck. Sw. 1/o f:n.
Resol. Mölnaren görs frij. Pigan Anna slipper nu med wijdare fängelse, effter hon 

reda har setat ett dygn inne, men hos sin matmoder skal hon afftiena det som borta 
är af säden med arbete.

6. Wachten inkom emot twenne adelsmäns tienare, Falkenbergarnes Bengt Per
son, och Kaggarnes Peter Matson för oliud på gatan, natten emellan fredag och lör
dagen, då wachten desse hade träffat wed h. Olofs [Telmans?] gård, derföre de hade 
dem med sig till cortegardet, och tilstod wachten att dhe ropade när dhe togo dem.

Desse sade en annan, nembl. Wranglarnes skreddare ropat, hwilken lopp ifrån dem 
och nu är afrester.

Resol Dhe böta 12 mk smt. hwardera effter placatet, eller afftiena med 2 dygns 
fängelse. Dhe begärte få tala först med sine herrar och deras prseceptorer. Klagade 
och nu, att dhe hade gifwet wachten 6 mk kmt. och 4 kannor 12 örs öhl, att dhe 
skulle tiga med dem, det wachten och lofwat. Wachten sade sig offta lagt penning- 
aine från sig, ändtel. taget emot dem. Här med affträdde de.

Resol. Det som wachten har emottaget, skole dhe gifwa igen, eller korta i sin ter- 
tial, och för sitt förseende med mutors tagande sittia hwar sitt halfft dygn i carcere.

7. Borgaren Bengt Holm inkom emot Adolph Laurentinum för 106 dr kmtz skuld. 
Laurentinus tilstod allenast 50 dr, dem han lofwade betala när han får penningar upp. 
men sade att hans far har 3 åhrs hushyra att fordra af Holmen. Holmen sw. sig hafwa 
mehr att fordra af M:r Per Laurentino, effter han hade giordt köp med honom om
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gården, kostat mycket på dess reparation, och intet derföre fått. Laurentinus sedan 
sielf brytet köpet, hwarföre han ingen hyra woro honom skyldig. Sedan framwijstes 
någre räkningar och obligationer, hwilka tijden nu icke tillät att öfwersee. Resol. Det 
lämnas dem taga goda män på både sijdor, som sökia liq»*dera dem emellan, och på
lades Adolpho, att innan 3 wekor skaffa sig fullmacht och instruction att uthföra den 
saken emot Bengt Holm, angående gårdzköpet.

[Samma dag.]
Effter middag höltz Consist. majus, praesentt. M. Rectore, D. P. Rudbeck, h. Gart- 

man, D. Hoffwenio, M. Liung, h. Verelio, M. Fornelio, h. Arrhenio, M. Aurivill., h. 
Norcopense, h. Tersero, M. Columbo.

1. Doct. Hoffwenius föredrog, att Doct. Dalhemius har att praetendera något på 
sitt stip., och fins restera effter uthräkning nyligen giord af inspp. stipp, och 
Quaestore, 120 dr kmt. Derföre slöts att honom ett stip. simplex af fac. med. på 2 ter
miner tilslås, så att han niuter när första rum blir ledigt.

2. Berättade Rector, att Börje Rommel skrifwer från Stockholm, det Hans HGr. 
Exc R. Cantzleren har genom secr. Lindsköld insinuera låtet hos K. M:tt Acad:ns 
klagemål öfwer Behmen, men man kunde intet här i göra förän Acad:ns uthskickade 
hemkommer.

3. Uplästes borgmästarens Samuel Kadows skrifftel. påminnelse om sin förra pro
position A:o 1670 giord, angående förmynderskapet för en sal. Prof. Unonii dotter, 
serdeles begärer han nu för alt äfwentyr med säng- och gångkläder, som illa fara, bli 
libererat, och att Consist:m wille något wist statuera honom till effterrättelse, antingen 
de må föryttras, eller åth pupillen längre förwaras, hwilket han säger här till med 
serdeles möda och beswär, och doch icke någon oundwijkelig tager skada i lösörerne 
wara skedt, efftersom det icke annars med sådane sakers förwaring skee plägar; til- 
biuder och borgmäst:n sig nu effter lagh wilja göra räkenskap för sin tutela.

Resol. Man skrifwer Unonii dotter till, och hemsteller henne att gifwa sitt be- 
tenkiande, antingen hon will låta föryttra dem, eller stå äfwentyret och bekostnaden 
sielf på deras Conservation, effter hon till manna kommen är. Hwad räkningen wid- 
kommer han tilbiuder för tutelen, att göra, wiste han sielf hwad som lag och wanlig 
process af honom fordrar.

4. Uplästes 111. Cancell. bref för Jesper Swedberg till stip. in studiis orientalibus. 
ResoL Han gör sig bekant hos Prof. 11. orientt. och hafwes sedan i minnet framdeles. 
Der effter betygades af be:te professore honom tämwelig fundament der i lagt.

5. Uplästes 111. Cancell. bref för Suantone Bark till stip. in mathesi. Prof. Fornelius 
sade sig intet här tills förnunwraet af hans profect i det studii genere, hwarföre han 
hölt före, att denne studiosus borde först göra sig bekant hos Professores matheseos. 
Resol. Han mäler sig an hos inspp. stipp, och hafwes i minne effter sin capacitet, 
hwar om Proff. math. lära gifwa sitt omdöme.

6. Inkom Wadensten emot Curio med sin replica, hwilken uplästes.
(Och medan det påstod upkom Quaestor och Prof. Celsius.)
Dhe documenter som Curio har conwwunicerat med Wadensten, lofwade Waden

sten få honom igen, efftersom de woro honom i händer lefwererade. Ingo Rudbeck 
emottog en copia af replica, lofwade med första inkomma med swar der på.

7. Prop. Rector att Duuals enkia söker någon hielp till sin mans begrafning, effter 
hon hel medellös finnes.
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Resol. Bewiljes henne af cassa studd. 50 dr kmt., emädan man inge andre medel 
har att tillgå.

8. W id detta tilfället taltes något om Consistorii cassa.
Rector berättade, att Prof. Brunnerus har giordt räkning för sitt rectorats mulcta; 

och är der intet mehr än 2 dr 24 öre öfwer.
Prof. Fornelius sade sig med första wilja göra besked för det som af hans rectorat 

innestår, en del wara reda uthgifwet, såsom till Acad. trägårdzmest:s enkia; item till 
Samuel klockare lofwade han betala för ett åhr hans fordran nembl. 24 dr, så snart 
han adsignation på dem wijsar.

9. Bewiljades lappen Nie. Lundio till wedh- bok- och skoköp, sampt sitt herbergz 
betalning 10 dr smt. ex cassa studiosorum.

10. Lemnade Rector under Consistorii betänkiande, effter tijden det nu fordrar, att 
wälja futurum Rectorem. Ordningen kom till fac. philosoph. och stannade på Prof. 
Arrhenium, hwilken denne gången begärte här ifrån dispenseras, effter hans lägenhe/ 
det icke medgifwer, serdeles för sin hustrus siukdom. Consist:m önskade att denne 
olägenheten icke wore i wägen, och förmente henne kunna förmodel. innan den tijden 
blifwa bättre. Prof. Arrhenius sökte enstendigt blifwa denne gången ursächtad, effter 
han intet kan göra sig hopp om sin hustros restitution. Affträdde så.

Consistim öfwerwägade hans ursächt, och fan den wara giltig; offererade derföre 
rectoratum Prof. Celsio, effter ordningen kom sedan till honom. Han sökte och en- 
skylla sig, men effter Consist. intalande tog han detta ändtel. på sig.

Hwar på Prof. Arrhenius inkallades, och sades honom detta, jämwäl och att rectora- 
tet tilfaller honom nästkommande sommar.

11. Berättade Quaestor sig skrifwet up till Berget hwad köp på spanmålen satt är, 
men ingendera af dem ännu swarat, som han har tilskrifwet, refererade och att Cron- 
ström har i sitt bref till Prof. Brunnerum begärt Wäsmanlandz spanmålen; hwilken 
Quaestor skrifftel. swarat, att Acad:n unnar den hälst spanmålen, som mäst gifwer och 
snarast betalar. Prof. Columbus berättade sig fått det swaret från Bergzlagen, att nu 
gäller rogen der 16 eller 18 dr. Maltet och så högt. Resol. Man afbijdar än en post 
hwad swar som will falla på det förre Quaestoris bref.

12. Michel Jönsson i Karby söker frijheet för mantalspenningarna, effter han har 
frijheet för alla utlagor af hemmanet. Resol. Det kan intet bewiljas honom frijhel för 
mantalspenningarne effter praxis går der emot wed sådane tilfällen.

13. Unonius har skaffat en som tilbiuder sig wilja taga emot Acad:ns ödeshemman 
Norsta i Balingsta sochn, frågar nu hwad förmedling honom kan unnas. Han til- 
frågades om bonden har cautionsmän för sig? Det jakade han. Item frågades hwad 
hemmanet drager. Sw. 11 */2 t:a spannemål, och 40 dr penningar. Sades och falla 
åhrligen wid pass 11 lass höö på hemmanet.

Frågades huru stor förmedling man kunde unna honom, och mehntes på någre åhr 
kunna unnas honom för 10 t:r och 30 dr åhrligen. Unonius sade, får han slippa med 
8 t:r och 30 dr så kan hemmanet bära sig, eljest intet.

ResoL Hemmanet updrages honom när han wijser giltig caution, för 8 t:r span- 
nemål och 30 dr penningar, men allenast på 3 åhrs tijdh.

14. Tre st:n bönder från Danmora beklaga sig wara graverade för några åhr med 
3 lass höös uthlagor för en eng som skal liggia till deras egendomb, hwilken dhe säya 
sig intet gagn hafwa af, effter den är så sanek och oländig, att dhe intet stort der af 
hafwa till wänta. Prof. Gartman och Aurivillius som ha synt der, betygade böndrens
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klagan wara skälig. Resol. Dhe befrijas alle 3 för 2 lass hwardera, och göra allenast 
uth ett lass till prof, så länge man får see hwad tijd blifwer.

15. Erich Mathsson i örby och Rasbo sochn, från hwilken är alt det han äger, taget 
för skuld tili Acad:n, att han allenast har en hast och en koo qwar, men 6 st:n små 
barn, begärer nu få behålla hästen och koon. Resol. Honom bewiljes koon qwar. Kan 
hästen föryttras, må den säljas till rothepe»m»gdr, hwar om fogden skal få ordres. 
Eljest måste Acad:n swara till rothepe««mg<*rne.

16. Johan Anderson i Wardala och Nertuna sochn har fått lof på någon förmed
ling, men intet slutet huru mycket honom unnas. Resol. Han skaffar sig först cau- 
tionsmän, så kan sedan honom unnas hwad tillsagt är, om icke in actis fins förr der 
om slutet, hwar effter skal sees.

17. Rector frågade huru Consist. skal bära sig åth med bibeltunnan, som är till
slagen Collegio Antiq««. på det att dhe som ha göra med Acad. spanneraål i kyrke- 
herbergen, må weta hwar effter dhe sig rätta skole. Här om blef intet slutet, uthan 
sades af sombl., dhe få wäl ordres af landzhöfdingarne.

18. Prof. Fornelius sade sig af Magnif. Rectore effter 111. Cancell. wilja om något 
wara admonerad, det han intet hade förmodat, nembl. om sitt embetes syslor, hwar- 
före han finner nödigt sig in för Ven. Consistro förklara; och beklagade han först, det 
han aldrig blir frij för sine belackare och förföljare, hwilka han hoppades ingen orsak 
till sådant illwilligt angifwande hos sig funnet; sade sig erkänna H. H. Gr. Exc. höga 
godhe/ med största wyrdnad, hwilken icke tror någon wara som törs liuga för H. 
H.Gr. Exc. Hwad hans lection wedkommer, hade han begynt läsa så bittijd som någon 
annan, men fick första gången allenast 1 auditorem. 8 dagar effter slog han andre 
gången an, fick då allenast 2, läste lijkwäl.

Sedan inföll i G. Upsala husesynen, då han icke kunde i sådant fall undraga sig, 
uthan måste på sin mors wägnar der wara, och der igenom försummade han 3 lec- 
tioner, der i han hoppas wara så wäl ursächtad som en som drager både till gästbodz 
och graföls hela 8 dagar. Ändtel. sade han inkommet dödzfallet i hans hus med hans 
barn, hwarigenom och något hinder skedde, som förmodades wara uhrsächteliget. 
Tilläde sedan detta: det säges wara en spegel, som repraesenterar hos andra det wij 
här göra, det wij wäl tro, men Gudh bräcke glaset om det orätt repraesenterar.

En och annan tychte illa wara, att man icke observerar gradus admonitionum, och 
först privatim påminte sin nästa, så frampt något fel kunde finnas.

Anbelangande fru Elsa Cruses [o: Elsa Bonde, f. Cruus] bref, om hwilket jag och 
påminnes att swara till, så kan jag mig der på intet annorledes förklara, än att jag 
finner intet der i, som wärdt är att swara på, utan skal hennes bref liggia ad acta, så 
må jag och få läggia mitt der brede wid till swars. Contesterade derhos på det högsta 
sig wara oskyldig till det fru Elsa Crus honom tillägger, effter han all möyelig flijt 
har anwändt att den saken med minste beswär på alle sijdor bijläggias skulle. Resen
terade eljest högt, att en Rector så handteras skal, som med honom skedde.

Rector exdperade detta talet, förehållandes sig wara af 111. Cancell. befalt att ad- 
monera Prof. Fornelium om sine embetes syslor, men sig intet weta af hwem det är 
förebracht hans HGr. Ecx.; hade ey heller tänkt att Prof. Fornelius skulle welat något 
publice nu der om röra, effter det eljest privatim wore honom andraget.

Anbelangande praebendehemmanet, som Prof. Forn. förr hafft och nu Prof. Co
lumbo inrymmes, sade han sig med Consistorii giorde sluth wara tilfridz; item be
gärte han det nu måtte komma till acta, att det som förr har kunnat förelöpa i has-
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tighe* här i Q>nsisc:o mellan sig och Prof Columbum, det är nu å bägge sijdor bij- 
lagt; serdeles tilscod han sig med det ordet, som i hastigheet då föll, intet meent 
Prof Columbum, det och Prof Columbus begärte nu föras ad acta, på det honom 
ingen i längden sådant wijta måtte; item att han ingen orsak eller skull hade wäret 
till det Prof Fornelius honom då tilläde. Prof Forn. sade det intet wara åth att up- 
repetera, så framt det skulle genom en wänlig composition afhielpas, hwar till Con- 
sistoriales och rådde.

19. Uplästes Per Persons i Ulfwa supplik, der i han begärer hans skuld till Acad:n 
afräknas måtte emot den öfwerbygnad han giordt hafwer på hus och qwarn sampt 
dambyggning wed Ulfwa. Berättades att deputati af Consistro ha wärderat öfwer- 
bygningen i husen, och funnet 100 drs öfwerbygnat för en stufwa, bodh och källare. 
Hans skuld sades wara 27 t:r spannemäl.

Taltes om dhe 6 t:r han åhrl. på 3 åhr hade fått, och skal sees effter in actis hwar- 
före han dem nutet hafwer, antingen för hårde åhr skull, eller för någon byggning. 
Har han fått dem för hårde åhr skull, så kan han än ha praetension på qwarnhusbygg- 
ningen. Skulle derföre närmare här om ransakas.

20. Joh. Keckonius Finno anhåller om testimonio.
Berättades att han hos någon wore bekant worden för sin petulantia linguae, men 

effter han har sig der på någorlunda förklarat, och skrifftel. afbedet sielf och genom 
andra hwad peccerat wore; så bewiljades det.

21. Om adscriptionibus ad lectiones publicas slötz, att de bindas tilhopa, och läg- 
gias in i skåpet.

22. Frågade Rector huru det skal bli med Amanuensis tienst, effter Wennaesius 
uthlåter sig, som han icke wore synnerlig mohn der om. Resol. Wennaesius gör tienst 
denne termin till wijdare uthseende.

Den 20 Novemb. 

hema hos Rectorem praesente Notario.
Angaf wachtdrengen Johan Johanson en hustro, nembl. Lars Hansons som någon 

tijd har tient Collegio Antiq/wt., men nu är Erland Kafles fougde, för en gullring dhe 
några åhr ha twistat om, hwilken sak har wäret angifwen förr privatim hos Prof. 
Fornelium i hans rectorat, och effter någon ransakning om det ährendet fans nu skä
ligt, att be:te Larses hustro får sin ring igen, effter hon på intet sätt den förwärkat 
haf:r, och Johan söker sin man, Johan Sefferson. I medier tjid kan Johan behålla den 
pant eller wärde nembl. en silfwerkäd med crucifix af 7 lod och 5 al. swart tygh, som 
hans hustro af Johan Sefferson har taget, för sin ring som nu Johan praetenderar på. 
Rector prior Fornelius har och sig utlåtet genom Cursorem, hwilken han panten 
öfwergaf samt ringen, att han tycker wara förswarligast i detta slutet här wid stadna.

Den 23 Novemb.

upkonMwo in Consist:m M. Rector, inspp. aer. D. Hoffwenius och Prof. Norco- 
pensis tillijka med h. Olao Rudbeck och Quaestore.

1. Berättades af Rectore, att Unonius hade i förre wekan fått ordres att resa uth 
till Behmers godz, och hos böndren göra anställning om deras afrad, men han låtet 
inkalla böndren, och effter de äro inkomne, har Rector funnet rådeliget låta dem
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hafwas hijt up i Consist:m, på det Proff:s kunde närmare undrättas huru deras lägen- 
het är, och hwad tankar dhe stå i. Böndren inkallades, nembl.

Lars Olson i Tuppen, som brukar gården till hälfften, Staffan Olson i Eke, Johan 
Anderson i Gräfsta, Erich Person ibidem, Lars Anderson i Kyrkebyn, och Anders 
Erson i Jopswall. Och frågades af Rectore, om dhe icke ha fått ordres att wara Acad:n 
undergifna? Dhe sade sig det fått af Cronones ländzman.

Frågades om de äre sedan contramanderade af någon? Det nekade de. Fr. om de ha 
giordt dagzwärken sedan? R. ney. Fr. hwem slog låset ifrån ladan, som ländzman hade 
dijtsatt på Acad:ns wegnar? R. En Anders i Torsånger benämd, som förr har tient 
Behmen. Fr. Hwar giorde han af säden? R. somt fördes bort. Fr. huru mycket säd 
der wardt? R. på 17 eller 18 t:r korn och hafra, men rogh allenast wed 5 t:r. Fr. 
Hwem tröskade wed Ytterby. despondebatur, hans eget folk, och hans skattbönder, 
som ar Erich Olson i Skuttungebyn, sades och att dhe hafwa andra godz, nembl. 
gamble Behmens godz ha wäret 4 skattbönder i Skuttungebyn, 1. Olof Person, der 
Michel Anderson nu bor, 2. Olof Hansson, 3. Anders Mårtenson, nu bor der Olof 
Anderson, och 4. Erich Olson. Desse ha barnen nu bytt sig emellan.

Fr. om der äre flere godz? Sw. h. Askenbeckz frälsehemman, Broddbo och Swarfwar- 
bo liggia både under rå och rör. I Thensta sochn sade böndren att gamble Behmen 
har och godz, nembl. Erich Olson i Forssa, Erich Nilson ibid. ett torp Labone strax 
wid Forssa.

Fr. War Acad. fogde med eder på uthskrifningen. Det jakade böndren, och att dhe 
skrefwes der an för Acad:ns bönder, och fruens [o: Magdalena Behmer, f. Lindegren] 
fogde hade intet göra med dem.

Sedan förmantes dhe wara Acad:n lydige, och skiuta sig till Acad:n, om någon 
biuder wåld på dem.

Fr. om deras uthlagor. Lars Olson i Tuppen sw. af 1 */4 hemman der ihoplagt är, 
går 12 t:r och 23 dr penningar, 13 dr af det ena och 8 af fierdedels hemmanet.

Staffan i Eke 1/2 hemman gör 6 t:r afra och 15 dr penningar.
Johan Anderson i Gräfsta 1 helt frälsehemman, räntar 10 t:r afra och 24 dr pen- 

ningftr.
Erich Person ibid. Skatthemman 1 helt, räntar 7 t:r 6 f:r och 33 dr peningar.
Lars Anderson i Kyrkebyn frälse 1/ 2 hemman räntar 5 t:r 4 f:r 9 dr 22 öre pen

ningar.
Anders Erson i Jopswall */2 hemman frälse, räntar 5 t:r 14 dr peningar.
Fr. Hwad dhe kunna utgöra i åhr, och om dhe äre något skyldige sin g. husbonde. 

Sw. peningar något äre wij skyldige, men spanneaJl ha wij hwart åhr giordt uth.
Fr. Hwad tro i på i hinna med göra i åhr? Sw. wij finge så wåt sädh in. Resol. I 

måste torka henne, det skal bestås ehr hwad som intorkas.
Fr. Plä i wara wane göra någon rågh uth? Sw. 2 t:r juhlsäden plä wij göra i rogh.
Böndren förmantes yttermera hålla sig till Acad:n, och icke låta draga sig af sin 

gamble husbonde, antingen till dagzwärken eller uthlagor, uthan att dhe sättia Acad. 
fougde, och uthgöra sin afrad richtigt.

2. Begärte Olof i Nyfwela få sielf uthtröska säden i sin lada, för hwilken lås är satt. 
Han är skyldig 12 t:r, och deraf 8 t:r för Per Bengtsons tijd och 30 dr penningar.

Resol. Han får lof tröska sielf, och Mas Olson rättaren skal wara tilstädes med och 
ha upsicht der på.

3. Samuel klockare angifwer att en fiäder på klockan är sönder, och kan på 14 da-
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gar intet blij botad, derföre han måste hålla en person, som hwar tima slår från 6 
om morgonen till 6 om afftonen, begärer sig något derföre bestås. Resol. Bewiljes 3 
mk hwar dag.

4. Slötz att man skrifwer secr. Lindsköld till om Behmens godz.
3. Bewiljades secr. Quensell 4 ducater för sitt omak åtskillige gånger med Acad:ns 

ärender.
6. Bewiljades futuro Rectori Prof. Celsio för nödigt inköp till rectoratet, så när 

fyllest lönen till 2000 dr i fall dhe andra få och så mycket effter giordt förslag, be
komma, men skulle det fela för de andre, så afföres för honom så mycket på följande 
åhr, som han nu får öf:r mehr än dhe andre.

Den 28 Novemb.
höltz Consist. minus praesentt. M. Rectore, M. Brunnero, h. Gartman, h. Tersero.
1. Inkom Johan [Johansson] wachtdreng, berättandes att för halfannan weka sedan 

gick han om natten hem med en af stadzwachten ifrån torget, och som han hade satt 
sig neder i sin stufwa, kommo några studenter, Joh. Olin, Joh. Schonberg och Tohl- 
bom, spelte och ropte något. Jag steg uth, sade Johan, och warnade dem, att dhe 
skulle fara wackert fram, ty näst förr sade hustrun åth mig, att de hade förr illa bulrat 
på lukan. När jag warnade dem, ståendes i porten, sprungo de strax effter mig genom 
porten, fingo mig i håret, och drogo mig tilbaka, att jag låg half uthom porten, och då 
jag skulle slå porten igen, högg mig en med knif eller wärja i armen. Stadzkarlen 
Anund Olson kom då mig till hielp, och skilde dem i från mig; sedan porten war 
stängder, höllo de på och bruto på lukan, slogo sönder 2 a 3 rutor, ropade skelm, 
hunsf., wachtracka, stodo in till kl. 2. ropade jämmerlig illa, att folket in i stufwan 
wiste sig intet annat än lijflösa; det en främmande hustro, som då inne war, wittna 
skal.

Stadzkarlen inkom, berättade som den förra, att när dhe kommo hem, begärte 
Johan att pigan skulle gå och köpa en gång dricka, då kommo dhe spelandes. Johan 
gick i porten bad dem hålla stilla, de strax foro effter honom genom porten och till 
stugudören, som går uth i portlidret; då gick jag uth, effter dhe ryckte honom tilbaka 
och uth genom porten, att han låg widöppen genom porten, och slogo på honom; rätt 
som jag skulle taga up honom, så slogo de mig med en wärja i hufwud, och då woro 
dhe 3 på honom, och dhe andre stodo med dragne wärjor; derföre måste jag slå emot 
med en påk jag hade i handen. Sedan wij finge porten igen, och kommo in i stugan, 
begynte dhe bullra på lukan, stucko wärjan genom fönstret, ropade studentätare 
skälmar; sedan måtte jag öfwer en balk åth Ladegatan hem åth, effter jag intet torde 
gå uth på gatan.

Olin swarade: förenämde affton blef jag buden med hela wårt disklag af wår landz- 
man Lennart Engio, satt der hos honom in till 12 slog, då Johan som hade drucket 
hela natten hos Bengt Holm, näst förr war hemkommen. Och när jag, Tholbom och 
Skonberg kommo gåendes, kom Wimmelius [0: Wimnelius] effter med en fiol. Jag 
bad honom gå tilbaka, effter det torde föra sådant owäsende som förr hade wäret på 
Johans fönster. Wij gingo så stilla uthan det ringeste buller. När wij kommo från 
Curios gård, kom Johan i sin port, frågade, är icke Olin? Jag sade jo. Han sade, ha 
du icke slaget sönder mina fönster? Jag swarade, det ha intet jag giordt. Han sade, 
kom in. Jag gick in. Han nappade i mitt geheng, rycktet sönder, sade, du skal swara 
för det du har giordt, och som han rychtes med mig om min wärja, kom den andre 
9 -  724594 Sallander
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stadzwachtkarlen Anund, och slog mig 6 a 7 slag med en stor påk, att jag måtte falla 
neder på marken; sedan kröp jag åth porten, hinte mitt i porten, der slog Anund mig 
på armpipan så illa, att barbieren begärte 6 rdr i arbetzlön. När jag kom på gatan, 
slog han mig 3 gånger neder; hade icke Tholbom wäret, så hade dhe mördat mig. 
Sedan kommo Wimmelius, Tegner och dhe andre effter, dhe sade åth honom någre 
ord för det han så hade handterat mig. Johan ropade sedan i sin stuga, jag skal gå uth 
och sopa gatan med eder, fick du stryk, fick du stryk.

Rector frågade hwem som giorde skada med wärjan, om icke Skonberg det giorde? 
Han swarade sig hafft en stökat men sig wilja göra eed, att han intet weet sig skadt 
någon der med. Fr. om Tholbom hade wärja? Han nekade sig hafft något i händren.

Swilling sade, att när han och de andre blefwo uthropade att komma till Olin, 
klagade han sig wara illa slagen af Johan; då sade wij ha han det giordt, så ha han 
giordt som en skälm; nekade sig slaget up lukan, och att dhe sielf som inne woro ha 
slaget up henne. Johan beropat sig på Rector; Olin swarat, jag hoppas en ährlig 
student i en rättmätig sak blir så wäl hörd hos Rectorem, som en wachtdreng.

Anund sade nu, att en hel tima stode [de] sedan och bullrade på lukan, då kom jag 
in och lette effter min myssa (förr hade jag stått och blödt) och då stod Johans 
hustro och höll honom i skiortan, bidiandes honom gifwa sig til fridz.

Rector frågade Johan, om han tillägger studd. att de ha slaget på hans fönster, förän 
han hemkom? Sw. jag kan intet läggia dem till, uthan misstankar har jag. En stud. 
Lechander som min hustro kokar före, kom då om afftonen in till oss, och sade sig 
mött östgötarne; sade och sig wilja bewijsa att Ostrogothi gingo kl. 11 uth ifrån det 
rum der de ha drucket, och att de kommo från Räntmästarens port, när han råkade 
ihop med dem. Rector sade: bewijs det, att de kommo från Räntmäst:ns gård? Han 
sade sig och sin flicka det hördt att de kommo der ifrån, spelte och qwode.

Rector frågade, om han har inge andre wittnen i sine gäster aller andre? Sw. att 
det war så hastigt giordt, att de kunde intet komma uth; sade att Collin gäster mitt 
öfwer sig; item att en hustro som kokar för h. Nilses barn, skulle då wäret tilstädes.

Denne hustrun Margreta wid nampn inkom, berättade, att när Johan kom in af 
gatan, då först kom han dijt in, effter Johans hustro ropade så illa. Jag slog sedan up 
eld, effter der war mörkt inne, barnen luppo uth, och torde intet wäre inne; dhe som 
på gatan woro, rychte opp lukan, och thenen flög in. Sedan gick jag upp, lade mig i 
min säng, då kom Johans flicka, bad mig komma neder igen, säyandes, mor dör rätt 
nu; då ropade dhe uthan före på mig, kofferska och hora, och på honom Johan, skälm, 
och andre elake skäldsord.

Frågades om hon såg den andra wachtdrengen, hwad han tog sig före? Sw. han 
stod på gården och blödde, sade sig fått illa hugg.

Arvidus Collin inkom, berättade att kl. 12 kom Johan hem med en annan, trallade 
och sang på gatan; som han wore ingången speltes med en fiol på gatan; då rände 
Johan i porten, skrek en gång; der med stantes med fiolen; strax effter begärte en få 
tala med Johan. Huru slagzmålen begyntes, och af hwem, hörde jag intet, uthan 3 
eller 6 slag hörde jag.

Rector fr. om han hörde intet rop? Det nekade han, utan sedan dhe andre studd. 
kommo, ropte dhe mitt nampn, då lät jag upp lukan, och talte med dem, men kände 
dem intet.

Collin förmantes säya huru det wore med studd. bullrande på lukan. Han nekte 
sig det hördt.
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Parterne affträdde. Collins wittne fans mycket laamt.
Consist. öfwerlade denne saken, fan henne mycket mörk, och att Johan bör betyga 

sin berättelse med wittne, derföre pålägges honom, så wäl som studd. skaffa nödige 
wittnen till nästa Consistorii dag.

2. Inkom Hans Staffanson på sin hus tros wägnar emot Nie. Lechandrum, Westium, 
U[f]verin och Ollonqwist, begär andes för sin opasslighe/ få skrifftel. berätta sitt an
gi fwande emot desse studd. hwilket och effterlätz. Och berättade han så: den 29 Oct. 
sidstleden, då jag till Stockholm rester war, inkom i min källarstugu kl. wed pass 9 
om morgonen trenne studd. af bijnampn Lechander, Uverijn och Vestius, och satte 
sig der till dricka. W id pass middagztijden, begynte dhe slå på otillbörliget sätt i bor
det, kasta thenstopen på bänkiar och golf, liusstakar och talrikar i dören effter min 
hustro, hwar emot hon bad dem med goda ord, att dhe wille icke något owäsende 
företaga, uthan sittia stilla och wackert i sitt lagh. Hwarpå Lecander swarade, att hon 
skulle få hugg af dem. Något der effter bekomma dhe än en student i sitt lag, Ollon
qwist benämd. Hwilka alle 4 omsider sig uthur källarstufwun begofwo och uthi min 
cammar sig inträngde till 4 st:n barn, hwilka Vestius och något slog, då min hustro 
intet war der inne. Omsider hon der inkom, hade Vestius en blodig hand sig för
orsakat af tobakz skärande, hwilken blod han begynte afftorka i min hustrus an- 
sichte och på hennes kläder, hwar med han continuerade ehwart hon undan gick, 
sampt många försmädelige ord brukade in till dess han således nödgade henne att 
taga en aln och slå honom på armen med, hwar af han tychte sig få den orsak, som 
dhe med flijt sökte, och strax med bägge händer fattade Lecanders swerd af bordet i 
cammaren, som der till i beredskap lagt war, och med fästet slog henne icke allenast 
blå i hela ansichtet, uthan och der till ett sådant blodsår, af hwilket hon lytter är så 
länge hon lefwer. Och sedan hon föll i golfwet, begynte han så med fötterne sparka, 
att hon näppligen hade med lifwet undkommet, om icke en annan ehrlig hustro hade 
honom förhindrat, hwilken och derföre blef både af Lecander och Vestius så illa 
handterat, att hon alt sedan har wäret opasslig; tienstl. begärandes, att det tillijka med 
mitt beswär måtte hemmat blif:a. Dhe öfrige twenne ha alt detta bijwistatz, och det 
icke ens förhindrat, uthan sädan hulpet Vestius uth genom fönstret och således synas 
giordt sig delachtige till det onda som då skedde etc. Hwarhos och tienstl. kundgöres, 
att min hustro har af samma slag lijdet stor sweda och wärk, sampt wanheder och 
tijdz förspillo, att hon i 4 wekor icke ens kommet i kyrkian, eller något annat för
rättande uthom huset. Wilja dhe och neka till så grofft förseende, så bör m:r Mathias 
[Schmidt] der om berätta. Kläderne äre och till skäls, af hwilket det skönjas kan.

Lechander sade somt wara sant här i, nembl. att de suto der och drucko, men osant, 
att dhe kastade talrikarne. Westius skar sig i fingret, begärte så af hustrun något, att 
binda om fingret, och klappade henne så litet på axlen. Hustrun swarade, du saker- 
mentske hunsf. penal, skal du blodga mig; tog så ett wedträd, slog honom i hufwud, 
som och den andra hustrun, samt hans poike med en yxa, att han föll af i rängen; 
sedan sprang han uhr sängen tog wärjan och slog henne der med ett slag.

Ollonqwist sade: Kl. 12 lät Lecander kalla mig till sig, när jag hade drögt en stund, 
böd han mig med flijt 4 glas momma å rad, det nekte jag i hast kunna dricka, deraf 
kom något krakel emellan oss, att jag måtte taga refugium i Hans Staffans cam- 
mar; dijt kom han effter, wille bli wän med mig; ropte Vestium in att skära tobak; 
han skar sig så i fingret, kastade der med knifwen bort, att han stötte i bröstet på 
Hans Staffans gosse. Han klagade sig för modren; hon steg till Westium, slogen med
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etc stycke trä; der med sade Westius på tyska, mein liebe Mutter; hon sw. du ha 
lärdt tyska du hunsf.; sedan slogo dhe honom illa, att han föll i sängen, ropade illa; 
hon tog så och slog dören igen, och effter der war ett lönlås, sprang han igenom 
fönstret.

H. Malin Erichz dotter inkom, berättade: när jag kom in med Hans Stafsons 
hustro, stod gossen och gret, modren fr. hwad fattas? Han sade den karlen slog mig. 
Hon sade, gak uth din owetting, ha du fått något så tijg. Vestius kom fram, sade, är 
du wärdinna i gården, eller är du grefwinnan; gick så och tog effter förkläde; hon 
gick undan; sedan tog han med båda händer öfwer halsduken på henne och blodgade 
henne. Hon sade din owettig menniskia, ingen har i mitt hus så faret; tog så en 
käfling, slog honom öfwer hufwud; han stötte henne med wärjefästet, att hon dignade 
under föttren på dem; stego så till Lechander och Vestius och wille sparka henne; 
då steg [jag] till och wille draga henne undan, och då skuto dhe mig emot ett kist- 
hörn, att jag har alt sedan hafft ondt deraf; hon kom sedan up, gick uth, och bloden 
strömade af henne. Lechander steg i dören, ropade på henne tuggbuss, och alt annat 
ondt, rände uth i nedra stugun, att hon måtte gå undan för dem; det Erich Anderson 
Bitter skal wittna, som då war der med.

Fr. om gossen hade käpp och slog der med? Sw. sig intet wist weta om han slog 
till, men käppen tog hon up i handen. När han låg i sängen, sade hustrun åth honom, 
gak uhr min säng du owettige menniskia.

Fr. huru han kom genom fönstret? Det nekte hon weta.
Sades och att en skrifware och en student Ehrenberg woro och i stugun med när 

detta owäsendet begyntes.
Westius frågades här om. Han beklagade högt med tårar sig wara af Lechandro 

och Ufwerin trugader til dricka och att sättia hatten på sig; sade att Lechander slog 
i bordet med wärjan, lät kalla Ollonqwist dijt, i mening att slå honom. Fr. om han 
slog honom? Det jakade Vestius, bestod och att han slog hustrun, och att dhe alle 3 
körde honom uth genom fönstret, att icke wachten skulle taga honom. Tilstod och att 
Uverin war lijka god med Lecandro.

Ollonqwist sade nu, att Lechander sade åth novitio drick din hunsf. Här med aff- 
trädde parterne.

Matthias Smitt barbieren inkom, berättade att Hans Stafsons hustro war slagen på 
kindbenet snart igenom sielfwe kindbenet, ansichtet på en sijda alt öfwer blått, ögat 
och syntes wara slaget, och att der blifwa ärr effter, och en grop så länge hon lefwer; 
sade sig förtient 3 rdr i bårdskärarlön.

Resol. Consist:m finner denne saken wara af den beskaffenh?/ att hon skutes till 
Consist. majus. Interim bli studd. i arrest. Item befrijas novitius Westius från servitier 
och tages i Kungens frid. Hans Stafson pålägges att föresee sig med nödiga wittnen. 
Han begärte bli befredat, så att hwarken studd. sielfwe, eller genom andre göra honom 
något ondt. Hwar om dhe alfwarkn tilsades.

3. Per Erson humblegårdzdreng fordrade någon skuld af sal. Laurbergii enkia, 
nembl. 60 dr kmt. för 2 åhrs tienst; hwarföre han har låtet arrestera de peningar 
henne tilfalla för humblegården. Frågades hwij han så länge har drögt och intet 
krafdt? Sw. sig offta krafdt, men intet der mz wunnet.

Der på uplästes en bekännelse af enkian, der i hon nekar till denne skulden; item 
någre bönders attest i Näs, att Per Ersons fordran är rätt.

Frågades om han icke har talt med enkian här om? Han sade sig här om talt med 
henne i höstas.
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ResoL Om onsdag 8 dagar till skal Per Erson skaffa sine wittnen in från Näs, 
eljest gifwes arresten lös.

Den 14 Decembt. förentes hemma hos Rectorem i Prof. Liungz närwaro, Per Erson 
med sal. Laurbergii son om denne fordran. Prof. Liung tilböd honom 20 dr, men 
effter han påstod 30 fyllest, lofwade omsider effter Rectoris mediation, Prof:n honom 
3 till, och 3 skulle Per afslå, så att han tiugu fem skulle bekomma. Der på handrächtes 
dhe. Och blef så arresten relaxerat.

(Hunc $. notavit Wennaesius in aedibus Rectoris tunc presens.)

Den 2 Decembris
höltz G)nsist. minus, praesentt. M. Rectore, i h. Brunneri stelle Prof. Celsio, h. 

Gartman, h. Verelio, h. Tersero.
1. Inkom wacht Johan emot Olin och dhe andre hans landzmän. Rector fr. om de 

nu ha något nytt till förebringa, eller någre nye wittnen på någondera sijdan? Olin 
sw. sig bli wid sin förra relation, och att han har wittnen om de huggen, som han 
fick af stadzwachtkarlen. Johan frågades huru han kan bewijsa att studd. woro på 
hans fönster förän han hem kom? Sw. En hustru ha sagt det för min hustru, att hon 
mötte Olin wid Räntmästarens gård. Frågades hwij han icke hade nu up den hustrun? 
Sw. hon törs intet, ty hon fruchtar att han lärer slå henne derföre. Detta höllt Con
sist. för en fäfangia.

Johan sade, att Olin war in i hans stuga, och sprang kring der på golfwet. Det 
nekade Olin, begärandes sig sådant bewijsas. Fr. huru kom Olin in? Sw. han kom 
löpandes in, men detta kunde han med intet witne betyga.

Parterne affträdde. Consist:m fan Johan inge skäl förebära der med han kan 
öfwertyga studd. att dhe ha först bullrat på hans lukor; icke heller att studd. kommo 
ifrån Räntmäst:ns gård. Eljest syntes denne saken än nog mörk.

Sedan frågades hwad straff man skulle kunna beläggia dem med som brotzlige äro.
Johan höltz före odugelig till wachttiensten, effter han gärna dricker, är storm- 

sammer och orolig, har elakt witnesbörd af wachtmäst:n och den andra wachten; 
derföre resolveras detta till Consist. majus, antingen han skal aldeles removeras, eller 
skal honom sättias wijte före, der han eljest blir wed tiensten behållen, det han icke 
kommer offtare igen.

Hwad slagen wedkommer af stadzkarlen uthgifne, fan Consist. bäst att studd. sökia 
honom hos stadz magistraten.

Taltes om studd. delicto, antingen det hade förtient något straff, eller icke. Och 
som Proffrs woro skilliachtige, voterades här om:

Terserus: studd. må plichta något för sin otijdigheet.
Celsius: de böra fuller plichta för det som bewijsliget är, men att dubia conscientia 

beläggia dem för något obewijst, kan jag intet.
Quaestor och Gartman föllo på samma mening som Celsius, och att det är mycket 

dubieust, om studd. ha giordt något eller intet.
Rector: jag är wäl i den mening, att ingen af blotta och mörka praesumtioner bör 

straffas, men att dhe böra slippa onäfste för det bullret och skällsorden dhe synas ha 
uthkastat sedan, det kan jag intet hålla med, doch effter plura vota falla här emot, 
låter jag der med blifwat.

Fans nödigt närmare inq/wrera om studd. brott, och inkallades parterne å nyo, 
hwilka med någre flere till inkommo att berätta än wijdare något till sakens uplys- 
ning.
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Collin sade, att när slagzmålen war öfwerstånden, ropte studd. något hårdt, wille 
ha uth dem som ha slaget Olin, och sedan de hörde att stadzwachten det hade giordt, 
gofwo dhe sig tilfridz, intet buller hörde jag.

Frågades om de icke tillstå, att de ha giordt buller sedan på lukan? Sw. att de intet 
ha bulrat, utan allenast sagt, har Johan det och det giordt, så har han giordt som en 
skälm.

H. Margreta sade att skälsord gofwe studd. uth, och slogo på lukan, men intet 
ropte dhe.

Prof. Terserus absolverar studd. effter man intet finner skäl till beklaga dem. Här 
med instämde och de andras vota.

Rector: jag kan hwarken af skäl eller samwet annat finna, är att dhe borde alla 
tilhopa plichta något för oliud, men effter de andras vota gå här emot, må det så 
blifwa.

Resol. Effter plur. votorum befrijas studd. för någon serdeles mulaa ob defectum 
probationum i det dhe äre angifne före. Johan sättes ifrån wadittiensten för sitt för
seende, hwilket doch lemnas till Consist. majoris ratification. Dhe slag Olin har fått 
af Anund får han sökia honom före i sitt foro.

2. Inkom ryttarehustrun h. Anna emot Packalenium för det slagzmål hon förr har 
angifwet honom före.

Packalenius sade nu sig wilja göra eed, att han intet slog henne. Honom wijstes af 
aais hans förra bekännelse gå här emot.

Hustrun sade att de slogo henne ett slag öfwer hufwudet med wärjan, och sedan 
månge slag öfwer ryggen och armarne.

Packalenius nekade här till, sköt sig under domen.
Prof. Celsius intenderade för honom, effter han ung är, och eljest gifwer gott hopp 

om sig.
Resol. För oliud böter Packalenius effter placatet 12 mk, för såret i hufwudet 

20 mk, för slag på ryggen 6 mk, och mister wärjan. Och tilsades han med första af- 
läggia desse böter.

[Samma dag.]
Effter middagen höltz Consist. majus praesentt. M. Rectore, D. P. Rudbeck, M. 

Brunnero, h. Gartman, D. Hoffwenio, h. Verelio, h. Arrhenio, M. Celsio, M. Auri- 
villio, h. Norcop., h. Tersero, M. Columbo.

1. Inskrefs in fac. medica till Communitetet Petrus Gothofridus [Gothfrid] Upl. i 
Sylvins stelle, Johan Kolbeckius Wesm. i Hwessingz stelle.

2. Uplästes Gramonii ursächt, att han för kort tijd skull intet har kunnat komma 
hijt, effter han så seent skrifwer sig fått Consistorii citation. Resol. Honom unnes 
tijd till den 19 Decembt. hwilket honom notificeras.

3. Om Undin [o: Undenius] slötz, att effter det säges han har rest till Åbo, skrifwes 
Senatui Acad. der till, och citationen skickas med, honom tilhanda.

4. Reaor föredrog, att papersmakaren som sig har anbudet till papersqwarnen, har 
nu wäret här i 8 dagar, och h. Rudbeck sökt accordera med honom, men han har sielf 
inga medel, uthan will ha af Acad:n hwar weka 2 rdr och att alla materialierne skole 
skaffas honom i händer, item handlangare, och Acad:n tager sedan paperet, som han 
hinner arbeta. Resol. Consist:m fan detta icke låta göra sig utan för mycken grava- 
tion och beswär för Acad:n, hälst wed denne tijden, uthan man kunde sig omsee
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med någon sådan mästare, som sielf kunde göra tilsättning; will någon privat göra 
förskott här till, så cederar Acad:n det, allenast Acad:n reserverar sig sitt jus till 
sielfwe qwarnen. Eljest sköter man intet om denne person. Till förtäring unnes honom 
det han har här på 8 dagar kostat på sig.

5. Frågade Rector om Acad:n aldeles skal släppa den praetension hon har till 
danarfwet i papersmakarens [Johan Weisers] hus?

Quaestor sade sig discurrerat med några i Stockholm här om, dhe meent att fast 
han hade förwärkat sitt lijf, så hade han lijkwäl icke förwärkat sitt godz, och att 
Acad:n derföre intet hade göra der med. Rector mente Acad:n wara berättigat till 
samma arf, och sig ännu twifla, om papersmak:n hade jus att förtestamentera sin 
egendom sedan han hade lijfzsak på sig, genom hwilket hans godz och wore förfallet, 
effter han wore en främmande.

Resol. När de koma till att sluta om husen, så tages och detta ärendet under när
mare consideration.

6. På Curios wägnar inkom Ingo Rudbeck emot Acad. fullmächtige Wadensten 
med swar till hans replicam.

Wadensten beswärade sig strax, att honom effter processen icke meddelas copia af 
samma swar. Ingo sw. sig icke hint den skrifwa. Consist:m höllt den ursächten odu- 
gelig.

Curios swar uplästes.
Wadensten sade sig intet finna något i denne skrifft, som af något wärde är, uthan 

en hop med injurier och calumnier, hwar med han angriper dels Wadenstens person, 
wändandes saken på honom, dels och Consistorium, som han på lijka sätt nu som förr 
injurierar. Parterne affträdde.

Reaor lemnade Consistorio att determinera tijden till denne sakens företagande 
och afdömande, hwilket borde skee så snart möyeliget wore, effter 111. Cancell. spörjes 
fråga effter uthslag här i. Resol. Här till tages torsdagen och fredagen effter muta
tionem rectoratus, då parterne lemnas fritt att mundtekn föredraga hwad dhe finna 
nödigt; ty förr än lectiones och exercitia privata bli slutna, kunde det ey tagas under 
händerne.

Wadensten begärade föras till acta sig högel, beklaga det Curio söker stryka ähran 
af honom, och uthan någon orsak honom fast wärre angriper, än den som sökte 
dräpa honom.

Rector sw. att sådant kan förebringas sedan hufwudsaken är uthagerad, och då 
Wadensten sökia satisfaction; interim kan han trösta sig der med, att han en bättre 
sak har till drifwa, än den sig bruka låter att agera emot Acadtns wälfärd. Och be
tygade Reaor, det Wadensten nog hade wägrat sig att antaga denne saken för den 
afwund han befarade här af wilja följa, men är worden obligerad genom Consistorii 
sluth.

Pålades Ingoni Rudbeck, att skaffa Wadensten innan afftonen dagen effter en 
copia af detta swar, som nu ingafs af Curio.

7. Föredrog Reaor Hans Staffansons sak emot Lechandrum och Westium, som 
förehades i Consist. min. den 28 Nov. sidstledne. Acta uplästes här om. Studenterne 
inkallades.

Westius sade, att han blef emot sin tanka och upsåt dragen in på källaren af sine 
äldre landzmän, dem han hade försyn till neka att följa; wardt der sedan förmedelst 
Lechandri hotande, slag och trug twingader att förtära på nychter maga en hop obe-
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kante drycker; begärte gå der ifrån till sin privat praeceptorem, men det blifwet ho
nom förwägrat; sade och att Lechander slog honom 2 örfijlar, men wiste intet hwar- 
före. lechander nekade här till

Ollonqwist sade Lechander bedt honom sittia, sade åth honom, drick hunsf; sedan 
jag kom slog han honom intet.

Frågades hwem böd Wesrium dijt. Resp. bägge, Lechander och Ufrin [o: Ufverin] 
hade mig dijt, men Ufrin spenderade; sade att Lechander slog den ena plåten af 
wärjan sönder i bordet, säyandes sig intet achta någon menniskia.

Consist. fan detta wara ett grofft factum och olijdeliget, serdeles att novitii så 
handteras af sine landzmän, i det att de icke allenast draga dem till servilia ministeria, 
utan och wänja dem till sådane debaucher och odygder.

Resol. Westius böter för såret i ansichtet 20 mk smt, 2. för blånaden 12 mk, 3. för 
lytet 6 mk, 4. för sweda och tijdspilla 12 mk, 3. för det han har skämdt hustrun med 
blodetz strykande, lägges han i fängelse 1 dygn. Barberarlönen skal han och betala.

Lechander böter för 2 pustar på Westium 12 mk. Item för 1 skälsord på honom 
6 mk, för vexation lägges han 14 dagar i carcere; item för skälsord på hustrun Hans 
Staffansons 6 mk.

Prof. Brunnerus påminte, att man borde practicera constitutt. och skrifwa för- 
äldrame till, att de taga sådane bara hädan, som intet gott här göra, uthan förderfwa 
sig sielfwe, och månge andre med sig.

Rector och Consist. höllo betänkeliget att skrifwa nomine publico der om för- 
äldrarne till, förån en är en gång eller annan i Consist:o angifwen.

Ufrin carcereras och 3 dagar för vexatione novitii.
Hwad studd. hafwa att praetendera emot Hans Stafsons hustro, lemnas dem sökia 

henne i behörigt foro.
Studd. blefwo sedan alfwarl. förmante, att afstå med sitt förargelige lefwerne, ser

deles Lechander; och tilsades han, att der han flera gånger kommer igen, lärer och 
detta stå honom i fatet.

Westius tilsades att betala bötherne, skaffa cautionsmän, eller gå i fängelset.
Lechander begärte någon remission på carcere, hwilket honom afslogz, och be- 

faltes honom förnöya sig med domen, till dess man finge see hans botferdigheet.
8. Per Jönson wachtdrengen är död. Bewiljades til hans begrafning in antecessum 

på lönen 8 dr smt. Framdels kan enkian winna någon mehr hielp, när något faller i 
Consist. cassa.

9. Taltes om spannemåletis föryttrande, och berättade Quaestor att Silfwerström och 
Cronström ha intet skrifwet hijt sedan derom.

Prof. Brunn, sade att Cronström har skrifwet sig till, och begärer bättre köp, hwil
ket Consist. hölt betänkeliget.

Resol. Om dhe intet inkomme innan näste post med swar från Kopparberget, så 
slutes då wist om köpet.

10. Uplästes stadz fiscalens [o: Georg Rimmius] skrifft, der i han begärar arrest på 
någon spannetaål Prof. Gartman låtet införa, den han förmenas wilja sälja. Prof:n 
sade sig rått en post Spannern^ den han har taget i betalning af 2 gode män som sig 
skyldige wäret, der till och köpt en summa [tunna?]; sig intet illa henne fått; derföre 
fiscalen intet fog har att begära arrest på henne.

Rector sade att stadz fiscalen har den concept härom, att Prof.n will sälja henne 
och göra intrång i borgar när ing.
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Gartman: när jag säljer, så är tijd nog tala der på.
Resol. Har fiscalen någre skäl till sin begäran, så må han dem upwijsa, eljest når 

han ingen arrest, effter h. Gartman säger sig af sine gäldnärer taget spannemålen, och 
nekar sig wilja henne sälja.

11. Uplästes ett testimonium gifwet en gymnasist från Hernösand af rectore 
gymnasii Mag. Steuchio, hwilket effter det så ställt är, att be:te person synes icke 
wäl igenom gått sitt lefwerne der på orten, ey heller sina lectioner in gymnasio, fr. 
Rector om denne bör admitteras, eller ey till deposition. Resol. Han admitteras icke, 
effter man görl:n kunde sluta af hans testimonio, att det icke wore richtigt med 
honom.

12. Uplästes Per Persons i Ulfwa supplik, der i han begärer någon remission på sin 
rest, som är 27 t:r spannemäl.

Frågades om han har nutet i 3 åhr the 6 t:r honom untes 1672 den 30 Oct.? Sw. 
sig i 2 åhr det åthnutet, men sig icke annat weta, än att etc åhr än rester.

Resol. Om han intet har nutet i åhr dhe 6 t:r så bestås dhe honom.
Och tilsades han sluta räkning och wijsa henne fram, så kan han sedan niuta något 

hwad skäliget finnes.
13. Några bönder i Rasbo och Tensta sochn begära få behålla sitt sädeskorn, eljest 

kunna dhe intet tänkia på att träda sina hemman. Resol. Sädeskornet unnes dem, men 
förwaras af fogden i något trygt rum, till rättan tijdh.

14. Böndren i Thensta sökia tilgifft på uthlagorne.
Resol. Det kan unnas dem dilation till annat åhr, sädan så mycket nu är taget; som 

finnes.
15. En bonde i Wattholmen Anders Larson söker att slippa den förmedlingz 

uphäfning, som skedde 1668.
Resol. Fogden tilhåller honom att göra uth så mycket han kan, det öfrige gifwes 

honom dilation på så länge man får see hwad honom framdeles kan unnas.
16. En hustro från Säfwa bro begärer få niuta fodret till goda som fallet är af 

den uthtröskade spannemål Acad:n har taget af henne till betalningz.
Resol. Om det förtäres der på hemmanet, så unnas det henne, hwar på fogden 

skal ha inspection.
17. Quaestor beswärade sig öfwer en enkia, från S. Iljans sochn, hwilken är 

afsagd, har brutet Acad:ns lås, som war satt för hennes lada, ifrån, och bortfördt 
säden.

Resol Fogden tingförer henne, och låter saken der cognosceras och dömas.
18. Rugman söker att slippa bakungzpewMwgarne, effter han allenast en student 

är, och swärmodren gif:r bahmgzpenningat.
Resol. Effter han är införd på längden, så kan det intet ändras denne gången.
19. Decanus fac. philosoph. föredrog, att Daniel Anander söker examen philosoph., 

men facultas funnet den difficultet här wed, att han har disputerat på främmande 
orter allenast under en Magistro, och icke under någon Professore, derföre intet 
kunnat dispensera något uthom Consistorii wetskap och gottfinnande. Resol I an
seende till hans fattigdom och eljest giorde prof hålles det profwet gott som 
giordt är.

20. Wid detta tilfället frågade D. Hoffwenius, om en studiosus will disputera 
under en Professore fac. med. in physicis, om icke det må räknas för ett exer
citio?
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Fac. philosoph. sade sig wilja der pä förklara sigh en annan gång.
21. En trägårdzdreng under Acad:n blir krafd af staden för boskapzpm»ngt?r. 

Rector fr. om han dem skal utgöra?
Resol. Han frijas derföre, effter ingen annan af Acad. medel dem uthgör.
22. Rector ställte under Consist. betänkiande, om Johan wachtdreng alldeles skal 

removeras af tiensten för sin odugelighe/ till wachttiensten, med yppigh# och 
oroligheet.

Prof. Cels. war aldeles der emot, att denne karlen längre blir wed wachttiensten; 
det sade och somblige af de andre.

Resol Han suspenderas på någon tijd från tiensten. Får lof att hålla en annan 
som går i sitt stelle, der igenom han kan niuta lönen, och förswhr under Acad:n, 
så länge han framdeles kan see sig om.

23. Taltes om Mag. Hofstadii pretension på stipendium. D. Hoffw. sade att en 
half termin är han mulcterad före, som srår i stipendiat boken. H. Gartman föll 
här emot.

Resol. Han wijser den uthräkning, som revisores här öfwer ha giordt, så kan 
honom sedan der effter skee satisfaction, om han något har att kräfwia.

24. Berättade Rector, att han hade anmodat ProCancell. till upkomma att deli- 
berera om documenternes extraderande till Kongl. Cammaren, hwar om 111. Cancell. 
hade resolverat att Consist. borde sig wäl betänkia, men Procancell. swarat, sig icke 
drista i denne swåra wäderleken att uthgå.

Somblige woro i den mening, att mir någon ny påminnelse skeer af K gl Cam
maren här om, kunna någre deputati af Consist:o träda neder till hans Högwitt att 
taga den saken under wijdare deliberation. Somblige, såsom Arrhenius, Aurivill. och 
Terserus höllo före ju förr ju hällre detta böra göras, råst än ingen påminnelse å 
nyo här om skeer af Kongl. Cammaren. Men effter adsessores woro upsråndne 
kunde denne gången här uthi intet slutas.

Den 8 Decembris
höltz Consist. majus extraord. praesentt. M. Rectore, D. P. Rudbeck, M. Brunnero, 

h. Gartman, D. Hoffwenio, h. Verelio, h. Arrhenio, M. Aurivillio, h. Norcop., 
M. Columbo.

1. Uplästes 111. Cancell. recommendation för Erico Tibelio Gestricio till stipend. 
pecuniarium. Resol. Han inställer sig till examen i den facultet han det söker, och 
hafwes sedan i minnet.

2. Uplästes secretrns Liljeflychtz interims caution fattad i ett bref till Rectorem 
för Mårten Jonson Klint, som antagen är till Acad:ns opbördzman; och lofwar 
be:te secreterare sig tillijka med sin swåger Ålderman den framdeles, när han igen
kommer af resan till Danmark, den fullkomligare prestera wilja. Cautions skrifften 
godkändes, och inlades i den lådan, der Kgl. brefwen liggia i Acad. skåp.

3. Erich Erson i Wäsby i Broo sochn söker få hela hemmanet han härtill brukat 
halfparten. Framwijste sin pastoris och granmars wittnes skrifft om sin flijt. Eljest 
framtedde han och Grötens attest der om, det han i intention att städsla hemmanet 
har gifwet 10 dr till Abram Person Winge.

Resol. Han blir wed hela hemmanet på dhe wittnes skriffter honom gifne äre, 
fast han ingen caution hafwer, effter han reda har gode prof giordt. Dhe 10 dr 
han har lefrerat till fogden Abram Person, skal Abram Person göra Acad:n gott.
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så att dhe icke komma bonden till wijdare gravation, eller af honom å nyo 
fordras. Dessuthan hade han nu gifwet till Quaestorem 4 dr på städslen.

4. Abram Persons [Winges] bref insinuerades, der i han begärar dilation på det 
han är skyldig Acadrn. 1. Resolution om lönen för 1672. Quaestor sw. Anbelangande 
lönen, weet jag intet annat, än att Gröten och han ha jämkat sig emellan. 2. Dilation 
kan honom intet längre gifwas. Resol. Man låter sig wårda der om att få weta om 
han är här i staden; der så är, tilsäges han alfwarkn.

Här om skickades att förnimma om han wore inkommen, och berättades af den 
som der effter gick, att han intet kommer hijt för Thomesmäss; derföre afwäntas 
först den tijden.

5. Petro Risell Wermelando bewiljes testimonium.
6. Berättade Rector orsaken till Consistorii anticiperande på denne dagen wara, 

att h. landzhöfdingen wore i afftons hijtkommen, och har mött här för sig K. 
M:ttz bref, att göra en commissor ial ransakning öfwer h. Axel Behmers motstånd 
emot immissionen i hans godz; har och h. landzhöfd:n låtet Rectori förstå sig der 
till föreslaget torsdagen nästkommande, som är den 10 hujus; derföre Rector funnet 
nödigt sådant i tijd låta Consist:o kunnigt blifwa, på det de sig der till bereda 
kunde. H. landzhöfd:n har för Rectore sig så uthlåtet, att han twenne häradz- 
höfdingar will taga till commissarier, deribland Kroken blir en, och att ran- 
sakningen lärer skee på Ytterby. Quaestor sade: det är alt en ogörlig ting, ty hwar 
wille wij taga tractamenter och beredning på så kort tijd, hälst der på orten? 
Wij måste communicera detta med h. landzhöfd:n, och säya reent uth att det 
kommer oss förhastigt på, och derföre begära några dagars dilation. Effter h. landz- 
höfd:n har nämdt Kroken till assessorem, syntes och mig gott, att gifwa i tijd på
minnelse om adelens privilegier, effter Behmer torde sig på dem beropa, och 
icke wilja undergå ofrälse mäns ransakning.

Rector sw. jag håller före, att wij mäst som skee kan, uthlåta oss till tractamenter, 
ty hon lärer i hastigheet skee; anbelangande assessores, måste han parera dem 
Kungen har tilsatt.

Quaestor och Prof. Norcop. togo på sig, att nu strax gå till h. landzhöfd:n, och 
conferera med honom här om.

Interim uplästes h. Axel Behmers tridie inlagde skrifft i Kgl. Hofrätten, hwilken 
secr. Erenhielm har ad mandamm öfwersändt till Consist. academicum.

Consist. fan sig intet kunna inlåta sigh i action med Behmen i Kgl. Hofrätten, 
effter saken reda är hos K. M:tt angifwen.

(Plura $.11 hujus sessionis.)
7. I medier tijd, medan deputati woro borta till h. landzhöfdrn prop. Rector, 

att emedan Acad:n icke kommer till rätta med den papersmakaren sig anbudet 
hafwer, har h. Ol. Rudbeck uthlåtet sig wilja taga emot papersqwarnen här i 
staden, och gifwa Acad:n åhrl:n 100 dr kmt. i arrende, allenast detta åhr begärer 
han bli frij, till dess han kommer wärket till gångz. Resol. Detta bewiljades, 
allenast Acad:n 1. reserverar sig sitt jus till fundum och officinam, 2. att odal- 
quarnen icke lijder meen af wattnetz dispensation. Hwilket D. Hoffwenius tanquam 
insp. aer. påminte, och hela Consist:m hölt gott.

Rector påminte att effter 111. Cancell. bref i sommars ankommet, förmäler, det 
Coll. Antiq»«. borde ha sitt paper af denne qwarnen, derföre lemnas dem nu i tijd 
ta i acht hwad dhe der wed ha att säya.
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Prof. Arrhenius på Collegii wägnar tackade för den påminnelsen, sade sig det 
wilja referera till sine collegas.

8. Taltes åter om papersmakarens [Weisers] qwarlåtenskap, om der i wore danarf 
eller ey. Och som somblige mente Academise jus der till expirerat genom testamentet, 
så betygade h. Gartman, att under testamentet war intet nampn mehr än hans eget 
(nembl. papersmakarens) medan han lefde, men sedan han war död, komnzo en 
hop nampn der under. Hwilket Consistro föll sällsamt; och kan denne h. Gartmans, 
såsom då warande Rectoris, berättelse tiena Consistorio till godo.

9. Prop. Rector att en grakisk archimandrita är ankommen, hwilken på Con
sistorii wägnar gafz af Rectore 10 dr kmt. och skötz tillsammans med det som 
honom bewiljades af cassa templi och cassa consist. ecclesiastici. Har sedan här 
fått af Rectore nomine privato igenom sin trägenhe/ någre peningar, men ändtel. 
welat att Rector skulle det inskrifwa i sin bok, hwilket effter det wägrades, har 
han icke dess mindre skrifwet Rectoris nampn dijt. Det Rector nu berättade, på 
det ingen der på måtte undra eller tänkia det wara skedt androm till intrång.

10. Rector berättade om den wachtdrengen Per Jönson som död är, att en annan 
wachtdreng Erich Mathson weet säya det en soldat har slaget honom, och han 
syntz blå på en sijda nu när han lades i kistan, ehuruwäl han det sielf för ingea 
nämdt hade. Denne Erich inkom berättade på tillfrågan här om, att förleden 
lögerdagz 8 dagar sedan kom en soldat som heter Mathz Olson, lysandes med fakel 
en annan hem, öfwer torget och effter faklen slocknade, begärte han tända sin 
fakel i cortegarde; det nekade Per Jönson, säyandes, du skal intet tända din fakel 
här inne, ty altijd då du kommer hijt in följer något ondt der på; då rände den 
andre uth på torget och ropade; Per Jönson effter; der nappade dhe ihop i håret. 
Jag skilde dem åth. Sedan kom soldaten in i cortegarde, begynte åter ta ihop med 
Per Jönson, då hade jag soldaten uth, sade Erich. Dagen effter lades Per Jönson 
neder, kom aldrig på wacht mehr, 8 dagar effter dödde han. När han lades i kistan 
war han heel blå på en sijda. Nu gå Mathz Olsons uthskickade, och lysna effter 
om någon skal tala om Per Jonsons död.

Här med affträdde Erich, och förmantes tijga här med till wijdare ransakning.
Consist. tychte sällsamt wara, att Per Jönson intet det ringeste har uthlåtet sig 

för sin hustro här om, ey heller för predikanten, då han honom med H. nattward 
besökte; förmentes detta wara af honom förtegat, på det han icke skulle bedröfwa 
sin hustro, som gick hafwande; interim betänktes det wara mycket grofft af 
soldaten, att han har lupet på wachten i cortegarde. Och syntes gott, att man låte 
synan, 2. låte hustrun weta här af.

Resol. Acad:n begärer af stadz magistraten att be:te soldat arresteras och insätties, 
till dess saken blir examinerad. M:r Caspers [Schoubers] mågh och en studiosus 
medicinae tillijtes att syna Per Jönson, hwilket skiedde, men fans ingen sådan skada 
som kunde wäret orsaak till detta dödzmåhlet, som Holmdorph berättade.*

xz. Nu igen komwo deputati från h. landzhöfd:n, berättandes h. landzhöfd:n ha 
sig så uthlåtet, det han wille med första som möyeliget är, och uthan widlyfftighe/ 
göra denne ransakning. Ingen nämd blir der till kallad, effter de intet ha ordres att 
döma, uthan allenast ransaka, och i ödmiukhe/ rapportera Kgl. M:tt huru den 
handelen föreweter; har och h. landzhöfdrn uthlåtet sig om personerne som der

* Slutet av denna m ening hartillsk riv its senare'av Julius'M icrander.
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till kallas, nembl. twenne häradzhöfdingar, h. Axehielm och Kroken, man tog 
sedan i förslag, att låta bereda en måltijd mat eller 2 hos sal Sidenii enkia på 
hennes gård. Men i fall hon icke will sökes det i prästgården, och skal i affton en 
strax affardas dijt uth som beställer här om.

Unonius inkallades, och gafs honom först till förstå, att han måste göra andra 
ordres om kyrkiotijondens intagande i Börje, effter han skulle brukas i ett annat 
nödigt ärende, 2. att han söker hos sal. Sidenii enkia, det hon bereder tractamenter 
för 6 eller 8 personer, och dessuthan någre tienare; i fall hon icke förstår sig der 
till, sökes pastor i Skuttunge här om. Hästar beställer han in 5 eller 6 st:n, och 
lagar så, att böndren som woro med när motståndet skedde af Axel Behm, nu 
ändtel:n wed ransakningen äre tilstädes. Och pålades honom wara här dagen effter i 
god tijd.

Sedan taltes om fullmächtig här till på Acad. wägnar. Och sågz effter om i con- 
stitutt. icke fins någon anledning här till. Och ehuruwäl jempte Quaestorem, inspp. 
aer. och Secretarius syntes wara vi constitutionum der till obligerade, anmodades 
lijkwäl Quaestor här om, såsom den der bästa kundskapen hafwer om hela denne 
handelen. Han undrog sig, förmenandes detta ey wara hans obliga/mn mehr än en 
annars.

Rector begärte hwar och en wille säya sitt betänkiande.
Prof. Columbus: om man intet kan winna det af Quaestore tycker mig inspp. 

aer. tillijtas. I den meningen woro och somblige dhe andre Professores.
Ändtel. defererades detta insp. aer. Norcopensi och vice Secretario Micrandro, 

hwilken fuller och först med flijt ursächtade sig, men lofwade ändtel:n det på 
sig taga.

12. Uplästes spannemålsköpmännens, Erich Hansons Branders bref af Fahlun om 
spa»«emils handelen, hwilken intet uthlåter sig till något wist quantum, uthan will 
gif:a så mycket som någon annan, 2. Jöran Andersons, hwilken biuder 18 dr tunnan 
öfwer hufwudet, 3. h. Isach Cronströms, som biuder högst 17 dr t:n, begärer och 
få arrendera ett Acad. hemmaa Hadeboda [0: Hedbo i Västerfärnebo], för serdeles 
conmoditet, 4. Nils Biörsons, som ursächtar drögzmålen med betalningen för 
förledne åhr, förmodandes nu alt på 14 öre när wara betalt; begärer få behålla i 
åhr en post, will gifwa som andra.

Quaestor fr. om han får afdraga tullen? Consist:m nekade.
Prof. Columbus sade sig weta en enkia wed Hedmora, som tillbiuder reda 

peningar, begärer god säd, men intet biuder hon än något wist.
Consist:m, hon får så god sädh som andra.
Sade och Prof. Brunn, att dhe i Hälsingland begära ändtel. sädeskornet för richtig 

betalning. Detta bewiljades för reda penningar.
Taltes om prijset som sättias skal på afradzkornet och kyrkeherbergz spanne- 

mJlen. Och sätties öfwer hufwud 18 dr t:n.
Nils Biörson unnes en post, item Jöran Anderson. Terminerne att betala sättias 

den 15 Marti j och 15 Aug.
Cronström swaras, att hemraanet kan Acad:n intet komma till rätta att arrendera 

bortet. Eljest swaras honom om spanmålen, att han får någon deel.
Erich Erlandson wid Afwestaforss kan och förtröstas att få någon del. Quantum 

kan så wist intet determineras, doch ungefehr mot 150 t:r.
Zachris Unesson unnes och någon post.
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13. Rector berättade sig tillijka med h. Ol. Rudbeck och Prof. Norcopense wäret 
och besichtigat tompten der apothekaren boor, och funnet att sal. Johan Lårman 
har instängt ett stycke af Acad. tompt med ett litet huus, men nu afmättes tompten 
effer afrijtningen, och apothekaren befaltes strax den instängia.

Afrijtningen och köpebrefwet lades åter in i skåpet.
14. Någre bönder i Rasbo begära få behålla sädeskornet och sielf förwarat, att 

det icke skämmes bort. Resol. Det kan intet unnas dem sielfwe att hafwat omhänder.
15. Her Palmgren intimerar för någre Acad. bönders knechtar, som intet fått 

sina rothepenningar. Resol. Acad:n kan intet undraga sig att uthgifwa rothe- 
penningpr, sedan alt det böndren hafwa, är dem fråntaget för deras skuld.

16. Mathz Göstafson i Dorsilla och Erich Anderson i Brunna i Wårfrukyrke 
sochn begära någon förmedl.; upsäya eljest hemmanen. Resol. Dhe wänta detta 
åhret, straffar Gudh annat åhr med misswäxt, kan dem då något unnas.

17. Hans Erson i Edby söker någon tilgifft, föregifwandes hemmanet 1668 wara 
högre skattlagt, än det förr wäret, så att der det förr har gifwet 80 dr och 11 t:r, 
måste han nu utgöra 107 dr och emot 13 t:r.

Discurrerades om der äro 2 mantal eller 1.
Quaestor sade, att der intet äro 2 hemman, uthan 1 och en utjord, emedan 

Kungens immission allenast har skedt i ett mantal, och sedan i det wissa, hwilket 
betyder uthjorden.

Rector: Bokhållarens attest af jordeboken betygar der wara 2 mantal, det han 
och sade sig wilja bewijsa af sielfwe uthräkningen på hwardera hemmanet; fast 
än det ena hemmanet war förmedlat till någre pertzeler, då det donerades till Acadtn, 
har doch Acad:n macht att uphäfwa samma förmedling, så wäl som andre sådane.

Resol. Honom unnes på 2 åhrs tijd nembl. 1673 och if>74 att slippa med 
83 dr och 11 t:r spannemåls uthlagor. Doch icke att det räknas för någon förmed- 
lingh, ey heller wijdare extenderas för allehanda consequentier skull.

18. Per Wastesson i Bälby och Dingtuna sochn supplicerar om någon refusion 
för sine säckiar, som i fiol för honom förderfwades, då han upförde Acad:ns 
spannemÅl till Berget, och måste föra henne tillbaka, och sättia henne i wägen upp, 
derföre han och andra resan måste resa der effter; item begärer han betalning för 
det han hade födt en oxe från Helgonmäss till Walborgmässa. Sades att Ringius 
har bestått honom forlön och tull för säden. Resol. Honom unnes för alt tillhopa 
det öfrige 20 dr kmt.

19. Joh. Oberius juris studiosus begärer recommendation till Hofrätten i Jön
köping. Resol. Honom unnes testimonium i den form att det kan passera för en 
recommendation.

20. Her Per Bark begärer få igen sin fars obligation effter han har betalt den 
skullden med sitt stipendio. Resol. Det bewiljes honom, och skal igensökias i 
Consistorii skåp.

21. Petrus Lundell söker någon hielp i sin fattigdom. Resol. Honom unnes 8 dr 
smr. ex cassa studd. Item Gunno Rudhell [o: Rhydelius] WGot. 6 dr smt. såsom 
och Laur. Wal[l]enio Smol. 6 dr smt.

22. Slötz att Erich Nilson gruffougden wid Compagnies grufwan i Harwij i 
Danmora sochn får lof på Harwijkz qwarnström, med egen bekostnad, der att 
upbyggia Academia? qwarn, och derföre frijh*/ i 3 åhr; sedan kan Consist:m 
beläggia qwarnen med skäliget arrende.
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23. Ratificerades den taxering som skedde den 1 Sept. af någre deputatis i Con
sistorio samblade på Ursebo engestycke, som ligger i Beenbo äng, nembL att der af 
gifwes åhrl:n 4 dr kmt. till dess engen blir uprögd.

24. Rector slöt här med, och tog afsked i Consistorio majori tackandes Dnn. 
adsessores för godt rådförande, och önskade lycka så wäl hela societeten i gemen, 
som hwar och en i synnerheet. Till hwilket swarades med tacksäyelse för förde 
administration af D. P. Rudbeckio.

Den 9 Decembris
höltz Consist. minus, praesente Magnifico Rectore. [Namnen på övriga professorer 

ha icke inskrivits.]
Inkom Ericus Petraeus, och P. Tingbergz fullmächtig Georgius Poitz emot twenne 

andre studd. Sebastian Nybelium och Petrum Wolcher, anklagandes dem för någon 
skada dhe fått hade af dhe andras wärjor. Petraeus berättade: I söndagz 8 dagar 
sedaui kom Tingberg till mig der jag går till disk; sedan när wij ginge der ifrån, 
och woro komne till Doct. Loccenii hörn, komano 2 ofwan effter uhr Fierdingen 
med dragne wärjor och körde effter oss, och effter wij intet sluppo in hos Peter 
Prål, togo wij undflycht till S. Erichz källa, och gingo så emot domtrapporne, der 
komaner en hund och will bijta oss; då rychte Tingberg uth wärjan, slog åth hund.
1 det samana komano 2 springandes, en till mig, och en till Tingberg med dragne 
wärjor. Rätt som jag wände mig, högg han min kofft sönder på ryggen, men 
Tingberg blef huggen med en sabbel örat så när halfft i tu. Och när dhe andre som 
jagade oss från porten, sågo att desse woro ihop med oss med sablar, drogo dhe 
uthföre wed S. Erichz källa. Wij komano och sedan undan, men när wij bultade 
på Prålens port, och dhe andre som woro ihop med oss wijd domtrapporne det 
hörde, komano dhe åter effter, och der höggo dhe åth Tingberg, skadde honom
2 hugg, ett i knokan, och det andre i senan, den han högg twert af. Den andra 
högg på mig. Jag lopp åth Samuel klockarens gård, der slog han mig i ögat 2 slag, 
att blånor blefwo der effter. Jag kom sedan undan i Acad. smedens gård öfwer 
planket, der med slapp jag. Tingberg ropade sedan på gatan sig wara illa huggen, 
då öfwergpfwo dhe honom.

Rector fr. om han weet hwem detta giorde? Sw. jag Itände igen Bastian Nybelium 
af målet och klädeme: i följe hade han en med swarta kläder, tychte det wara 
Peter Wolcher.

Fr. hwad wärja de hade? Sw. hwar sin sabbel
Poitz sade, att hund som kom mot dem, war brun och hwijt under halsen, tog 

ett stycke af råcken för sig, då tog han wärjan uth, att köran ifrån sig; i det 
samma kom en med en stökat åth honom; då slog han up stokaten med sin wärja; 
då kom den andra med sabbelen. Tingberg sade, holt, det är intet rätt, att den ena 
studenten så handterar den andra, bad dhe wille hålla fördrag; då bad en af dhe 
andras följe, att dhe skulle hålla upp; men då reda hade Tingberg skadan. Sedan 
lupo dhe bort, och när de komtfio till Prålens port, komwo dhe andra effter, och 
begynte hugga på dem. Petraeus lopp då sin kos; men Tingberg wart huggen 
2 hugg i handen, sedan släpte dhe honom wed porten, och gingo till örby tompten.

Frågades om han kände någondera? Han nekade sig känna dem, uthan att den 
som högg honom, hade en lång råck på sig. Sade att 2 Calmarienses hade sedt sedan 
Nybelium med en lång skinpälss och en påk i handen.



144 i 6j4: 9 december

Frågades hwilka dhe woro ? Sw. Axel Hornskild och Nie. Gerdzlovius. Han och 
Nybelius slaget Hornskijld 2 eller 3 slag öfwer ryggen med påken.

Reaor fr. hwad tijd det skedde? Sw. kl. 10 wed pass.
Rector fr. hwad Nybelius och Wolcher har till swara?
Wolcher sade: wij hade till göra med något sällskap på gatan, men det skedde 

effter kl. 3 först om morgonen, när wij kommo till biskopens hus wij fyra, jag, 
Nybelius, P. Höök och Knawer. Gingo sedan uthföre till gambla torget, då hörde 
wij ropas upp i Fierdingen. Jag gick litet föruth emot bagarboden, wed dom- 
trappome, men hunden war hos dhe andra. Rätt som jag kom emot hörnet wed 
bagarboden, kom en och skrek grufwelig; då steg jag tilbaka litet. Han gick på 
mig med wärja, jag tog och min uth, hölt honom ifrån mig, så kommo dhe andre 
af hans följe kring mig 6 eller 7 stycken. Som wij höllo på, kom Nybelius löpandes, 
sade holla, holla mons:r hwad är det för maner; fick så han ett slag af en steen; då 
kom hund och beet den ena i benet. Stenar flögo alt fort, men mig skadde dhe 
allenast på benet; i det samma kom wärjan ifrån honom jag hade till göra med. 
W ij gingo der med bort, och ingen lopp af oss effter dem; sedan wij hade lagat 
armkläde under hufwudet på Nybelium, gingo wij effter men fölgdes intet åth, 
uthan gingo hwar effter annan. När jag kom till skomakarens port, war Nybelius 
reda i action med de andre wed Prålens port, och då strax begynte dhe andra löpa, 
när de sågo oss komma. Wij fölgde sedan Nybelium hem, han twättade sig, och 
der effter gingo wij från honom.

Nybelius sade, när wij kommo från Lårman in på gambla torget, stante wij. 
Wolcher gick föruth mot domtrappan, då hörde wij ropas up åth Fierdingen; i det 
samma hörde jag dhe woro ihop med wärjor. Jag sade, må Peter Wolcher har gått 
bort? Hastade mig, när jag kommer up till bagarboden, seer jag Wolcher ha en 
fram för sig och 2 bak för sig; i det samma sade jag, holla mons:r hwad ta i eder 
nu före; då kommer en af det samma följe, slår mig i hufwud med en sten, säyandes 
du hunsf. Jag tog så min wärja, gick på den som Wolcher hade för sig, ty den 
andre war långt ifrån mig; då fick fuller han någon skada. Caspar Knauer kommer 
då effter och afwärjer dem som effter woro, att dhe togo flychten neder åth hospi
talet Wärjan föll då från den wij hade göra med, sedan han war skadd. Wolcher 
sade, lät blien nu. Tog så wärjan och kastade effter honom. Sedan stante wij och 
lagade mitt hufwud med armkläde. När jag kom sedan fram, finner jag ett partij 
ståendes wed Prålens port, kunde intet weta om dhet wore dhe samma. Dem frågade 
jag, hwarföre öfwerfalla i en ärlig dreng som går på gatan. Blef strax slagen med 
en sten på låret; då tog jag effter den som kastade mig, men han slapp undan; 
fick jag så i en annan wed porten, den gaf jag några slag med sabbelen, som 
lijkwäl då war af. Han tog så till löpa upp till D oa. Loccenii gård; sedan gick 
jag hem. Knoger [o: Knauer] och Wolcher fölgde mig. Då lät jag pigan warma 
watn, twättade af mig bloden, lade mig sedan att sofwa, och kom sedan intet mehr 
uth.

Reaor fr. hwad kläder hade i på Eder? Sw. en lång grå rock.
Axelius Hornskild inkom, förmantes säya sanningen, den han med eed borde 

betyga när påfordras. Han berättade: När Gerdzlovius och jag kommo mitt före 
Öreby tompten kom Nybelius med en stor påk, som en portstake, slog mig 3 slag 
öfwer armen, jag bad honom skona mig. Han hade då en myssa på sig, och ett 
kläde under myssan bundet.
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Rector fr. hwad kläder hade han? Sw. en nattkiortell.
Fr. Ropade Nybelius? Sw. ney han ropade intet.
Nie. Gerdzlovius berättade så: när jag och Hornskild kommo mitt för örby 

tompten, gingo wij och sungo, då stodo der 4 eller 5 wed porten på örby tompten, 
de sade åth oss, håll mun på ehr; kommo så effter oss; wij bodo dem låta oss 
blif:a i fred; då slapp jag undanlöpandes, men Hornskild fick någre slag.

Rector fr. om Nybelius tilstår detta? Sw. jag håller den som så säger för en skälm, 
till dess han bewijser mig det.

Rector: för sådane ord skole i få skam, att i så tala för rätta. Nybelius nekade 
instendigt sig wäret uthe sedan han lade sig, ey heller slaget någon med påk.

Der på uplästes Petri Hökz och secr. Lårmans attester.
Lårman betygade att kl. 2 om morgonen gingo först hans gäster bort. Höken 

attesterar, att wid domtrapporne har wäret, då han litet för sitt sällskap kom dijt, 
ett grufweliget allarm.

Rector fr. huru Nybelius kan weta att det war samma partij wed domtrapporne 
och Prålens gård? Sw. dhe kastade stenar både städz, 7 woro dhe wed domtrapporne 
men 5 wed Prålens gård.

Petraeus sade: intet roop ropte wij, och ingen sten kastade wij, ey heller woro 
wij mehr än 4 st:n, det wilja wij göra wår eed på. Parterne affträdde.

Consistorium fan den bekännelsen nu giord är, gå der uth på, att Nybelius och 
Wolcher måtte swara till den skada som giord är, serdeles wid Prålens port, 
hwilket klarare är. Men ob infrequentiam Consistorii och Tingbergz frånwaro som 
icke kunde komma af sängen för sin skada, kunde Consistorium intet wijdare här 
med komma.

Parterne inkallades och sades dem det; item tilsades Nybelius och Wolcher, att 
dhe hålle sig stilla i staden, och intet afresa förän saken blir sluten.

Wolcher begärte lof att få resa bort öfwer helgen. Swarades, man will tillsee att 
det kan låta göra sig. Han borde der om framdeles anhålla hos futurum Rec
torem.

2. Berättade Rector att h. Flemmings dräng Johan har bött för sitt förseende 
6 dr smt. till 3skiftes.

Rector tog härmed åter afskedh, och honom tackades af Prof. Gartman.
Explicit rectoratus pl. r. Benzelii.

Acta publica 
Consistorii academici Upsaliensis 

Rectore Magnifico 
Mag:ro Magno Celsio math. Prof. ord; 

qui sceptra academica solenni ritu suscepit 
die 15 Decemb. Anni MDC.LXXIV.

Dhen 17 Decembris
h. 8 höltz Consist. majus extraord. praseatibus M. Magno Celsio p.t. Rectore, 

D.D. Rudbek, M. Brunnero, M. Erico Bentzelio, D a  J. Gartman, Dn. Verelio, 
M  Aurivillio, Dn. A. Norcop., M. J. Columbo. Acta not. Micrand.

§ 1. Constituerades adsessores Consistorii minoris, aff facult theol. Prof. hr 
10 -  724594 Sallander
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Bentzelius. Aff f. medica Prof, hr Ol. Rudbek, om han sielf icke will måste han 
besättia rummet med en ord. Professore. Aff facult. philos. Prof. M. J. Fornelius och 
Prof. hr Norcopensis.

$ 2. Tilsattes Decani in f. theol. Prof. M. Brunnerus. In jurid. f. hr Gartman. In 
med. DD. Hoffveni«/, in phil. hr Columbar.

$ 3. Taaltes om inspectorib«r aerarii. DD. Rudbek sade att Hs. Hwt. Doa. 
Littman har så uthlåtet sigh, att så länge han här ähr will han förwalta inspections 
ämbete. Consist. hölt detta betänkeliget, effter hr. D oa. Littman i wåhr flytter här i 
från. Hwarföre slötz här om, att DD. Littman communiceras, Consistorii betän- 
kiande wara, emädan detta ämbetet fordrar sin man, seer Consist:m helst, att någen 
tillträder det, som kan blifwa stadigdt der wid. Den andra inspector aerarii blif:r 
Prof. hr Terserus.

§ 4. Anders Matsson i Kiälberga i Alunda s. har stadt ett Acad:ae hemman, 
hwilket hans fader förr åbodt, Johan Matsson i Myslinge för denne caveradt, nu 
ähr Anders Matsons fader som förr bodde på hemmanet skyldig en post penningar 
emot 100 dr kmt, till betalning finnas allenast någre creatur, som fogden har 
wärderat till betalnings, men dhe stijga icke öfwer 24 dr kmt, derföre begärar 
nu sohn, och den som för honom caveradt tilgifft på den skulden. Prof. Gartman 
och Prof. Aurivillius som har synt dher, betygade detta hemmana wara illa hand- 
teradt, och stor fattigdomb hoos åboenden.

Resol. Man lå ta  wist förnimma genom rättaren och fogden hwad egendomb 
lemnades effter Anders Matz fader, och det går till betalning på fadrens skull, 
sohnen effterlåtes få lösa boskapen igen, e ffta  som den ähr waderat. I d a  öfrige 
finnes skiäliget tillsee, att denne bonden icke gravaas hella beswäras af sin faders 
skull. Johan Matsson i Myslinge förmantes hafwa upseende på denne, som han har 
cavaadt före.

$ 5. Böndren i Forssa i Teensta s. sökia dilation med sine uthlagor för stor miss- 
wext skull.

Qvaestor betygade desse wara mycket försummelige, it[em] att de haa wacker 
åker, men ingen äng eller skoog.

Resol. Dhe skaffa sig caution elljest sättias de af hemmanen.
§. 6. Fächtmestaren Grubb anhåller ödmiukel. att få någon undsättning till sin 

hustrus begrafning, effter d a  går eljest mycka knapt för honom. Qvaestor sade 
sig icke ett runstycke haa unda händerne af hans löhn, utan den stå i dhe honom 
tilslagne hemman. Prof. Auriv., Rector och fla e  sade sig intet kunna samtyckia att 
man grijper till cassam studiosorum i sådant fall, utan att man i nödhfall länte något 
der af emot pant eller caution.

Resol. Emot sölf:r pant får han utan intaesse på ett åhr 100 dr kmt.
§. 7. Berättade Reaor att Seaet. Hadorph har skrifwa hijt, det en papersmakare 

har anbudet sig, som will antaga och uprätta qwarnen, och gifwa Acad. ett wist 
arende dherföre. Påmintes att hr. Rudbek har reeda fått det slutet för sig, att han 
får qwarnen. Doch förmeentes hr. Rudbek godhwilligdt släppat om någon annan 
sig anbiuder. Resol. Detta staante i in ta  annat sluut, än d a  som förr giordt ähr 
om hr. Rudbek d. 8 Decembris §. 7.

8. Uplästes Niels Biörssons breff aff Fahlun, han biuda nu 18 dr t:n för god 
spannemJhl af Hälsing säden, men ähr han wååt, will han intet behålla henne, utan 
att böndren då sällja henne på torga.
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Qvaestor sade sig reeda swarat Nils Biörsson, att det lärer Acad:n intet samtyckia, 
det böndren skole sälja sptf««emJhln på torget, som icke torr ähr, och han ey will 
behålla. Wed dhe terminer att betahla som satte ähre blifwer G)nsist.

9. Uplästes och Hans Behms breff dher i han begärar 60 t:r aff spanmåhlen här i 
landet, till Danmora grufwan. Resol. Will han gifwa 14 dr t:n för affradzkornet och 
betahlat på de terminer som satte ähre för de andre, så unnas honom hans begäran.

10. Taaltes om sädens intagning här i stadhen, och syntes wara betänkeliget 
taga henne in, dher hon icke ähr så torkad att hon kan conserveras.

D.D. Rudb. det wore wäll någon post mot 100 t:r heller så kunde här intagas, 
men det andra föras up till Afwestad.

M. Aurivillius, än wij gifwa 1 dr eller 2 bättre kiöp på Uplandz spannemåhln 
och begära 16 dr t :a

Syntes gott att någen post införes till Professorum eget behoff moot 200 t:r 
och inläggias öf:r audit. Gustav. Doch att fogdarne tilsäyas inskaffa förswarlig 
sädh, så godh hon kan blifwa, prijset dher på blif:r 14 dr t:n, det Öfriga upföres 
till Berget, dher medh kan bonden med fohra tiäna sig någet. Fogdarne skohla 
och inkallas att giöra berättelsse om, hurudan spannemåhl fallen ähr på een och 
annan ort, sedan kunna dhe få ordres här om. Erick Ärlansson kan få een post aff 
300 t:r somt aff Helssing spanneaJhln och det andra aff Rumbolandz sädea

Hr. Cronström i sitt breff till Prof. Brunnerum begärar Munktorps spamemdhla 
och det rättarelaget, för den will han gifwa 18 dr t:n.

Qvaestor, dhen bästa säden ähr dher fallen, han kan intet allena få dhen, andra 
måste och någet hafwa dher aff. Men will han taga en deel aff Dingtuna spanne- 
m<3hln så kan det tillåtas. Hwad Brandei wedkåmmer refererade Qvaestor att han 
nu intet begärar någen spanneraåhl.

11. Propon. Rector att dhe som ha curam om Communitetet, begära wetta huru 
länge det skall upsättias.

DD. Rudbek, till dijsting, effter dhen kåmmer bittig.
Prof. Brunn., Pr. Bentzel. och Pr. Aurivill., wij haa intet tillstånd att gå från 

reglorne här i. D.D. Rudb., nöden drif:r oss der till.
Resol. Communitetet upsäges nu S. Thomae tijdh, och när feriae ähre uthgångne, 

uptages det. Och alt effter som 6 och 6 tillkåmma, så tagas diskarne upp, effter 
waanlig praxin.

12. Dn. Haraldus Valerius ansöker få blij conserverad wid Communitetet, effter 
hans åhr nu ähre uthe, lof:r giöra den tienst han här till ha giordt wedh musiken, 
så länge han niuter detta beneficio.

Consistorium finner detta intet wara i sin macht, ehuruwäl det giärna seer han 
det winna kunde hoos Illustriss. Cancell., så i anseende till dhen tienst han giör 
wedh musiken, som elljest till hans giorde proff i studierne.

[Samma dag.]
Effter middagen h. 1 upkåmmo i Consistorium M. Magnus Celsius p.t. R., D.D. 

Rudbek, M. Brunnerus, M  Bentzel., Dn. Joh. Gartman, D a  Verelius, M  Aurivill., 
Dn. And. Norcopensis, M  Joh. Columbus. Acta notavit Micrander.

i. Berättade Pr. Brunnerus, att Erick Ärlanssons student har wäret hoos honom, 
och sagdt det hans nutrici«! har genom breff låtet förstå sig inlåtet sig i handel 
med andra, effter han tycker Acad:s spannemåhl wara för dyyrt satter, it. sade b:te
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Prof, att han har fuller skrifwet till Helsingland om dhen spa«»enwhl dem är 
oplåten, men intet swar fått, sig icke heller kunna stå dher före, att dhe blifwa 
äntel. wed det kiöpet.

Qvaestor, det är illa att så länge dröyes här med, jag har meent det skullé blij 
dher wedh.

Pr. Bentzel., de borde swarat på så lång tijdh, om de willja hafwa henne eller 
icke.

2. Uplästes Mag. Hoffstadii supplijk angående den praetention han hafwer på 
resten aff sitt stipendio. Attesterne för honom oplästes, och betygade Qvaestor, att 
dhe 30 dr böter, som stå skrefne på honom i stipendiat boken, ähre per errorem 
honom påförde, ty dhe kåmma een annan till, nembl. Olao Rudenio.

Inspect. stip. hr Norcop. sade att mur deputati wore tillsamman att öfwersee 
orsaken till denne differencen, funno de denne uthräkning wara rätt, och M. Hoff
stadii fodran wara skiählig.

DD. Rudb. meente honom wäret borta någen termin sedan han bleff prest.
M. Bentzel., hr. Doct. Rudbek må giöra beskieed före huru han ähr uth kåmmen 

af stipendiat listan förr änn jag bleff inspector.
3. Företogs Academiens och Curios saak, för hwilken skull Consist. förnembligest 

nu hölts.
Parterne inkåmwzo, och tilspordes de om de haa något document mehr som tiänar 

till sakens illustration, att det nu måtte insinueras, innan Consist. tager sig före att 
drifwa detta till sluut.

Wadensten framdrog den siste visitationem typographiae, som skiedde i sommars, 
och icke har igen funnetz för än nu i desse dagar, effter han har legadt af wägen i 
Consistorii skåp.

Somblige meente att wederparten hade bordt dher aff hafwa communica/mn förr, 
och nu wara för seent insinuera någet document, sedan de ha agerat till ända, i 
dhen mening war Prof. Vereliar. Mestedelen dhe andre höllo före, att det wore än 
tijdh nock, 1 effter parterne står än fritt till muntelig agera. 2 effter detta ähr en 
instrum. publicum kan det ey wägras. Wadensten tilbödh sedan i en skrifft compen
diose willja wijsa sammanhanget af heela denne action, dher med att facilitera 
wärket. Consist. sw. sig willja taga det under betänkiande. Men opdrogs nu par
terne nembl. Acad:n genom sin fullmechtige, och Curio sielff i egen persohn, 
eller genom sin fullmechtig att tahla och swara, effter förra Consistorii sluut, 
munteligen förebringa hwad dhe funno nödigdt. Ingo Rudbek begärde på Curios 
wägnar domb i saaken, och att Curio må niuta Sweriges laag och processen. Effter 
han een främling ähr, icke förstår lagen heller detta språket, och att han icke under 
denne action må längre blij platssad och twingad.

Wadensten begärte sådant föras till acta, att Curio klagar sig blij platsad och 
twingad, hwilket han borde bewijsa, och af hwilken sådant platssande och twingande 
skieer.

Effter Ingo på Curios wägnar intet hade något till säya, ey eller hadhe der till 
fullmacht, fan Consist. gott låta dhem begge taga affträde. Sedan begynte Consist. 
opläsa dheras inlagor, först Wadenstens libell och conseqventer hwad dher till swarat 
och repliceradt war.

Hr Norcop. påminte här wed att Curio protesterar emot någre persohner af 
Consistorio, dherföre will jag sade Norcop. wara exculperad, och tycker wij borde
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förse expediera der innan wij gå till hufwudactionen, att heela Consist. icke må 
dher af i längden graveras, utan dhen som skyldig ähr stå dher före, i den mening 
war och hr Verelius.

Bleeff nu qvaestio om den protesten ähr giltig eller ey, effter Curio icke nämner 
någon wiss hwem han der med meenar.

Rect. och Pr. Bentz., wijse fram perssonerne, som han meenar der med, så 
skole wij sedan taga hans protest under skiähliget betänkiande. I medier tijd böhr 
icke heela Consist. med sådant graveras, ey heller hufwudsaken opskiutas. Rect. sade 
i synnerhet, att hwar och een borde ihogh kåmma sin skyldighet emot Acad:n, 
och hafwa sin edh i minnet.

Pr. Verelius och Pr. Norcop., Curio klagar att Acad:ns fullmechtige allegerar för
falskade och stympade aeter, sådant måste Consist. leeda sig ifrån!

Bleff qvaestio, om aeterne derföre ähre stympade, att allenast det ähr der af till 
Wadensten extraderat, som kunde tiäna honom såsom Acad:ns fullmechtige, till 
Acad:s praetentions wijsande, och ehrhållande, och om Wadenstens eller Acad:s 
plicht wara, att uthleeta och suppeditera wederparten, det han kunde betiäna sig aff 
emot Acad:n.

Pr. Bentzeli«r, här ähr en causa publica, ähr då Rector eller Consist. plichtigt 
att subministrera honom som Acad:ns wederpart ähr de skiähl och argument, hwar 
med han Acadrns rätt kan bestrijda, och sin saak förfächta.

Pr. Vereli«j, det böhra i giöra, om I wele wara en rätt domare, böra i intet neeka 
honom det han skiäligen kan hafwa till sitt förswar.

Pr. Bentzel., det böhr hwarken jag eller Consist. honom gifwa wedh handen, ty 
han borde intet wara så negligens rerum suarum, att han icke sådant sielff skulle 
hafft i förwar, som han har kunnat haft sig till hielpreeda.

Qvaestor, på mitt samwett säger jag, att i denne saken böhr hwar och een af 
actis publicis communiceras det som honom tiänar till sakens liuus, och intet 
stympas dher aff, om annat skieer, drager Consistorium een skamfläck på sig. Här 
till swarades att Curio genom hr 01. Rudb. sin man har fått under förra Rectore 
af actis hwad han har begiärt sig till förswara.

Rector och dhe andre Consistoriales meste deelen wore i den mening Prof. Bent
zel. waar, nembl. att Curio borde nämna hwem han meenar med sin protest. 2:do 
att Consist:m icke borde armera hostem Acadrae et publici boni.

Mädan det i membrum aff libellen igenomlästes inkåm Curios supplijk, dher i 
han begärer att Hans Henriks [Werners] inlagde skrifft tili Consist. honom må 
communiceras.

Pr. Bentz. berättade att under hans rectorat hade Hans Henrick i Consist. minori 
beswärat sig öf:r Curio, och begärt, att han måtte kåmma till richtig räkning med 
honom, hade och då H. Henrich framtedt en räkning, Rector dhen beskickat Curio, 
och honom tillsagdt att han skulle kåmma upp i Consist. och wijsa sin contra 
räkning. Men Curio intet upkåmmet då han dher effter upciterades. Sedan har 
H. Henrich å nyo suppliceradt här om, och rättadt sin förra räkning i något, som 
förr missräknadt war. Curio begärt den suppliken, hwilket honom är afslaget, 
effter han på Rectoris befalning ey wille upkåmma att förklara sig dher på.

Bleff nu talt om dhen obligation Curio haf:r på sigh att supplera Acad:ns tryck. 
Rect. frågade hwadh Consist. dher om tycker. Å nyo uplästes det membrum aff 
libellen. Discurrerades om denne punchten angående trycket.
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Qvsestor, ähr icke nock att Curio gifwer Acad:n så gott tryck igen som han 
det har fått. Pr. Bentz., det ähr alt för gott kiöp det, han har brukat det i 14 åhr, 
och det uthnött och skall nu få gifwet sådant igen.

Prof. Aurivill. war i samma mening medh Pr. Bentzelio.
Bleff qvaestio om det minskar Curios obligation, att han icke har wunnet det 

som honom lofwades, särdeles med melioration på Jansonii privilegier.
Sades af sombliga att Acad:n har hållet honom alt det honom lofwadt ähr, som 

klarligen wijsas skall och reeda wijst ähr i Wadenstens inlagor.
Voterades sedan hurudant tryck han skall restituera Acad:n.
Pr. Columbus, mig tycker det han böhr restituera Acad:n så gott tryck, att han 

intet gifwer mehr uth på dhess renovation, än det som kan swara emot det gagn 
han har hafft dher aff. Dhe stijlarne som brukeligest ähre, äre nu uthnötte, dherföre 
bör skiee någon refusion för dhem.

Pr. Norcop. Han restituerar trycket så gott han toget, hwad dhe andre renovatio- 
nerne wedkåmmer, som tahlas om in actis, så gå dhe uth på någre särdeles stijler, 
och emädan dhe intet ähre honom i händer lefwererade, så går detta intet på 
qvaestionem denne gången.

Pr. Aurivill. Trycket aestimer as icke som ett depositum utan som ett commoda
tum, och det böhr gå bättre igen, efter hans egen obligation, som åthskillig städes 
finnes in actis nembl. att han böhr lefwerera det renoveradt igen, icke allenast 
till nogre wisse stijler, utan i synnerhet det han har uthnött. Hwad hans contract 
wedh kåmmer 661 dhen 15 Maji, så explicerar han det sielf samma åhr in 
Decembri, så wäll som och i Rijkz Cantzls närwaro A:o 670 den 30 Junij.

Pr. Verelius, mig tycker att såsom Consist. synes ha contraheradt med honom, 
och extraderadt honom trycket, att han skulle sådant om icke någet bättre restituerat. 
När han det effterkåmmer, så tycker mig han har fulgiort contractet, som då up- 
rättades om trycket. Har han giordt sedan nogre offerter dher till, är det ex liberali 
och intet ex debito. Elljest har och han intet niutet alt det honom lofwades, 
ehuruwäl Consist. intet råder derföre. Han har och elljest lidet stor skada och 
olyckor.

Pr. Gartman. Han bör effterlefwa contractet. Dhe stijler som aldeles uthnötte 
ähre böhr han låta omstöpa, men de andre som dugelige ähre effter Wankijfs attest 
tages igen. Och alt trycket eadem bonitate till materien och qvantitate eadem 
restitueras. Elljest anbelangande hans lofwen een och annan tijdh om trycketz 
reparation, wore wäll han det hadhe giordt, men effter det ey är skiedt, lemnar 
jag det dher hänn.

Pr. Bentzel., jag lägger till fundament af hans obligation det K. brefwet som 
gifwet ähr, finner ingen ting som kan befria honom ifrån det han der i obligeras 
till, så wijda han icke änn har wijst någet mangla honom af det som tryckeriet 
angår. Och som han af detta breff obligeras till hålla här ett nytt och zierliget 
tryck, är han och der till förfallen, och alt derföre att Acad:n har uplåtet honom 
sitt tryck, det han i så många åhr brukadt, det beneficium böhr han möta således, 
att han skaffar icke allenast Acad:n sitt tryck igen renoveradt, effter sine offta 
giorde tillsäyelsser, utan dess utan bordt och wetta Acad:n någon heder och tacksam
het för een sådan wälgiärning. Men på hwad sätt Acad:n kan wara säker om att få 
sitt tryck renoveradt igen, det will iag lemna under Consistorii särdeles betänkiande, 
att det icke stadnar i bahra lofwen.
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Pr. Bnmnerus begärte först innan han något votum gofwe här i, till förnimma 
V. Consistorii betänkiande, om han icke med skiähl kunde draga sig ifrån voterande 
i detta puncto, effter han hade förstådt, det Curio wore i den tanka, att han tillijka 
medh Secret:n Hadorphio wore förnemste orsaken till den action Acad:n nu har med 
Curio. Och bedyrade hr. Brunner«; sig dher till wara oskyldig, frågade lijkwäl om 
han icke må slippa säya sitt betänkiande för ofwantalde orsaak. Consist. fan ingen 
orsak wara, hwarföre hr. Brunnerus skulle hålla sitt votum inne, så wijda Curio 
sielff intet jäfwade honom. Dherföre sade Profess. Brunner«; sitt betänkiande 
således.

Det principalste document som Curio angår, det wij ha till see på, så ähr brefwet 
han har fått aff öfwerheten, elljest tycker mig fuller det, att ehuru ambigua som 
orden ähre in actis så böhr han renovera trycket, och icke uthnött gifwat igen, 
ty prudentes homines ha aldrig hafft någon annan tanka. Böhr han derföre skaffa 
Acad:n ett färdigt tryck igen, i synnerhet dhe skrifter som han haa förnött. Doch 
att den renovation han giör, är drägelig för honom, och proportionerlig emot dhen 
profijt han har giordt sig af trycket

Rector, mitt votum ähr effter K. instruction förmå det, att han skulle af sine egne 
medel hålla ett förswarliget och zierliget tryck, och det intet ähr kåmmet der till, 
utan han har brukat framgeent Academiens tryck, fodrar rättwijsan det, att han icke 
allenast restituerat det in eadem qvantitate och bonitate, utan och i anseende till 
dhen nytta han dher aff hafft, sampt sine obligationer, att han restituerar det någet 
bättre, doch så att man anseer seqvitatem dher i, att det intet går honom till odrägelig 
skada, icke heller Academien.

Slötz sedan att dagen effter klockan 1 effter middagen tagos saken före igen.

Den 18 Decembris
företogs denne saken igen prvesentib«; Rect. Magnifico, DD. P. Rudbeckio, 

Mag. Brunnero, Mag. Bentzelio, hr. Gartman, h. Verelio, Mag. J. Fornelio, Mag. 
P. Aurivillio, hr. A. Norcopense, hr. U. Tersero, Mag. J. Columbo. Acta not. 
Micrand.

i. Begärte hr. Verelius att Rector icke wille till kl. 9 på afftonen uppehålla 
Consist. som i afftons skiedde.

Rea. D a  ähr jag ingen skull till, utan nogras extravagantier, hwar med tijdhen 
uthdrages.

Uplästes sedan ett extraa giordt aff libellen och exception utaff Rectore och 
Notario Micrandro till facilitera wärket. Item uplästes een skrifft af Curio genom 
Ingo [Rudbeckio] insinuaad, dher i han baättar sig i afftons wara tillsagd af 
Reaore genom Ingo, att wijsa uth hwem han meena; med sin protest. Dhen han 
säga sig icke kunna nämpna, utan V. Consist:m weet det best sielft. Begärer nu 
att om heela V. Consist:m har extraderat dhe aeterne, som han klagar wara 
stympade och laboraa crimina falsi, att Consist:m då icke wille undra det han ey 
afbidar dhess domb i denne saken, men har då wahr ande Reaor Bentzelius det 
giordt, att han må affträda med fleere som d h a  i participera.

Reaor, när jag i afftons kåm een gång i Consistorii farstu, frågade mig Ingo, om 
icke dhe kåmma uth som Curi[o] har jäfwat. D h a  till swarade jag, hwilke skohle 
kåmma uth, han har ju inge nämdt.
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Prof. Bentzel. Om aeternes extraderande ähr så, när libellen lades in, war Curio 
stämder. Ingo upkåm allenast med ofulkåmlig fullmacht, derföre affträdde då begge 
parterne, och kunde documenterne intet då straxt extraderas honom, hwilket lijk- 
wäl hadhe skiedt, om han i egen persohn hadhe upkåmmet, eller een fullkåmlig 
fullmechtig. Men hwad de förmeente stympade aeterne wed kåmmer, sampt till- 
witte crimen falsi han klagar öfwer, skall han aldrig bewijsa mig wara någen orsak 
till. Och lemnar jag det under V. Consistorii cognoscerande och ransakning, om 
han och med skiähl sådan groff tillwijtelsse mig påbördar. Samma extraet war 
skrefwet för nogre åhr sedan aff en edhsworen persohn, men att dher icke stogh 
alt det Curio wille haa, och tillijka icke extraderades, dher till hadhe Consist:m 
ingen obligation, ehuruwäll honom är indulgerat att få aff actis alt det han för
meente sig tiäna till hiälpreeda. Men huru extraetet ähr skrifwet uhr actis origina- 
lib#j, må dhen swara före, som wederböhr, när dher till kåmmer.

Här begyntes een häfftig discurs emellan Pr. Norcopensem och Rectorem, sampt 
flere aff Consistorialib«;, hwad förstås skulle genom dhe extravagantier Rector for 
een stund nämde, som tidhen ha uthdraget i går. Särdeles urgerade Pr. Norcop. att 
det icke hadhe wäret någre extravagantier, begärte att Rector wille förklara sig 
dher på. Prof. Bentzelius, Rector måste hålla sig wed constit. och icke låta så 
handtera sitt ämbete, att hwar och een skall per qvaestiones drijfwa honom till swara 
för det han ratione officii suo wore förorsakad till säya. Det sadhe och Pr. Brun- 
nemr sampt Pr. Aurivillius, emellan hwilken och Pr. Norcop. någen häfftig ord- 
wäxling sig och yppade. Dherföre Rector upsteeg säyandes sig intet willja sittia på 
sådant sätt, att een adsessor med sine qvaestionib«j honom öf:rfalla skall, sade och. 
Jag ähr intet skyldig till swara på edra qvaestioner, utan haa I någet emot mig, så 
må I det på ordentliget wijs uthföra. Ifår med upstogo och alle dhe andre Con- 
sistoriales och effter något tahl på golfwet Professorerne emellan, sade Pr. Norcop. 
till Rectorem, förän hufwudaction skall studssa, och jag skall wara någon orsak 
dher till, så bedes iag före. Dher med gaff Rector sig till fredz och satte sig igen.

Qvaestor resenterade nu högdt, att han bleff i går påmint om sin edh, sadhe sig 
aldrig hafwa tänkt annat giöra, än det hans edh honom tilbiuder, och sig det wäU 
wetta omanter.

Rect. sw. sig hafft orsak det till giöra, så wäll då som nu. Professores somblige 
sade här till sig förstådt Rectoris mening wäret in communi.

DD Rudbek sadhe sig genom Cursorem wara opkallad att giöra edh, det hans 
hustru har berättadt effter sig [o: sin] pijga med hwilken Cursor hadhe taalt. Rector 
nekte sig sådane ordres gifwet Cursori, dher om Cursor nu strax skulle giöra 
beskied. Magnus C[ursor] inkallades sade sig så talt, Rector begiärar det hr Doctoren 
will upkåmma i Consist., dhe som blij borta sware sielffwe dher före.

Detta tilstod och dhe andre Professores wara sig i samma form förebracht aff 
Cursore.

Pr. Bentzelius påminte att Curio kallar nu i sin skrifft Ingo sin fulmechtige, der
före borde han skaffa sig fullkåmlig fullmacht.

Rector, jag will tilsäya honom dher om. Parterne inkåmmo och tilhöltz Ingo att 
skaffa sig een annan fullmacht. Frågades sedan hwem som lefwererade aeterne uth 
till Acadrns fullmechtige. Wadensteen sw. det har Secret. Micrander giordt effter 
då warande Rectoris och Consistorii ordres i förleden sommar och toges dhe här 
uthur Consistorii skååp, effter Secretaria ey hadhe dem hemma.
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Miaander sw. sig icke kunna minnas, om han dhem uthgaff och om så har 
skiedt, är det skiedt effter Rectoris befalning, han hade dher till intet mehr giordt, 
dem sielff hwarken skrifwet eller skrifwa låtet, det han bewijsa wille om så be- 
höfwes.

Wadensten begärte, att Consistorium wille betänckia om DD P. Rudbeck för 
swågerskapen skull med Curio måtte sittia i denne saaken.

Doa. Rudb. sw. sig wäll hafft annan orsak till draga sigh här ifrån, sig hwarken 
wara Curios farbror heller morbror, wille lijkwäl giärna wara här ifrån, allenast han 
wille först ingifwa någet på ett memorial, som V. Consist. måtte betänckia.

Wennaesius Consistorii Amanuensis inkallades och tilspordes hwad tijdh han 
extraherade dhe acter, Curio klagar wara orichtige, om hwilka nu twistas. Vennaes. 
sw. sidst under Pr. Skunkz reaorat sig dhem skrifwet. Frågades aff hwad tilfälle han 
kåm till att extrahera dem. Venn. sw. Sea. Hadorphiar togh på sig att excerpera 
alle dhe saka som intet wore expedierade ifrån A:o 1661 Kongl. och Illustriss. 
Cancellarii resolutioner och några Academiae acter, trycket angående. Somt hadhe 
han sielff extraheradt, det jag fölgde i 2 eller 3 punchter. Det som angick trycket 
hade han satt upp på ett memorial för mig. Det skreeff iag effter aff actis origi- 
nalibar, och seer fuller det jag af hastighet förskreff mig.

Consist. fr. om han haffwer det memorialet qwart.
Wennaesiar sw. sig haffwa det i behåll. Rector tilsadhe honom det han haf:r det 

wed handen, och ähr till swars, när det påfodras.
P. Bentzelius, jag har funnet nödigt för det jäfwandet Curio i sin skrifft påröra, 

att förklara mig, och som V. C  nu hörer, huru här med förewitter, när och af hwem 
det skrifwet ähr, jag och elljest fan mig ingen obligation hafwa på mig att mehr 
extradera, än skiedt ähr, begärar jag V. C  wille döma dher om, antingen han med 
skiähl mig har jäfwat heller icke, affträdde här medh.

Rector påminte här wed DD. Rudbek om hans jäfwande aff Wadensten. Doct. 
Rudbek ser sig offta förmant Curio till emendation och intet ansedt någen swåger- 
skap, som acta visitationis typographei [sic] wäll wijsa. Sig dherföre om detta och 
annat willja inläggia ett memorial af någre punchter dher i han sig will förklara, 
sade sig elljest icke ogärna affträda, d a  han och giorde.

Nu steeg Prof. Columbar till protokolla.
Not. Micrander sadhe: emädan jag i lijka måtto i Curios supplijk anröres och 

giöres deelachtig i den tillwitelssen om aeternes förfalskande, ty beda jag ödmiukeL 
V. C  tächtes och cognoscera här om, om iag är skyldig eller icke, och om jag med 
rätta må träda från protocollet, och tog der medh affträde.

Voterades om Proreaor hr. Bentzeliar wore rätteligen jäfwad.
Pr. Columbar, jag kan intet see hwad partialitet ähr att uthgifwa aeta skrefne aff 

en jurato Academiae, ey heller ähr d a  Reaoris ämbete att confaera aeta som extra- 
deras skohla, håller derföre hr Bentzelium frij för all partialita.

Pr. Tersaus, att acta ähre varierade synes. Nu frågas igenom hwars wållande det 
är skiedt, och kan sees, att Wennaesius, ähr dher till orsaken, som han och bekiände 
sielff på golfwet. D a  som då han p a  incuriam eller elljest giorde, kan jag intet 
see een annan böhr jäfwas före.

Pr. Norcop. Innan jag kan säya min mening om pasohn så will jag giärna 
wetta, om aeta skohla heeta falska heller icke. Dher någon tycker att dhe intet 
ähre falska så draga jag mig ifrån dens mening, wij willja blifwa wedh inten-
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tionem rei, att han säger dhe ähre falska, och det finner jag i mitt samwett. Rector 
sadhe, jag skulle gärna see att hr Norcop. wille votera effter förestält qvaestion.

Pr. Norcop. sadhe sig willja blifwa wedh det han hadhe sagdt.
Pr. Aurivillius, jag swarar till dhen qvaestion, som aff Ers Magnifz. ähr propo- 

nerad. Jag tycker effter det som opwijst är, att acta ähre både afskrefne och 
extraderade aff dhem som ähr jurati, och Acad:n med edh förplichtade, så kan jag 
intet see, att Rea. M. när han sådane acta får uth, bör jäffwas dherföre, och den 
som med sådane acter intet tycker sig wara betiänt, han får sielf gifwa det til- 
kiänna, och laga att han ähr säker genom collationerande heller någet annat sätt 
som han sielff kan hålla nödigt såsom och Rudbeckio wederfars han fick sielff 
taga uth, hwad han kunde betiäna sig medh, och effter saken haf:r sig lijka med 
Sea. Micrandro, såsom med Rectore, angående dhe aeterne, som nu twistas om, 
så håller jag och lijka om dhem bådhe.

Pr. Fornelius, jag tänker på dhen mycket stora indulgens som en hoper haa, 
att de angrijpa genast Rectorem, och besynnerlig effter Rector intet war orsaken 
om dhe woro förfalskade eller ey, uthan hade i sin macht, befalla Seaet:n att gifwa 
dhem uth. Dher före tycker mig wara obilligdt att han wräkes. Och att derföre 
intet een sådan man (som man elljest weet, att han sådant intet skulle giöra) dher 
före skulle jäfwas. Elljest skulle sådana föruth låta honom wetta i huset, förr än 
han upkåmmer, och intet sedan kåmma och wräkia honom. Det skulle alla sådana, 
när dhe det intet tohla, att een sitter, att dhe då intet giöra honom den håån, att 
han skall gå ifrån sitt rum.

Pr. Verelius, till Rectoris Magnifici framstelte fråga om för detta Reaor Acad. 
M:r Benzelius, och Seaetarius, för dhe extraderade orichtige acter Curio angående, 
böra absentera sig, eller ey, kan jag direae ey swara, för än jag min mening om 
merito causas haf:r förstå låtet. Jag förmerkte wäl i går af nogres discurser, det 
wore een saak, aff intet wärde, härrörandes aff oscitantia exsaiptoris, uthi meningen 
resti tuera sådant som een emottager eller aff sitt supplera det som fattas. Doch tror 
jag om saken ginge dhem sielfwe an in tali punao, skulle dhe låta höra een 
annan mening. Jag håller det för ett grofft stycke, så förwenda meningen i d a  
eens wälfärd angår. Exemplet wille jag intet låta practicera på mig. Den som mig 
förehålla min obligation att jag ährligen skall restituaa Acad:n all hennes medel 
och inkåmst jag handtaat haf:r, han hafw a dher till rätt och foog, ty d a  ähr min 
obligation. Men om någen i det ställa insmuge denne meningen: qvaestor skall af 
sitt supplera defeaen på Acad:s medel, och wille bruka dhen till a t  instrument, 
hwar aff iag öfwertygas borde, den kallade jag een skiälm, och hans konststycke 
ett a  imen falsi. Ett sådant crimen falsi wara uthi dhe extraderade ac ta  insmuga, 
som Curio påtalar, är min fullkåmlige mening. Will Gonsist. det så slett passaa 
låta, sware sielff daföre, och hwar för sig; jag tag a  mig heelt och hållet undan. 
Wiste Reaor och Seaetarius aaerne wara sådane eller ey dhet är dem och icke 
mig bekant, och kunna i d a  fallet aff sin plichts öfwerwägande, efftakåmma thet 
then anstår, utan mitt omdömande.

Pr. Gartman, min mening om Curionis jäfwande emot hr. Benzelium är denne. 
E ffta  som förnimmes af Curionis inlagde protest emot hr. Benzelium, bygga han 
den som jag ey annorlunda fattadt, eenkannaligen dher på, att igenom hr. Benzelii 
wållande ähre sig tillstälte fajsificerade acta, hwilka dher han enfaldigt fölgdt, utan 
wijdare efftersökiande, uthi actis Consistorii, hadhe d h a  på ofehlbart fölgdt een
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swår sentence emot sig, förmenandes att dherföre Curio, hr. Bentzelium med rätta 
uthur rätten jäfwas. Men emädan det nocksamt af Erici Wennaesii här in publico 
loco giorde bekiännelsse, som och elljest bekant och kunnigdt ähr, det Vennaesi#; 
b: te acta som säges wara falsificerade, affskrifwet, och altsså hr. Benzeli#; uthi 
intet dher aff participerar. Ty kan jag intet utan fast oskiäligt pröfwa, det han 
ex illo capite angående aeternes corruption eller falsificerande jäfwas. Haar Curio 
någet annat skiähligen emot hr BenzeL att inkasta, det lemnar iag dher hänn, till 
dhess han dher med, om elljest någet är, inkåmmer. I medier tijdh, som iag tycker, 
sitter han med rätta, dher honom så behagar. Detta tillägger jag det förriga, att 
offwanb:de extraet ähr långt förr hr. Benzelii tijdh ex actis Consistorii affskrefwet, 
och som mig berättat ähr ett memoriale för Rectore uthi denne saak, der effter 
twijfwels utan b:te memorial, wed anfodran bona fide uthgifwet och communicerat 
wordet men icke såsom någet falsum documentum.

Pr. Vereli#;, jag tror det är sagdt förr här i Consistorio, att Rudbecki#; har här 
med till giöra, jag tror effter han wiste att annorledes war, derföre begärte han 
dhem af Rectore. Det hade wäret bättre att han hadhe dem fått aff sielfwa proto- 
collet straxt. Respondeb. Rector aliiq#e Rector har intet altijdh tijdh dher till.

Pr. Brunner#;. Jag kan intet see att det har wäret Rectoris plicht att vidimera 
acta. Och ehuru det ähr, så troor jag intet att hr. Benzel. dolo malo har welat 
uthfå stympade acta, utan skullen har stådt hoos andra, och dherföre böhr han 
sittia. Jag weet intet annat än att oansedt det war lefwererat som Vennaesi#; hadhe 
uthdraget, war det doch honom Curioni intet förneekt att gå till sielfwe original 
acta. Jag håller det för een otrolig ting wij skulle wäret så obetänekte, att wij icke 
hadhe gått till sielfwe originalet, utan dömdt originali non inspecto. Det hadhe wij 
aldrig giordt.

Rector. Bmädan hr. Benzeli#; har uthfått dhe aeter som ähre skrefne med een 
besworen hand, ehuru det då kan wara med dhem, så war intet hans plicht att 
vidimera dem, och är dher före intet plichtig att affträda sitt rum i Consistorio, och 
icke heller will man tro att Consist:m skulle wara så obetänkt, att dhe skulle döma 
effter några andra acta än originalet, när dhe till doms gå skulle.

Sent. Om det jäffwande Curio har belagdt Prorectorem hr. Benzelium med för 
dhe honom tillwitte uthgifne såsom falsificerade aeter, blif:r detta effter pluralitatem 
votorum Consistorii betänkiande. Consistorium kan intet finna honom skyldig till 
sådant tillmähle, och dherföre intet böra träda uhr rätten.

Sedan voterades om Secret:n Micrandro.
Pr. Columb#;: jag håller om Micrandro lijka, emädan han effter Rectoris 

M. befalning dem uthlefwererade, så framt icke någet mehr här effter wijsas. Jag 
troor honom icke heller så illa, att han har wäret partijsk, utan för ährligare iag 
anseer honom, än han dem falsificera skulle.

Pr. Terserus, jag seer intet någet skiähl, hwar före han bör jäfwas såsom partijsk, 
intet finner jag det.

Pr. Norcop., jag säger det samma som i jåns, lägger till att Vennaesii relation 
war så confus, att jag intet kan finna mig dher i, effter hans relation skulle man 
hafwa fundament till exculpera Rectorem. Pr. Brunner#;, intet håller jag så före.

Pr. Aurivilli#;, iag har förr sagdt min mening; addo effter Secr:n fick uth dhe 
aeter, som aff een annan besworen extraherade, och aff een annan omskrefne, och 
det långt för än denne action begyntes, hwilke begge äre med ämbetz edh Acad:n
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förplichtade, så kan jag intet see, att han har någen sådan culpam, för hwiken han 
skulle jäfwas.

Pr. Fomelius, iag sade i jåns; har och samma rationes, hwarföre intet Secretarius 
må jäffwas. Addo: att dhen som finnes hafwa försedt sig antingen med affskrifwande, 
eller medh extraherande, må plkhta, och icke een annan lijda, som oskyldig ähr.

Pr. Verelius, oskiähl är det att han Curio har fått sådane acter, och kan skie det 
möter honom som dher till orsaken ähr een annan gång. Det behöfwes intet mehr 
än som sagdt är. Jag weet intet dher af, och intet will wetta, ey heller will iag 
participera der aff.

Pr. Gartman. Om Micrandri jäffwande, äffwen det samma som justificerar uthi 
slijkt måhl hr Prof. Benzelium, tiänar och till M:ri Julii Micrandri justification, 
som ey heller uthi någet participerar aff det crimine falsi, hwilket förwijtes een 
heller annan förmedelst dhe extraderade acters till nu påstående action förstympande 
och fördärfwande, att iag der före icke kan pröfwa skiäligt, att han för det här 
till honom förwitt ähr, böhr sig från dhenne saak affhålla. Som det ey heller och 
förutan detta någet ting, som mig tyckes, ähr aff honom att befahra, hwilken 
intet votum uthi denne saak hafwer.

Pr. Brunner«;. Det ähr Secretarii plicht att vidimera hwad som uthlefwereras 
skall, men jag kan intet annat see, än att Mag. Micrander har här uthi intet meent 
att vidimation skulle wara aff nöden, effter acta stode dhem altijdh öpne, och ey 
heller kan jag tenckia att han har det giordt dolo malo. Och om det wore för
seende dheri, så är det intet sådant, som giäller till crimen falsi.

Rector, jag håller före att det är samma skiähl med Secr. Micrandro, som iag sade 
om hr. Benzelio, att han har uthfått dhe acta som wore skrefne af een som edh- 
sworen war, och dher före intet dolo malo omgått medh saken, ey heller dher före 
bör hållas partijsk.

Sententia. Om det jäfwande H. Curio har belagdt Secr. Micrandrum med för dhe 
honom tillwitte uthgifne såsom falsificerade acter, är detta Consistorii betänkiande: 
Consistorium finner intet Secret. Micrandrum skyldig till sådant tillmähle, och 
honom derföre intet böhra träda ifrån protocollet.

Här på inkallades dhe. Pr. Brunner«; och Pr. Fornelius påminte, att man till 
säkerhet frågar effter, hwem som orsaken ähr, et qvanta culpa.

Nu steeg Micrander till protocollet igen i denne session. Togs i betänkiande om 
swågerskapet emellan DD. Rudbek och Curio är giltig orsak till hans jäfwande.

Pr. Aurivill. och Pr. Terser«; sade, effter han sielff affträdde så behöfwes intet 
votera dher om, helst effter han sielff det icke begärte.

Pr. Brunner»;, mig tycker wij borde wetta om detta är skiähl der till, heller icke.
Effter laagen och rättegångsprocessen fans wara skiähligt att dhe som medh 

skylskap och swågerskap ähre parterne tilbundne, affträda wedh sådant tillfälle.
Nu inkåm Pr. Benzeli»; effter Rectoris och Consistorii begiäran, och sades 

honom att Consist. har taget Curios jäfwande emot honom under behörig con- 
sideration, och funnet der till inge skiähl, dherföre honom srår fritt att intaga sitt 
rum igen. Pr. Benzelius tackade V. C. som har behagat taga det under noga skiär- 
skodande, och att han nu wore frij giord, för een så groff tillwijtelsse. Sade sig 
förmoda, att han sitt jus sig får reservera, att wederböhrligen möta det honom och 
fleere objicieradt är, angående crimen falsi, det Curio aldrig med ähran skall 
kunna bestå.
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Begyntes sedan sielfwa hufwudsaken, och uplästes aff libellen det som står i 
membr. 1 artic. 2. Discurrerades om det muntelige Conference, som plägar effter- 
låtas parterne för domens conciperande.

Inkallades Ingo Rudbek, och på tilfrågan sade detta swar, om den reqvirerade 
fullkåmlige fullmachten.

Effter heela processen är till ända förd, och alt i skriffterne infördt, begärer Curio 
att V. C. wille döma dher på. Han som reus ähr finner sig benögd med det som 
genom skrifter förebracht är, och har intet mehr att läggia dertill.

Consist. sw. det stå hoos sig, om de willja någet höra eller tillåta aff det Ingo 
utan fullmacht muntel. föredrager, emedan han allena fullmechtigad är till fram
bära Curios skriffter, och dher hoos intet tahla.

Effter k l war nu reeda 8 slagen in på afftonen kunde Consist. intet längre 
uthdragas. Slötz altså att kl. 8 dagen effter tages saken före igen.

Den 19 Decembris
höltz Consist. majus, praesentes wore M. Magnus Celsius p. t. R., M. Brunnerus, 

M. Benzelius, hr. Gartman, M. Liung, hr. Verelior, M. Aurivillius, hr. Norcopensis, 
hr. Terserus, M. Joh. Columbus. Acta notavit Micrander.

1. Uplästes hr. Ol. Rudbeckii skrifwelsse, dher i han begärar, att papeersqwarnen 
må inventeras honom till handa effter hon honom bewilljad ähr.

Inspectores aerarii medh Not. Consistorii förrätta inventeringen, i DD. Littmans 
snille, om han sig uhrsechter för inspections ämbete, så tillijtes dhen som effter 
ordningen blif:r inspeaor aerarii i dhen faculteten nembl. DD. P. Rudbek.

Pr. Terserar, effter iag förnimmer det ämbetet i min absence wara mig pålagdt, 
skulle iag gärna, som elljest ähr nykåmmen och owaan här wedh önska, att dhen 
collega, som icke aff andre swåre ämbetes sysslor wore förmycket beswärad och uth- 
tröttad, mig adjungerades.

2. Uplästes J. Grammonii supplijk, dhen hans fader nu insinuerade, dher i Gra- 
moni«r uhrsechtar sitt uthewarande för fattigdomb.

Res. Grammonius måste sielff kåmma, om han will wänta någen mitigation. 
Det sades hans fader; hwilken begärte om möyeliget wore att domb kunde nu falla 
i saaken. Consist. sw. sig intet kunna nu denne gången döma dher i förr än han 
kåmmer sielff till swars, ju förr ju heller och effter fadren begärte wetta tijdhen, 
nämdes i förslagswijs tiugundedags tijdhen.

3. Uplästes DD. P. Rudbeckii skrifft, dher i wore insatte någre punchter, an
gående hans wräkiande i Curionis saak. Denne skrift begärte DD Rudbek igen 
sedan hon de verbo ad verbum wore förd till acta. Summan dher aff effter 
V. Consistorii sluut uthdragen ähr denne. [Referatet har icke inskrivits på härför 
reserverad plats i protokollet.]

4. Företogs å nyo hufwudsaken. Fans gott att taga före det som står i articulo 
2:do membr. 1 huru Curio har här tils trycket förestådt. Men emädan mycket war 
inblandat, uthdrogs een qvaestion dher aff att discepteras, nembl. om Curio nu här 
effter kan förtroos trycket, utan någon befahrande skada för Acad:n. Voterades 
här om.

Pr. Columbus, res ipsa klagar att dher är stoor orichtighet ty man kan på lång 
tijdh intet få någet färdigt. Men att iag skall hwart och ett som honom intenderas 
affirmera det kan jag intet. Tycker bäst han kåmmer dher ifrån, det jag troor han
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sielff skall wara nögd medh; effter man mycket förr kan på andre tryck kåmma fort 
med arbete, ehuru wäl han i förstone har kåmmet uth dher medh.

Pr. Terserus, jag kan fuller intet annat judicera af alt det förelupet ähr, änn 
att Curio må lefwerera trycket från sigh, aff fölljande skiähl. 1. för dhen store 
confusion dher finnes, 2. för den långsamhet och missnöye hwar och een nu een 
tijdh har taget, som har hafft arbete på trycket, 3. intet kan heller correct sättias 
förutan det att alle menniskior wetta både i Stockholm och andre orter, att Acad:n ähr 
illa försörgd medh tryckerij. Synes derföre mig bäst Acadrn låter see, att igenom 
hennes egen negligence icke sådant skieer. Curio har och sielff uthlåtet sig wara 
nögd att träda dher ifrån.

Pr. Norcop. Effter det frågas i den form om Curio ähr tiänlig till sittia dher 
wed länger, är min mening, emädan alla beswära sig icke kåmma fort på det trycket, 
må Acad:n heller försee sig om een annan än honom. Orsakerne som förmähles i 
aeterne, som ähr brist på disciplijn hoos hans folk, och räkenskap medh dhem, 
dem kan jag intet tilskrifwa heelt och hållet honom utan Consistorio till een deel, 
som med mycken möda och stora promisser bracht honom dher till, hwilka dhe 
sedan intet wore mechtige till skaffa honom. NB* effter Consistorii acta 1659 
dhen 27 ApriL § 6. itjem] dhen 18 Maji §. 4 samma åhr it[em] dhen 9 Junij 
$. 2. et 4. sampt och hr. Ol. Rudbeckii attest ifrån begynnelsen till dhe orden hålla 
monopolium. Dhen andre orsaken som föregifwes till denne ändringen med Curio, 
nembl. confusion på trycket, dher i sitter Acad:n skadelös, mir Curio fullgiör det 
som han i förra punchten war saakfälter till.

Pr. AurivilL, iag kan intet see effter mitt ytersta skiärskodande, af det som nu i 
månge åhr på trycket under Curios administration skiedt är, att K. Acad:n kan med 
den mannen utan sin stora skada och afsaknad, så och wanheder wara betiänt, i 
anseende till dhen nocksampt bekante, och aff actis befintlige försummelsse och orich- 
tighet i ett och annat stycke öf:r hwilken ofta i Consist. i dhesse åhren är klagadt, 
och ibland störste dehlen kunbart.

Pr. Fornelius. Anbelangande det ena om Consist:m skulle här effter kunna 
förtro honom direction på trycket utan skada och affsaknad nu heller i framtijden, 
så tyckes att det wore tryggare för Acad:n hon försåge sig medh någen annan dock 
icke någen utan dhen som hadhe caution i pungen, heller någen swarsgodh caverade 
för honom, och så mycket grannare sådant måtte observeras, som Hs Hg. Excell. i 
brefwet sådant nämner, att det torde i längden kåmma på Consistorii answar. 
Hwad det andra om orsakerne wedkåmmer, så ähr mitt betänkiande heelt det 
samma som hr Norcopensis.

Pr. Verelius, iag har intet annat trodt, än alt detta skulle wäret afgiordt i afftons, 
effter jag ey förmådde längre sittia, skreff iag mitt betänkiande i afftons, det jag 
begärte P. Norcopensis wille insinuera, men effter det ey kåm dher till, säger jag, 
mig tycker mycket beswär wara här i som med mindre kan afhielpas. När 
Acad:n får sitt tryck igen som dömdt ähr, meenar jag Acad:n kan giöra medh 
honom som henne lijkast synes, utan någon votering; sedan liqvidation ähr skiedd, 
och Acad:n har sitt tryck, och Curio sitt, ähr tijdh nock tahla dher om, antingen han

* Senare tillskrivet och understruket. Till detta NB och till den understrukna meningen hän- 
ivsas längre fram i denna dags protokoll.
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är dugelig heller ey. I liqvidation böhr och kånw»a i consideratiori, om Acad:n har 
hållet honom alt det som honom lofwat ähr.

Rector och andre påminte här wed, att qvaestio nu ähr, om han Curio ähr dugelig 
till trycket längre heller ey?

Qvaestor, tijdh nock tahla der om sedan, jag har sagdt min mening.
Pr. Liung. Emädan dhenne puncht är särdeles befalt aff Illustriss. Cancellario, 

att trycket i sitt skick ställas böhr, och fördenskull nu frågas, om det aff Curio 
wäntas kan, är mitt betänkiande, att det är både Acad:n och honom gagneliget, 
att han qvitterar trycket, och Acad:n förseer sig med een tienlig man.

Pr. Gartman, iag är wäll i samma sentiment med Qvaestore att det böhr gå för 
uth, att Curio lefwererar Acad:n sitt tryck igen, sedan kan consulteras om hwem 
man skall få i stället. Men emädan qvaestio är nu dher om särdeles proponerat 
antingen han kan skattas tiänlig der till heller ey, tycker mig bäst wara, både för 
honom och Acad:n att giöra någon förändring dher medh; doch lijkwäl tyckes mig 
wara een samwets saak alt för mycket hasta dher medh, utan låta honom någen 
tijdh till att rådhgiöra med sig sielff, huru han här effter kan ährligen begå sig i 
anseende till dhen kostnad han här nederlagdt på åthskillige wärkz opläggiande här 
på trycket, dett ingen giordt för honom. Angående confusion och annat som honom 
påföres i accusation, förmodar man dhen blij rättad, när det praesterad ähr, som 
dömt ähr, och han fullgiöra böhr.

Pr. Benzelius, jag skattar fuller dhen qvaestion, som nu är kåmmen i consideration 
för een af dhe principaliste i heela detta ährendet, och på hwilken deliberation 
Illustriss. Cancellarii breff synes intet mörkt syffta; och dherföre intet skulle under
låta till närmare förklara min mening, jämwäl och i denne förestälte frågan. Men 
effter som iag ähr af Curio belagd med någen beskylning, såsom dhen dher skulle 
haa welat graveradt hans saak med stympade acters extraderande, tackar M  R. och 
V. Consistorio jag för dhen resolution som dher i fallen ähr, i hwilken iag seer mig 
dherföre wara frij kiänd. Lijkwäl effter kan wara till befahra, att icke allenast Curio, 
utan till äfwentyrs någre andre kunna ännu behålla den samma suspicion, alt dher 
före undandrager jag mig att votera om hans afsättiande, förklarar lijkwäl jämwäl 
och här medh, att ehoo dhen ähr, som sådant mig insimulerar, det jag någet dher 
till har contribueradt directe eller indirecte, ex parte eller ex toto, dhen skall med 
sådan falsk och oförswarlig beskylning aldrig med ähran bestå, i dhe andre ährender 
angående tryckwäsendet, will jag fuller säya min mening om, men begär ar i detta 
angående hans afsättiande, för denne orsak blij uhrsechtad.

Pr. Brunner«/, mig förekåmmer det, att när een blij jäfwad, och Gonsist:m lijk
wäl effter noga ransakning dömer een att sittia, böhr han sedan säya sin mening, i 
det som förefaller.

Pr. Benzelius, jag undrager mig intet i det min edh och plicht mig tilbiuder, men 
i detta måhlet uhrsechtar jag mig, till dhess jag får den satisfaction mig böhr.

Pr. Brunnerus, anbelangande hufwudfrågan af det som både i ransaknings instru- 
menterne gifwes wed handen och elljest aff allment tahl här om och dagelig för- 
farenhet, finnes fuller det att Acad:n kan intet wara belåten dher medh, att så skall 
gå bådhe med tryckerij och boklådan, som nu går. Wore det till förmoda, att Curio 
kunde kåmma till sine förre vestigia wille iag ha mycket betänkiande att råda 
dher till man skulle taga någen annan, effter iag twiflar någen har hiärta till att så 
grijpa till sine egne medel, och kosta på åthskillige wärkz opläggiande. Men iag bär
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fruchtan, att han ähr kämmen till sådan förwärring att han sielf intet lärer för
undra sig, och längre willja sittia i sådant tilstånd. Hwad orsakerne wedhkåmmer 
will jag slätt ingen deel haa dher i att Consist. ähr orsaken dher till. Ty om man än 
skiönt inge wisse documenta hadhe, täncker man lijkwäl gärna det bästa om sine 
antecessorib«! och collegis, och seer man och att Hlustriss. Cancellarius räknar 
sig för ett membro Consistorii, som dhess caput. Doch imputerar iag icke dhem 
som een annan mening hafwa, det dhe här med 111. Cancelkm och öfrrheten ha 
meent. Att Consist: m intet haa wäret orsak dher till, finnes wäll i actis, ty hade 
Curio wäret missnögd med sine privilegier, att han ey fått de 900 dr smt åhrligen, 
hwij har han ey taalt dher på i så många åhr, och sedan när man seer på det brefwet, 
som drotning Christina förunte Jansonio, finnes det gå uth dher på, att det skulle 
wara till behagelig tijdh, och altsså ey perpetuum, utan honom undt för wärketz 
inrättande, och dhe sumpt«! som föllo enkannerlig på hans person, och icke på 
successoris. Och böhr så både Consist:m och öf:rheten wara frij för det, att honom 
ähr meer lofwat än hållet. Men nu andre orsaker, hwarföre wij så mena om Curio, 
så gifwa oss acta det wed handen, att orsaken till disciplins förfallande ähr ju till een 
deel hans skuld, effter det så offta och länge skiedt. Men det att han beropar sig 
på Consist:m, att det intet har rådt med dem, giör han Consistorio orätt uthi.

Pr. Norcop., jag begiärar sättia en citation eller twå till mitt votum, ty emädan 
dhe rationes jag införde i mitt voto nu refuteras, begiärar jag få läggia ett ord 
eller någre af actis till mitt votum, som skohle kullslå den långe refuta/ion.

Pr. Bruna, det är intet strax refutation på een annars voto, när någen discrepantia 
sententiarum infaller, hr collega må intet så tagat upp, wij ha frijheet till säya wår 
mening, fast dhen icke i alt stämmer öfwer eens med een annars.

Pr. Norcop. E:s Ehrewt. har sökt refuteradt mitt votum, dherföre behöfrr det en 
stödh under sig, att det må stå. Tillätz alltsså hr Norcop. att tilsättia dhe allega
tioner som finnas nest effter NB och understrukne ähre.*

Pr. Brunner«!, ähr det intet annat än det wij ha förr hördt, så kunde jag billigt 
repetera, det som Curios concipist så offta förer, nytt har han intet. Continuerade så 
Pr. Brunner«! sitt votum. Men det att Wadensten införer, det Curio sielf intet 
har lärdt ämbetet, kan jag intet gilla; ty öfrrheten och Consist:m ha sielffwe kiändt 
honom godh dher till. Men i anseende till det han här i förtiden haa giordt, skulle 
jag gärna see, att han hade någet solagium, på hwad sätt det helst skiee kunde, utan 
Acad:s gravation.

Rector, jag kan intet annat säya, än att Consist:m nu på någen tijdh hafft stort 
missnöye af det owäsendet på trycket, hwilket Acad:n icke allenast ha wäret till 
skada, utan och till dishoneur, och gifwet mången orsak till någet för Acad:n 
ohederliget omdöme. Dherföre till följe aff Hs Hgrefl. Excell. breff och admonition 
sådant till att förekåmma, att det icke så framgeent continuerar för een persons skull, 
som nu är mehrendels genom sin egen skull någet aff sig kåmmen, ehuruwäl han 
sitt ämbete wäll i första åhren ha förestådt, när han kåm dher till. Så tycker mig 
Consist:m till säkerheet för answar i framtijden nödigt, att Acad:n förseer sig med 
någen annan, som booktryckerij wederböhrligen kan förwalta, att det ha gått 
orichtigt till nu någen tijdh på trycket, gifwa acta visitationis typographiae wedh 
handen, förfarenheten och det klagemåhl som öf:r alt wankar, och will jag intet 
förmoda Consist:m wara någen orsak dher till, så wijda det ha stådt i boktryckiarens

* Se noten sid. 158.
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frijhet, att opsäya disposition öf:r tryckeriet, dher han hade sedt sig dher aff hafwa 
någen difficulteet heller meen. I det öffrige skulle och icke jag ogärna see, att 
hans forna meriter kunde på gott och behörliget sätt ihåghkåmmas, doch utan 
Acad:s gravation.

Pr. Aurivill. Hwadh det siste wedh kåmmer nembl hwad han i första åhren ha 
förtient, seer jag giärna att han kan blifwa ihogh kåmmen, det sadhe och dhe andre, 
som det i sine förre votis ey hadhe nämdt, dock så wijda Acad:n ingen last dher aff 
hafwer.

Sedan togs det som fölljer i consideration, först det i 4 membro, nembl. att 
Curios arbete i antiqviteterne intet swarar till dhen spanmåhl han har niutet.

Resol. Detta ställes under liqvidation.
Det 5 angående trycketz distraction ähr för dömdt, nemligen att han böhr resti- 

tuera Acad:n det han bewijsligen har fått, effter sin obligation.
Det 6 angående dhe 300 rdr länte af Acad:n, hwilka Curio säger sig aff R. 

Cantzlären genom secr:n Austrell hafwa tillsäyelsse att dhe skohla blifwa honom 
skiänkte, så framwijstes nu aff Pr. Aurivillio secr. Austrells breff, dher i han säger 
sig intet minnas nyligen eller nu för tijdhen noget wara talt om Curios skull, och 
att dhen skulle honom skiänkias aff Ilustriss. Cancellario. Skulle någet förr wara talt 
dher om, när Austrell hadhe 111. Cancellarii saker under händerne, twijflar han 
intet om, att Curio hadhe skaffadt sig R:s Cantzl:n[s] breeff dher på, om någet sådant 
hade wäret lofwadt. Taaltes sedan om interesset på dhe 300 rdr. Rector, opraejudi- 
cerligen säger jag det wore önskandes wij finge capitalet igen, i dhen mening war 
Prof. Liung. Pr. Betnetius, det kan jag intet samtyckia utan communication med HL 
Cancellario, att han skall slippa interesset. Änteligen resolverades. Effter ingen 
obligation ähr på interesset, kan man intet fodra det, förr än det repraesenteras 111. 
Cancellario, men sielffwa capitalet skall han betahla i content, i medier tijdh står 
hypotheket effter dhen obligation i actis införd.

Pr. Bentz., det ähr intet nock att obligation fattas, ty han har offta wäret krafder 
och lofwadt betahla.

Uplästes nu membrum 2:dum i libellen, nembl att Curio nu på någre åhr har 
fö rsu m m a t  sin obligation medh bookhandelen och dher igenom förorsakadt K. Mt. 
till att gifwa andre bokhandlare loff till sättia sig neder i Stockholm. Uplästes och 
hans swar här till dher i han klagar sitt privilegium wara öf:rträdt aff andre.

2:do. Det Curio intet såldt effter hållenska taxan. Curio swarar sig det giordt, 
beropar sig på Hs ExcelL Hr Grijpenhielms och D.Doct. Loccenii attester.

Rector, det kan intet wara under att han sålde åth dhem men wijse att han har 
så såldt åth andre.

Pr. Vereli#/, han måste ha rätt för frachten och det han har kostadt dher på, ty 
ingen bookhandlare kan elljest kåmma uth.

Pr. Norcop., wij måste kasta ögonen dher på, att emot hans privilegium ähre andre 
bokförare tillåtne här att handla.

Pr. Aurivill., ja när marknader haa wäret.
Pr. Norcop., åhret uth och inn. Swarades det wara skiedt sedan Curio försum

made sig.
Pr. Norcop., sedan dhe ha låckat karln i klämman släppa dhe honom.
Pr. Benzeli«;, den som ha låckadt honom i klämman stå dherföre, men det ey må 

Consist:m kiännas wedh.
11 -  724594  Saliander
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Pr. Verelius, han haa lidet skada på een och annan ort med sin bokhandel, som 
Gonsist:m wäll weet.

Pr. Benzel., det böhr man möta med commiseration, men det uhrsechtar intet hans 
negligence.

Pr. Aurivill. Han har och wunnet wackert på åthskillige andre materier, och för
dern wakre penningar med Acad:s tryck.

3. Det Curio har tryckt ocenserat låter man blifwa, effter det ey förr ha fölgdt 
någet särdeles sluut dher på.

4. Desidererades det att Curio icke har inlagdt ett exemplar i Consistorio aff alt 
det han har tryckt.

Proponerades nu dhen qvaestio, om aff honom Curio här effter kan wäntas, det 
han skall hålla här effter boklådan. Detta syntes böhra ställas under öf:rhetens gott- 
finnande.

Frågades sedan hwad orsaken ähr att han har öfrrgifwet bokförerij.
Pr. Benzel., eendeles hans negligence, endeles och andre bokförares tillåtelsse, och 

effter bokförerij borde och hållas i Stockholm aff honom, och det ähr försummat, 
tycker mig det kåmmer intet allena oss till tahla dher om.

Rector, wij tahla om det som här försummat ähr.
Taaltes sedan om boklådans uprättande. Häri wore åthskillige förslag dher om.
Äntelig formerades dhen qvaestio om Curio har fullgiordt sin obligation med 

boklådan, och om han här effter det remediera kan. Här om voterades.
Pr. Columbus, det håller jag före om dhesse begge ting att han hwarken kan 

eller will det här effter praestera, ehwad han här tils giordt, särdeles för någen tijdh 
tilbaka.

Pr. Terserus, att nu illa står till ähr klaart nock, men hoo kan det säya, om 
Curio niute dhe conditioner dher till höra. Hwarken han heller någen annan kan 
hålla här nogen boklåda, utan han får meliorerade conditioner, dher öf:r man måste 
affwänta 111. Cancellarii willja.

Pr. Norcop., om Curio tycker mig att han intet mehr ha kunnat giordt, än giordt 
ähr i detta måhlet. 2:do om dhe conditioner blij bestådde håller iag honom capabel till 
kunna giörat.

Pr. Aurivill., anbelangande boklådans tilstånd wed denne tiden, är det alt för 
beklageliget, och Acad:n till större wanheder än någon kan beskrifwa, och ehuruwäl 
till dhen extremitet kunde wara åthskillige orsaker, kan jag lijka wäl intet annat see, 
än att Curios försummelsse ha och giordt mycket till saken, hwilken ju längre ju 
meer har wäret honom sielff till skada, effter han nu i nogre åhr har wijst, att 
han intet beqwämligen bådhe boktryckeri) och bokhandleri till sin och Acad:s nytta 
har kunnat förwalta. Men dher han skulle wärkel. få niuta dhe privilegier honom i 
förstone föruntes angående bokhandlerij så wäl i Stockholm, som här, kan jag 
effter mitt ringa omdöme intet annat see, än att een man som achtsam will wara, 
mycket wäll kan föda sigh dher aff. Och dher Curio wille än wijdare wijsa dhen 
flijt, som han i första åhren dher wed nocksamt wijste, tycker mig att han ännu 
kunde dhen handelen behålla, dher han sielff wille; ty kunna 3 bokförare i Stock- 
horn sigh uppehålla och föda sig dher aff, det man icke annat weet, hwarföre icke 
han allena aff den handelen både i Stockholm och Upsala.

Pr. Verelius, heela denne saken beror dher på att grijpa till pungen, och att man 
kan wända dhen så att man icke går både capitalet och interesset qwitt. Men som 
tidherne nu förewetta, och åthskillige intrång som finnas i hans eget swaar, kan
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jag intet see att Curio kunnat mehr giöra. Men att han skulle som nu sakerne stå 
hålla boklåda, kan hwarken han eller någen annan det giöra. Men blij tiderne för
bytte och conditionerne meliorerade, troor jag Curio lärer giörat så wäll som någon 
annan.

Pr. Liung. Bokhandlerij belangande håller jag billigt att Curio befrias för wijdare 
att hålla sin obligation, emädan medlen ähr honom af åthskillige orsaker i denne 
handelen stympade. Men ähr det så, att han tror sig om både willja och kunna den 
handelen här effter förestå, tycker mig det wore billigt honom alt sådant effterlåtes, 
dher han sielf kunde förmå att niuta dher uthinnan bättre wilkohr, änn här tils 
skiedt ähr.

Pr. Gartman. Det som Curio förwijtes i detta måhl att han intet ha hållet sin 
obligation, utan dher i mycket försummat, finner jag oförgripeligen och utan 
nogens praejudicio, som bättre kunskap dher om haar, mehrendels sådant skiedt 
wara dher igenom att han sine medel på ett och annat wärkz opläggiande anlagdt, 
deels lidet på watn och land skada deels och genom eeld i lunden, deels och af de 
intrång som ha skiedt aff andre bokförare, som sig haa nedsatt i Stockholm. Hwad 
andre articulum qvaestionis wedkåmmer, att han här effter skulle wara capabel till 
förestå bokföreriet, håller jag honom wäll dher till capabel, tycker än sådant böhra 
honom effterlåtas dher han willjan dher till har, som han utan twijffwel een särdeles 
kunskap dher om haar. Om credijt twijfflar man icke, allenast det står dher på om 
han sielff det begiär, det jag twijfflar om han icke får dhe conditioner, som här 
till nödigt fodras.

Pr. Bentzel., jag kunde wäll aff inwänning af det förra anbringandet om det 
falska tilmähle, undraga mig. Men emädan denne qvaestion ähr meehr public 
har iag det betänkiande, att iag intet kan wägra, det Curio ähr skiedt intrång i 
hans förunte friheter; han och lidet någen olycka i samma bokhandel. Tycker icke 
dess mindre, att någen försummelsse och wårdzlöshet på siste tiderne i synnerhet 
haa bracht den handelen till lägerwall, Acadrn till största afsaknat och waanheder. 
Men för det andra, om Curio skulle i tilkåmmande tider wara tienlig till förwalta 
det samma ämbetet, weet jag intet annat säya, änn att när Acad:n föreslår dhe
puncter, som nödige ähre, och han på sin sijda resolverar sig till dhen activiteet
och trefwenhet han i förre tider wäret bekant före, då kunde man haa orsak till 
conferera det medh Academiae förmän.

Pr. Brunner»/, wij kunna intet förswara det tilstånd nu ähr medh bokhandelen, 
det ähr både skada och skam. Orsaken der till kan jag intet i alt liberera Curio före. 
Om man in futurum skulle kunna förtroo honom detta handtwärket allena, will
fuller först dhen conditio wara, att Acad:n skall haa een fullständig boklåda, och
han dher emot sin åhrliga föda, om han nu förstår dher under dhe 900 dr smt, 
kan jag intet see huru man kan tänkia på dhem in hoc rerum stam, utan man kunde 
finna på andre conditioner att hiälpa een flitig man, och dher i skulle Consist:m 
räckia honom alffwarsamt handen. Men om Curio skulle dher till willja kåmma, 
twijflar jag mycket, dher icke någen af hans wänner wille disponera honom dher 
till, och bringan till sine förre terminos, och att han gofwe een revers från sig, 
hwilket när det wore skiedt, kunde man det försökia på nogre åhr.

Rector, att det står beldageliget och oförswarliget till medh bokhawdelen, så och 
Acadrn till icke ringa waanheder, ähr allom nocksamt bekant, orsaken dher till kan 
fuller wara deels tillstötte olyckor, hwilket till een deel och lian wara förorsakat 
och aff någen Curios försummelsse, besynnerligen nu på dessa sista åhren, deels
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och genom förhinder i boktryckeries förwaltande, doch lijkwäl i anseende till hans 
forna giorda flijt, så och omtalte olyckor, tyckes han böhra förskonas för någeo 
wijdare tiltahl, och der han finge de conditioner hwar igenom han bokhandelen 
wijdare förwalta kunde, och wille igenhämpta sin förra flijt och activiteet, tyckes 
han wara dher till så wäll fallen, som någen annan, dher han elljest sielff will, 
och öfrrheten det behagar.

Rector påminte att här äre än nogre bijactioner i denne handel upkåmne af dhe 
beskylningar Curio en och annan har graverat medh, som man giärna wille afgiöra 
för helgen, dherföre frågade Rector när V. C  will taga någon tijdh dher till

Pr. Benzelior, jag kan ey annars giöra än att iag måtte sökia satisfaction aff 
honom för det grofwa tillmähle han mig påbördat hafwer, och hade iag wäll orsak 
till begära att wara säker om honom, doch lemnar iag det V. C  betänkiande.

Slötz sedan att nestle, rijsdag tages till afgiöra desse beswär emot Curio.
Pr. Benzel, jag kan icke underlåta till påminna att när iag war i sommars på 

trycket, sattes trycket i wisse rum. Man borde wara wiss dher om, huru det är H r 
tils conserverad, heller här effter förwaras kan.

Slötz att liqvidation skall skiee i synnerheet om dhen opborne spanmåhl och dhe 
300 rdr.

Ingo Rudb. begärte nu i denne session få inläggia en Curios skrifft, och effter 
det per Pr. Columbum begärtes, mädan Consist. wore begripet i voteringen, op- 
skiötz det litet. Ingo begynte i medier tijdh bulta på Consistorii döörn nogre reesor, 
med hwilken importunitet han befaltes innehålla. Rect. fr. nu om han skall taga 
emot Curios skrifft, sedan Consist. war nu snart till ända fördt. Klagades öf:r att så 
litet attenderas, det som offta är i Consist. belofwadt, att inge skriffter skohle in- 
lefwereras i sittiande Consist. som icke förr ähre insinuerade hoos Rectorem förr uth.

Pr. Benzel., jag tycker skiähliget att de intet må få packa in sine skriffter, sedan 
Consist. ähr satt, men om iag skulle falla här emot, så kan det tydas mig uth, 
som iag wore rädder för hans skrifter. Syntes mest allom wara gott, att man blijr 
wed det giorda sluut, att inge skriffter må inläggias sedan Consist ähr satt, särdeles 
det som inlägges aff partibus litigantib#/, effter nu Consist:m ju längre ju offtare 
blijr med sådant beswärad.

Pr. Norcopensis, det ähr swårt att afskiära detta heelt och hållet
Fölljer nu i kladden ett project aff domen.*

Dhen 22 Decembris
höltz Consist. majus praesentibus M. Magno Celsio p. t. R., M. Brunnero, M. Ben- 

zelio, hr. Gartman, DD Hoffvenio, M. P. Liung, hr. Verelio, hr. Arrhenio, M. P. 
Aurivill., h. A. Norcop., hr. Tersero, M. J. Columbo. Acta notavit J. Micrander.

1. Inlades aff hr Norcop. dhe documenter angående Behmens wäsende, i dhen 
Kongl. lådan i skåpet men klagades att originalet aff liqvidation ähr icke än igen
funnen.

2. Slötz att Dn. Liuander får af cassa studiosorum det honom bewilliades för 
lappens Scirmos information.

3. Berättade Pr. Brunnen&r att Anander har informeradt den andre lappen [9: Ni
colaus Lundius] H r  nu ähr, begärte dherföre honom kunde det bewilljas, som förr 
ähr bestådt in actis d. 30 Sept. §. 16. 1674 nembl. 13 dr kmt på hwar termin.

* Ej bifogat rprotokollsboken.
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Resol. Han får det aff cassa studiosorum.
4. Rector sadhe att Ingo har inlagdt en protest emot domarene, och i synnerhet 

går dhen emot ProRectorem hr. Benzelium, hwilken skrifft finnes $. 5. I medier 
tijdh inföll något annat

5. Taltes om spanmåhlshandelen, och särdeles insinuerades det skriftel. förslaget, 
som giordt ähr aff DD Rudbek insp. aerarii och hr Qvaestore, och som här wedh 
af een och annan meentes wara wist sluut giordt i Consistorio om Uplandz span- 
måhlens intagande, men det sedan ändrat effter intagningen ey skiedd ähr. 
Pr. Benzelius neekte någet wist wara slutet om sådan intagning här, förr än nu 
nyligen. Ehuruwäl det war discurrerat dher om och altsså ingen ändring skieddt.

Inspectores aerarii sade sig willja wara exculperad, effter dhe här om haa påmint, 
och fogderna fått ordres att beställa om spanmåhlens torkande.

Hr Verelius, jag trodde det skulle wara klaart att spanmJhln af Upland skulle 
införas hijt, derföre har jag intet budet uth dhen spanmåhlen, utan Helssing och 
Wessmanlandz spannetnåhln.

Pr. Brunn., wij haa ju taalt om och wäret eensse att Uplandz spannemåhln skulle 
och een deel sälljas wedh Berget. Detta staante i intet wist sluut.

6. Refererade Pr. Benzeli#j att secr:n Bergenhielm har skrifwet Pr. Berelio till, 
och begärt det han skulle låta wetta Pr. Benzelio, att det han i höstas skreff hr 
Bergenhielm till om confirmation på tullqwarnen i Upsala för Acadrn, har han 
ehuruwäll någet beswärl. dhen 10 hujus ährhållet och lofwadt skicka det öf:r med 
Secr. Hadorph.

Justitiaraken angående riddare synen har hr Bergenhielm recommenderat secre
tario revisionis.

7. Företogs Curios saak, och uplästes hans supplijk till Consistorium så lydande.
Magnif. D. Rector, samt H:Ehrewyrdige högdt förfarne och h:lärde Herrar sampd.

V. C  h:de adsessores.
E:s Magnif:z och V. C. är nocksamt wetterliget, att der någen allenast jäfwar 

en wildugen wara uti alle underrätter, den samma skal få S:s laag till godo åthniuta 
och icke dens dom afhöra, som een fruchtar före.

Nu jäfwar icke allenast jag utan än mehr äskar och fodrar Hans Höghwt. Pr. 
Benzelium uthur denne rätt, såsom aldeles wildog af desse oärlige skiähl:

1) . Haf:r Hans HEhrwt mig acta förneekat med desse ord: skohlom wij sub- 
ministrera honom arma? Der lijkwäl samma acta mig effter laag och process måste 
communiceras.

2) . Då dhe mig omsijder skulle lefwereras är det stympewijs skiedt, hwar emot 
jag och så til förende qvam solennissime protesteradt och än protesterar. Ty fast 
än under någors annars rectorat extrajudicialiter sådant skall wara extraherat, har 
det lijkwäl Hs Ehrewt såsom då Rectori M. aldeles ålegat, ratione officii medh 
sielfwe actis att collationera, besynnerlig uthi så höghwichtig saak, som till min 
heeder, ähra och timelig wälfärd anstelt ähr. Ey heller ähr det rijmliget att en 
skall bruka det een annan skrifwet, eller låtet skrifwa förr än han weet att det ähr 
rätt, särdeles det i hans och heela Consistorii nampn ex actorum publicorum fide 
till dombs skall extraderas.

3) . Ähre och de mig ovidimerade lefwererade, medh hwadh conseqvence kan 
hwar samwetz och förståndig man wäll besinna.

4) . Haffwer Hs H.Ehrewt mig, min hustru och min swåger Ingo Rudb[eck]
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snubbat som offtast wij med Hs H.Ehrewt. synnerlig privatim denne tijdhen tahla 
skohlat.

5) . Och såsom Hs H.Ehrewt sig intet kunnat afhållet ifrån snubbande då han 
med mig eller mine anhörige (som sagdt är) privatim talar hafrr, praesumerar jag 
och wist, att Hs H.Ehrewt uthi V. C  dhe fundamenta reeda lagdt, hwar aff ögon- 
skienl. pröfwas kan, att han min wederdeloman ähr. NB.

6) . Så haf:r och Hs H.Ehrewt swarat min swåger, då han wille fodra på Waden- 
sten, att med det fordeligaste inkåmwa med sin replie: Jag seer det wäll, een hoop 
owettige rördt i saken, men när repliken blijr färdig skall han få swara.

7) . Haf:r Hans H.Ehrwt nekat mig och min hustru gesellens Hans Henrickz 
[Werners] skamlige libell, bestående af ijdel osanning och handgrijpelige orijmlig- 
heter.

8) . Will intet Hans H.Ehrwtt stiga up för swågerskapen skull, skall iag intet 
heller det skiäh|et drijfwa, utan fast heller att praesumtio juris är klarligen i lag
boken till finnandes emot styffader och styfmoder, och deras å både sijdor anhörige, 
ja så kraftig att lagen dher af deciderat.

Beder för dhen skull E:s H.Ehrewt för Gudz, Hs Kongl. M:tz och Sweriges laag 
skull, och dhen helige justitien till styrkio, här med affträda. Och dher V. Consist. 
skulle äntå effter Hs H.Ehrewtz egen willja döma honom i min saak böhra sittia 
och mig döma, begärar jag ödmiukeligest, mig måtte här som wijdh alle rätter i 
christenheten skieer, ifrån denne interlocutorie domb som mig i hufwudsaken på det 
alldrahögsta och irreparabiliter praejudicer ar, effterlåtes beneficium appellationis, 
finnandes iag mig elljest effter laag och process intet obligerad någen domb i 
hufwudsaken här att affhöra.

Sedan emot herren Wadenstein iag detta och ödmiukeligest af E:s Magnifrz och 
V:o C:o begiärar, att honom må till wijdare här med silentium imponeras, och icke 
det ringesta mehr han i min saak få tahla. Ty han har sökt, såsom med skiähl och 
full sanning mig å min heder, ähra och wälfärd med störste ijfwer wedh saken 
binda, och intet för sig i saakens rätta kundskap grundeligen kåmma, utan fast 
heller dher han märkt (såsom hwart barn see kan) aeta intet fulleligen extraderade 
wäret, lijkwäl otilböhrligen, moot sitt och Sweriges klara laag, att ett wittne skall 
intet döllja, det med eller moot kan wara. Fördenskull och icke heller aeta som 
wittnens natur och ställe fulleligen bekläda. Hwarföre han effter laag och klara 
process längesedan bordt tegat. Ey hielper det hr Wadenstein, att han för min swåger 
sagdt, sig det af K. M. och V. C. påbördat wara. Ty det ähr förståendes så wijda han 
troddes skickelig till producera, hwad effter laag och process borde skiee, men 
intet illwilligdt emot laag och process och V:o C:o till wanheder. Hwar till V:m 
C:m honom hwarken twingadt eller fulmechtigadt.

Slutel. affwachtar iag E:s Magnifrz och V:di C:ii gode och rättwijsa resolution om 
een behörig liqvidation effter Kungl. påbodh till alla rätter och dombstolar förr än 
till äntelig sentens och domb skrijdes.

E:s Magnifrz. 
och Vrdi 

Consistorii 
Tienstödmiuke t.

H. Curio.
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Pr. Benzelius, jag har förmodat mig kunna niuta det som alle andre, att iag af 
sådane oförswarlige inlagor bordt hafft någen kunskap för, och dherföre nu wäll 
hadhe foog dher till intet swara. WU1 lijkwäl lemna noget till swars, reserverandes 
mig min rätt att dhen fulleligen bemöta, när så omtränger.

1) . Att han säger acta wara sig nekade, det säger han utan fundament, iag taalte 
med Ingo privatim när han kåm och begiärte få acta Consistorii, beropandes sig 
på laag och process. Och sade jag, iag weet intet om Consist. ähr skyldigt att 
subministrera honom arma, får han icke wara tillfredz, när han får dhe documenter 
som i libellen ähre allegerade och sedan weet han sielff hwad han i sin saak haar att 
förebringa. Icke dess mindre fick han genom dhen han har uthkorat och kieest dher 
till aff actis mehr kan skiee än han borde, det iag lijkwäl lemnar V:di C: ii 
omdöme.

2) . Hwadh crimen falsi wedh kåmmer, äre hans skiähl genom Consistorii domb 
honom allereda kullslagne den dher på tadlar, böte för dombrott, ännu är aldrig 
bewijst det wara Rectoris ämbete, som han säger wara försummat. Consistorii domb 
och undersökiande ähr och det underkastadt, och hwad wicht dhen differencen ähr i 
hwilken Curio sätter sitt eenda hopp, och som han obligerar mig att täffla med 
sig och ähran, skall iag och intet aflåta förr än han wederböhrligen blifwer för ett 
sådant ährerörigdt tillmähle ihogh kammen.

3) . I een skrifft har Curio begiärt att hr Ol. Rudbek skulle vidimera aeterne, 
derföre behöfdes ey att een annan skulle sig bemöda.

4) . Att jag har snubbat dem är ijdel osanning, utan när dhe ha begiärt mig hålla 
sitt partie, har jag swarat jag skall hielpa så wijda giörliget är. Och mir jag förnam 
att Curios inlagor wore fulle med calumnier och injurier på een och annan, sadhe 
jag att dhe haa bracht in een hoop i sine skriffter, dher med Curio sin saak 
graveradt, och måtte dhe see sig om huru dhe kunde det förswara, och kunde lijta till 
sine rådhförare. Detta heter nu hoos dem snubba een, mir een säger uprichtigt sin 
meening, och fölljer skiähl och samwett.

3). Hans wederdeloman ähr jag för hans lögner, så wijda han har belagdt mig 
med ährerörige och falska beskylningar, hwilke han i sine skriffter uthspydt, och 
dem skall han swara till och plichta före, om någen rätt ähr, hwad jag in causa 
publica sagdt hafwer in Consistorio, skohla acta och opassionerade män wittna, 
eller wijse Curio fram, hwem honom sådant förebracht haf:r, om han är een rede- 
lig man.

6) . När han kåm och såsom protesterande fodrade swaar af Acad:s fullmechtige 
till nesta Consistorii dag, beropandes sig på laag och processer, swarade iag som då 
waar i förstugan, I måtte wara ett owettigt sällskap, att I begära han skall swara 
Eder, till nästa Consistorii dag på en sådan skrifft dher ett och annat ähr tillhopa- 
rördt. Curio hadhe sitt swar under händerne 5 eller 6 weekor, när Wadenstens swar 
blijr färdigt skohle I wäll fået.

7) . Att jag har nekat honom Hans Henrickz [Werners] libell, så har jag mig 
förr förklaradt så nembl. när Hans begärte kåmma till räkning, sadhe jag, lätt honom 
Curio kåmma upp i Consist. minus, dijt iag lätt citera honom; Curio kåm intet, 
räkningen fick han lijkwäl, men supplijken hade iag ingen laag för mig att få uth, 
effter han icke mehr honorerade Consistorii citation, lätt lijkwäl Curio läsa honom 
privatim hoos mig, att han sågh dhess innehåll

8) . Swågerskapen han skrifwer om, seer iag intet hwad han meenar med. Jag
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låter af det swågerskapet intet draga mig hwarken till heller från det skiähl och 
samwett mig meddehlar. Och om den swågerskapen han ey sutte ytterst i footleden, 
skulle iag wäll sielff wetta mana mig från Curios saakz afdömande, och intet truga 
mig att wara tillstädes, som andre giöra.

Hans protester i det öfrige reserverar jag mig att tala på, helst effter han conti- 
nuerar med een hoop lögner och ährerörige tillwijtelsser. Jag will wäll nu affträda, 
men giör mig lijkwäl dhen tanckan, att iag een nöyachtig satisfaction fåår för dhen 
ährerörige beskylningen angående crimen falsi, effter det förr dher i dömdt är, 
och iag för sådant grofft tillmähle frijgiord. Jag är elljest förorsakad till beswära 
mig, att jag är af honom angripen som en rector, och prästman, jämwäl i detta 
måhlet som ett Consistorii membrum, beder att sådant må tagas i betänkiande. Och 
om intet annat wore, att iag måtte nuita den satisfaction, som een student i sådant 
fall. Ty hwad den meriterar som noterar een infamia, kan sees på hwadh caput 
constit. de vita et moribftf studios, förmähler.

Uthom dhess ähr den som söker till liuga ähra af folk, förfallen till det straff 
som lagen tilbiuder honom. Elljest kan iag icke underlåta till påminna och begiära 
att dhe som tilförene ha wäret med Curio i samma mening om det mig tilwitte 
crimina falsi, om dhe nu ähre bättre informerade genom inkåmne skiähl och 
gången domb, så må de sittia och döma i denne min saak med Curio, på sin edh och 
på sitt samwett. Men om dhe än participera eller stå i samma mening som förr, 
med Curio i det som mig tillwitt ähr, så må dhe påminna sig att träda aff. Och 
begiärer iag flitigt till acta föras hwad här i tahlat ähr och warder, att man får 
betiäna sig dher aff på den ort, som wara böhr. Affträdde der medh.

Rect. sadhe, så wijda hr Benzelius har actionem injuriarum emot Curio, kan 
han wäll intet sittia, men huru dhe swara för dombrott får man see. Sade och sig 
tänkt att nu först låta upläsa projectet på domen, som angår hufwudsaken, begärte 
Consistorii mening dher öf:r.

Prof. Verelius s., det ähr någet här i som iag intet finner mig uthi, har derföre 
upsatt nogre punchter till V:di C:ii betänkiande.

Rector, jag skulle wettat dher aff förr hemma, och betänkt mig om sådant. Det 
bleff och i går slutet att man sådane skriffter icke må inläggia sedan Consistorium 
ähr satt.

Pr. Verelius. Jag lägget in det som en adsessor, och icke som en pars litigans. 
Liqvidation borde gå för uth effter processen.

Pr. Brunner«;, det går intet under liqvidation det som angår affträdet från book
lådan och trycket, och dher i är reeda dömdt

Pr. Norcop. Jag wille giärna wetta om icke det böhr kåmma under liqvidation 
det han har arbetat, för det han har niutet dher emot af Acad:n.

Rect. och Pr. Aurivill., lått oss kåmma till huffwudsaken.
Pr. Brunner«; sade nu sig willja ha det i sitt voto, angående dhe 900 dr smt, 

nembl. att Jansonius hadhe och on«; typographiae Regise på sig, och bookhandelen 
medh, det Curio icke har hafft, derföre kan han intet praetendera dhe 900 dr sm t

Uplästes sedan projectet aff domen.
TU1 dhen 1 punchten förklarade sig alle då närwarande så, att deras vota böre 

förstås effter som domen nu lyder, nembl att renovation går allena det trycket an, 
som han har uthnött, och att det completeras det andra som behållet och onött ähr, 
tages igen sådant som han det har fått, effter inventarium jämpte annat angående
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trycket som han sielff har bekiänt, och man säkert weet honom fått händer 
emellan.

Taaltes sedan om domen skall communiceras först med Illustriss. CancelL Innan 
han extraderas, särdeles effter Hs HGrefl. Excell. offta här om påmint är.

Pr. Arrhenior, det wore wäll att då een heller twå aff Consistorialib«j reeste med 
öf:r, att representera Illustriss. CancelL heela detta wäsendet och saksens iam m an- 
hang.

Sedan effter den saken angående det af Curio förre Rectori och fleerom tillwitte 
crimen falsi nu företoogs, affträdde Micrander från protocollet, och Prof. hr Terseror 
noterade.

Sadhe hr Qvaestor det icke wara någon twijfwel om hr Benzelium i denna saken 
hafwa wäret wildog, af orsak» att han förr än saken afdömdes har sagdt, det Curio 
skulle för sin brott få skam. Men höltz före aff fleere att hr Benzelior är frij 
derföre, såsom han och i anseende aff aeternes förändring är i Consist:o frijkiänd.

Frågades hwad straff Curio skall beläggias med för det han Prorectorem crimi- 
neradt haf:r. Sade hr Norcop. det intet wara än bewijsliget, att han har tillwitt 
Protectori det. Swarade hr Brunn, att det är skiedt i det Curio har dherföre jäfwat 
honom, att aeterne wore falsificerade och stympade.

H. Doct. Hoffv. frågade om icke nogen composition kunde föreslås, höltz före 
nepligen giörliget.

Sade hr Qvaestor det så synas att man will hafwa halssen aff karen förr än saken 
blijr cognoscerad, det som Consist:m alt för hårdt tyckte wara taalt.

Frågade Rector om Consist. will gifwa Prorectori satisfaetion eller intet?
Pr. Columbor, om det kan admitteras förlijkning och deprecation wore wäll, 

elljest måste det judicialiter handteras. Hwilket alle andre höllo så före och toge pro 
dato, att om Curio intet infinner sig med deprecation och winner composition, 
procederas då judicialiter. Denne saken upskiutes till nesta Consistorium.

7[=8]. Hoffstadiwj begärte wetta om han skall wara uthsluten från stipendio 
eller ey. Res.* H. Räntemästaren hade goda skiäl att wijsa honom oförskylt wara 
uthsluten och fördenskull bör få sitt uth.

Dhen 23 Decembris
höltz Consist. majus präsentes wore M. Magnus Celsius p. t. R., M. Brunner»!, 

hr. Gartman, D.D. Hoffveni«!, M. Liung, hr Verelius, hr Ärrhenius, M. Aurivill., 
hr Norcop., hr Terserus, M. J. Columbor. Acta notavit Micrander usque ad causam 
Curionis.

1. Berättade Rector att wij haa orsak i underdånigheet tacka Hs KongL Mt för 
dhen höga KongL nådh Acad:n ähr bewijst i det K. Mt har till ewärdelig ägendomb 
skiänekt till Acad:n här i Upssala tullqwarnen här i stadhen, sampt strömen dher 
papeersqwarnen ähr uthi. Och berättades någen swårheet här wed wäret, derföre 
borde KongL secret:n ihugh kåmmas med någen tiänlig recognition, war wäll i 
betänkiande att man skulle ihogh kåmma hr seereteraren medh något miöhl, men 
emädan man befahrade miöhlet ey wara nu så reent,

Resol., att hr. secret:n Bergenhielm gifwes 30 rdr in specie aff expenspenningarne 
för sitt omak och beswär i denne saken.

2. Secr. Hadorph berättade att Illustriss. CancelL har mycket förtörna[t]s öffwer

* Resolutionen tillskriven senare av annan hand.
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det Behmens owäsende, lofwadt giöra Acad:n bijstånd, att han derföre skall til- 
böhrligen plichta. S. Hadorph sade att när han förstogh Behmen angifwet saken i 
Kongl. Hoffrätten, har han nembl. Hadorphi«x i K. Hofrätten refereradt, att saken 
wore reda under K. Mt. Behmen lijkwäl förmält att honom ähr lofwat citation pä 
hr landzhöfdingen, och rådde Secr. Hadorph dher till att Consist. böhr correspon- 
dera med hr landzhöfdingen att han icke succumberar.

Behmen har klagadt Acadrn wara inkåmmen i hans egendom utan laaga domb. 
Secr. Hadorph der till swaradt att Acad:n har kämmet dher i effter laga opbodh 
på klaar liqviderad skull effter executions ordningen.

Qvasstor fr. om Secr. Had. weet hwar original liqvidation ähr. Secr. sw. sig meena 
att hr 01. Rudb. har den taget till sigh.

3. Berättade Pr. Norcop. att tiscus studiosorum har undsatt Acad:n nogre pen
ningar, hwilket qvantum kan finnas aff räkningen, nembl 40 rdr i caroliner och 
30 dr smt. Fisco till säkerheet begäres allenast een zedel dher på aff Academien. 
Förmeentes att denne post bör betalas aff bygningspenningarne.

Resol Acad:n gif:r till fiscum sin obligation att hon in Junio och Julio i inne- 
warande åhr har länt b:te penningar.

4. Till refusion för dhen kostnad och omaak sal. Doct. Sidenii änkia har hafft, när 
ransakningen bestältes i Skuttunge, och måhltijden dher lagades, då hon lätt tilreda, 
och med beswär föra uth öhl och annat, som nödigt syntes. Bewilljades henne 10 dr 
smt aff expenspenningarne.

5. Nu företogs Curios saak och steeg Pr. Columb«x till protocollet.
Hr Räntmest. insinuerade en skrifft, hwar med han erhindrade Consist. om 

någre saker angående hr Benzelii saak, frågas om han skall upläsas? Aff. Hwilket och 
skiedde och skrifften lades till acta.

Hr Norcop. begärade och att få förklara sig, effter och han war jäfwader. Bmädan 
iag af Hs Ehrewt M. Erico Benzelio är jäfwad worden, twifwelsutan af den orsak, 
som han i går widh sitt afträde sielf tilkiänna gaaff, nembl. att den som annorledes 
tychte om hans saak, än som han sielff önskade, borde sielffwilljandes hålla sig 
här ifrån, hwilke ord jag skulle önska att de med någen linea wore understrukne 
till deras större bemärkelsse, på det att hwar och een må see af hwadh höög orsak 
detta jäfwandet skiedt ähr.

Denne gången sträfwar jag ingalunda dher emoot, utan will på stunden träda aff, 
allenast såsom jag tilförende uthi Consistorii domb om hans sittiande emot Curionis 
jäffwande ingen deel haf:r, så will jag och ingen deel åthniuta uti samma dombs 
förswarande. 2. Ehuruwäll mitt votum wäret haf:r, att Acad:n som med Curios 
persohn för hans medellöshet skull intet kan betiänt wara, må heller see sig om 
een annan man än honom wid tryckiandet, icke dess mindre skulle jag giärna 
önska, att dhen punchten som angår liqvidation, blefwe först per executionem 
wärkställig giord. 3. Dher jag skulle hafwa suttet denne gången qwar, har jag intet 
annat kunnat see utan att actio injuriarum borde differeras till dess causa principalis 
wore heelt och hållet till ända bracht. Der annorledes skiedde, will jag ingalunda 
dher i deelachtig wara.

[/ originalet följer här en lucka på över en halv sida, sannolikt reserverad för 
punkt 6 och förmodligen innehållande ett referat av Verelii här nedan i punkt 7 om
nämnda inlaga.]
Somblige wore bortgångne, dhe blefwo återkallade.
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7. Frågades om det skulle tagas i consideratiori det hr Verelius i sin inlaga före- 
gifwer. Hr Hadorph begiärte att det äntel. skulle tagas i acht om detta skulle wara 
crimen falsi. Sig willja taga på sig det Wennaesi&r hadhe skrifwet. Sig willja swara 
både för sig och Wennaesio, och willja förklara sig nocksamt der på, det wara ett 
extract, tittelen wara så.

8. Frågades om jäfwandet så skall achtas, som hr Verelius det will hafwa. Hr Had. 
sade att af Konungs balkens 36 c. betiäna sig alle menniskior. Hr. Brunn, sade sig 
det samma ha hördt i Stockholm af dem som dher weta praxin, att jäff aff pro
fessione suspicionis intet giäller, utan det will wara gütige skiähl till.

Hadorphi#;, dhe som nu jäfwas, blifwa heemligen tillskrefne, att icke någen 
skimff dem wederfares.

9. Rector påminte att de icke nu borde döma om liqvidation utan om den andre 
capital saken. H. Gartman dissentiebat. Consist. tyckte att liqvidation kåmmer till 
execution. Rector s. Verelius meenar att bijactionerne intet skohle företagas, för änn 
liqvidation ähr giord.

Hr Gartman, så tycker mig att liqvidation först företages. Hr Brunn., wij må 
wäll see oss före. Hr Gartman, liqvidation kåmmer till principal saken, att han 
skall restituera trycket.

10. M:r Micrander begiärte att Curio måtte plichta för det som han hadhe 
honom orätt tillwitt, effter han (Micrand.) wore frijdömd. För än saken företogs 
begärade somblige att blifwa underrättade om Curio fulkåmigen hadhe honom 
crimen falsi tillwitt. Det wijstes aff documento rei.

11. Ingo Rudb. begärade ingifwa een skrifft, det nekades effter det ähr intet förr 
ingifwet. Rector s., det ähr sluut giordt dher emot. Ingo sades hafwa Leyman med 
sigh, som wittnar att han will ingifwa skriften.

12. Rector. Effter hr Benzelior är frijgiord förr så står intet mehr tilbaka, än att 
man tilseer hwadh plicht dher på fölljer på den som har injurieradt honom. Att dhe 
skohle hafwa munteliget Conference, syntes. Cursor sändes effter dhem.

Hr Benzeli#x inkom uhrsechtade sig att han måste bemöda V. C. med denne 
saak.

Cursor kåm tübaka och sade att Curio intet kåmmer opp, och att han begiärade 
skrifftel. agera, såsom han förr har fått af begynnelssen, sig intet hafwa beställa med 
dhen gode herren, utan han nemde Wennaesium. Hr Benzelius klagade att han 
Curio intet oprichtigdt utan subdole hadhe gått hela wägen igenom, dock hem- 
steller jag V:o C:o om de den willja emot taga heller intet, effter Curio will inläggia 
een skrifft, och iag intet weet dhess innehåll, weet jag intet om iag kan swara 
dher på strax.

Taaltes om Curio att han intet will opkånwwa. Rector, då går saken intet uth för 
påsk, om wij medh citerande agera civiliter med honom.

Dher med affträdde hr Benzelius.
Effter något discurrerande slöts att han måste kåmma sielff, och citeras här nest, 

särdeles effter hr Benzeli«x hadhe praesentem sig här i egen persohn. Hr. Benzel. 
och Micrander kallas frij för det dem tilwitte crimine falsi. Wadensteen böhr och 
tagas i hägn, effter han wore bekymbrad der öf:r, att han så hårdt wore skamfärad 
för det han så flitigdt och höfligt hadhe agerat causam publicam.

Taaltes och om att ingalunda skulle bortglömmas, huru v. facul, jurid. och v. fac. 
philos. wore attaqverade. Inkallades hr Benzelius. Rector, jag har drifwet på mest
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jag har kurmat, att det skulle kåmma till någen ändskap, men att det intet ähr 
skiedt är största orsaken, att effter saken är criminell böhr han Curio wara sielff 
tilstädes, och skall nu citeras 3 gångor. Men iag behöf:r informeras om icke bij- 
actionen bör dömas strax med principali. Somblige aff Consist:o sadhe det ähr best 
wij gå legaliter till wärka med saken. Pr. Benzeliar, det kan jag icke wetta, om icke 
bijsaken fölljer medh. H r Gartman, denne ähr swårare än den andra. Hr Benzel., 
iag seer mig intet obligerad till action emot honom der uthi förr är dömt. Jag är 
befriad för falsatione actorum, reconvention praeserverade iag mig. Inlade så hr 
Benzeliar ett memorial, hwilket war ett swar på Curios som i går inlades, och bleff 
opläset.

Hr. Benzelior, iag begärar allenast straff på hans tillwijtande, och dher med aff* 
trädde han.

Frågades om man böhr communicera hr Benzelio det som Räntmest: n ladhe ia  
Swarades det angår och heela Consist. och derföre icke allenast utaff honom, utan 
och aff Consist:o böhr beswaras.

Curio dömes till att böta 3 mk för cita[ti]ons försittning. Hr Benzeliar inkallades 
och honom significerades, att intet sluut nu kunde giöras, effter contraparten intet 
ähr tillstädes. 2. ähr noget inkåmmet, som dhe jäfwade hafwa inlagdt, af hwilket han 
får communicatioa

Hr Norcopensis dictata uplästes. Hr Benzelius nekade sine ord så hafwa fället om 
det som hr Norcop. hade sagdt wara orsaken till jäfwandet, sig heel annorledes 
hafwa dhem förebracht, som iag menar acta kunna betyga. Repeterade så opp sine 
förre ord, hwilke då af mesteparten igenkiändes, men dhe som stå i samma 
mening med Curio, dhe må träda aff, det sadhe jag, men detta är een sycophantica 
allegatio. Consist:m jakade sig således hafwa hördt, som nu sades aff hr Prorectore.

Hr. Benz., hwad Consistorii mening är, att domen nu intet kan pronuncieras, 
finner jag mig beswärad aff. 1. För högtijden skull, 2. aff tidhen lärer saken någét 
lijda kan skiee. Man iag måste låta beroo med det som V. C. gott finner, begärade 
wetta tijden när det kan affhiälpas. Så länge iag intet niuter satisfaction, så finner 
jag mig intet skyldig att sustinera någre onera in Consistorio. Munus Rectorium 
böhr och k a m m a  i consideration. Skrifften som inlades af D. P. Rudbeckio, så wijda 
den anrörer m ig , så skattar jag henne af samma slagh som Curios skriffter, och 
håller det ogrundat och falskt som mig tilwijtes.

Dhen 29 Decembris
kallades Consist. praesentes wore M  M. Celsius p. t. R., hr Åkerman, DD 

Hoffveniar, M  Skunk, hr Arrheniar, hr Terserwr, M. Joh. Columbar qvi acta 
notavit.

1. Rector uhrsechtade sig att han denne tijden Professores beswärade, säyandes 
nödigt wara att uthsee dem, som skulle infinna sig hoos Hs Hgrefl. Excell. Rijkz- 
Cantzhn på Wännegarn, som sades dijt förwäntas till nyårstiden.

2. Uplästes Hs Hg. Exell. Rijkz Cantzhs breeff pro prolongatione stipendii för 
Vennaesio. Res. Recommenderar inspectoribar stipendiariorum.

3. Prop. Rector att någre weekor för juhl, bleff een ung student Kylander wedh 
nampn dödh, och sade att hans föräldrar för sin trångmål skull aff 3 åhrs misswext 
begiärade hielp aff cassa studiosorum till hans begraffning. Resol. Detta bewiljades, 
qvantum determinerades 12 dr smt i caroliner. Hr. Qvaestor, fiscus ähr för åthskillige

172
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uthläningar vacuerad, begärte wetta i hwad myntesort. Resol. att dhet skulle gifwas 
i caroliner effter de finnas i fisco.

4. Rector påminte, att i den saken emellan Acad:n och dess boktryckiare Curio 
war discurrerat, att dhe domar, som då effter acta conciperades skulle medh Hans 
Hg. Excell. Rijkz Cantzl:n communiceras, för an dhe blefwe afsagde.

Dhe äre fulier förr upläste, men emädan då åthskilligt inföll som hindrade, att dhe 
ey kunde kåmma till något sluut, frågas om de ännu behöfwas upläsas. Negatur.

5. Om nödigt synes att man nu strax skulle detta sökia att communicera med 
Hans Hg. Exell. eller här, effter hennes durchl. furstinnan säges wara siuk. Et omnem 
movent lapidem Curionis patroni. Non tutum differre.

6. Wijdh Doct. Rudbeckii och hr Verelii affträde ähre inlagde scripta, som icke 
ringa anröra Consist. Frågas om icke de böhra beswaras skrifftel. effter de begäras 
föras ad acta.

Hr Åkerman, frågas om de skohle föras till acta.
Doct. Hoffv., i constitutionib«j står att assessor icke skall praefracte tueri sen

tentiam.
Slöötz att antingen skohle de intet läggias till acta eller och beswaras.
Sedan consulterades hwem som skulle reesa till Wännegarn, belofwades att Rector 

tillijka med Prorectore, inspectore aerarii och M:ro Micrandro skulle reesa.
7. Rector, det är odeterminerat af V. C. än en post eller twenne, som beroo på 

liq#/da//on, de som äre på Curios sijda uthlåta sig, att man intet kånmer till någen 
bijacton, för än liq»*daftön är giord, nu frågas om nödigt är strax henne företaga 
och hwilka som skohla blij liq«/da/mnsmän. Slötz effter något betänkiande, att en af 
Collegio Antiq#«. nembl. Hadorph och Pr. Aurivilluar förmås att det på sig taga.

1675.

Dhen 11 Jan. 1675
höltz Consist. majus präsentes wore M. M. Celsius p. t. R., M. Brunner#x, hr. 

Åkerman, hr. Gartman, M. P. Liung, M. S. Skunk, hr. Arrheni»/, M. P. Aurivill, 
hr. Terserus, M. J. Columb»x. Acta notavit Secr. Hadorph.

1. Bencht Månsson een dräng angifwer sig till att blifwa humblegårdzdräng, i een 
annars ställe som afträdd ähr. M. Skunk bewittnade att han kiänner honom och 
att han i fiohl hade giordt sig någen tienst i trägården. Resolutio. Bewilljas och 
antages här till.

2. En bonde i Fresta och Alunda s. anklagas af Räntmestaren och fogden för 
odugelighet, att han fördärfwar hemmanet, sätter bort skogen, och samlar stoor 
giäll på sig. Hr. Gartman och Pr. Aurivilli#/ bewittna att de ha ransakat om desse 
klagemåhl, som då emot honom androges, och intet befunnet i sanning af alt det 
som på honom klagat är; utan bonden war här een gång till swars emot fogden, och 
dreff honom i munnen alt det fogden på honom talte. Resol. Bonden skall inkallas 
till swars, och ransakas om han således bortsälljer skogen, och blifwer skyldig, som 
på honom wittnas. Förr kan det icke skiee.
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3. Prof. Ol. Rudbeckiar låter påminna att M:r Boos gård ståår och mächta illa 
faar, balkarne och husen brännas upp aff dotterbarnen som dher sittia, och mächta 
illa ruineras. Consistorium påminte att Dn. Rudb. påtogh sig att draga försorg om 
gårdssens Conservation, och dhess uthleyande, förmodandes att han än skulle samme 
skiötssel under händerne hafft, wore någet fördärfwat, så förmenar Consist. att så 
mycket hyra dher af fallet haf:r aff hr. landzhöfdingen att han dher med kan hållas 
wedh macht.

Resol. Aff den förfallne huushyran aff hr. landzhöfdingen måste inspectores 
serarii med hr. Rudbeckio tillsee att husen hållas wed macht. Skall och sökias att få 
een wachtdräng dijt, som huusen bewachtar emot all skiöfling.

4. Joh. AusenittJ en Smolandar haf:r wäret een tijdh siuk, begärer hielp aff cassa 
studios. Recommenderas aff inspectore nationis Doct. P. Rudb. Resol. Bewilljas 
6 dr smt i caroliner.

5. Pr. Aurivill. såsom insp. aerarii tilförende påminner om 1672 åhrs book, att 
den icke ännu ähr underskrifwen, begärar att Räntmest:n och bokhåll :n må dher om 
påminnas, att den färdig blifwer.

Resol. Consistrm låter dhem budh skicka dher om och sådant tillsäya.
6. Låter och Pr. Aurivill. såsom inspect. typograph. påminna om Curios persohn, 

att Consist. wille sigh betänkia på hwadh sätt Consist. sig kan om hans skull till 
Acad:n försäkra, effter Consistrm ha dömt honom ifrån trycket, och till renovation 
af Acad:s tryck, samt att restituera dhe borta warande penningar. Men hans liqvida- 
tionsmän hr. Rudb. och hr. Lundior förringa mächta högt hans egendomb och säya 
honom icke wara mon om een dr eller 4. Dherföre wore bäst Consist. sigh försäkrade 
om honom huru hans egendomb icke bortdrages hemligen, att mir Consistrm een 
gång söker effter Acadrs refusion, icke all hans egendomb der med undandölljes. 
Resol. När liqvidation ähr föregången skall detta i acht tagas.

7. Berättade Rector huru han har satt liqvidations mennerne å Curios och Acadrs 
sijda wiss tijdh att comparera i den saken, det dhe förste reesan giorde den 5 Jan. 
och då slötz att dhen 8 Jan. skulle dhe sammankåmma och lefwerera Curios opsatt 
på dhe materier han wille bewijsa att fullgiordt dhe 100 trr spannemåhl åhrlig, 
men då Acadrs fullmechtige tillstädes kåmmo, läto Curios liq/adationsmen säya, att 
dhe icke än färdige wore. Sedan sattes tijden till i lögerdags kl. 12, då kåmmo åter 
Acadrs fullmechtige tillstädes, men Curios icke, det Rector nu låter till acta föra. 
Nu steeg Pr. Columbar till protocollet.

8. Föredrog Rector att hrr Benzeliar anhölt det hans saak måtte företagas, hwilket 
wore gott effter han är adsessor Consistorii minoris, och fordras wara tilstädes, det 
han intet will uthlåta sig till, förr än han aldeles blifrr libererad ifrån denne 
saaken, och fått sin satisfaction för Curios tillmählen. Sedan fr. Rector om Curio 
skulle citeras fleere gånger, så framt han försitter dhe stämningar, som Consist. har 
uthlåtet sig till, och låtet honom fåå.

Uplästes och Curios skrifft, hwar i han begärar få skrifftel. agera med h:r 
Benzelio, att han finge hans libell, och dher på swara. Syntes att concipisten intet 
hadhe betiänt Curio med sådant som infördt ähr moot dem som acta extraderade.

Frågades om dhe främmande få absentera sig ifrån muntelig action. Resp. Curio 
är nu civis och indigena och språket wäll mächtig, hwilket war i consideration, när 
han antogs.

I samma skrifft jäfwadejs] och Prof:n Arrhenium.
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Hwar om voterades, och effter pluralitatem votorum slötz att han må sittia.
Inkallades h:r Arrhenius, och Rector effter Consistorii sluut sade att man intet 

finner någre skiähl aff den wicht, att han må absentera sigh.
P. Arrhenius, jag seer det har gått långt uth, och om något är sagdt mig till 

gravation, så har jag dhe personer, emot hwilka jag har något att excipera.
Pr. Liung påminte i Curios saak, att man med ProCancellario borde detta com- 

municera, och i een så swår saak taga hans consilium, man skulle intet gå honom 
förbij, kåmmer någet effter så wore sedan lättare för oss till att swara.

Resolverades att Rector och Brunner#* begifwa sig till Reverendiss. ProCancellrm 
här om.

Taltes om citatione Curionis, om han fleere gånger skall citeras. Affirmatur, och 
att twå sändas till honom på det han icke må disputera citationen, som han nu giör 
i sin skrifft. Ehuruwäl mången syntes esse a re, att man icke så lätt skulle få 
revocera ministri publici fidem in dubium.

Nu inkåm h:r Benzei i#r. Rector sade att effter wederparten tergiverserar, och 
V. C  finner gott, att han citeras effter lag 3 gångor, beder han att hans Ehrew:t 
wille ha patience, besynnerlig effter man intet wijdare kan kåmma dher med.

Pr. Benzelius, jag har meer orsak till uhrsechta mig att iag nu beswärar E:s 
Magnifrz och V. C  det jag nödgas giöra, effter iag är så högdt injurierad och för
modar att iag med det första får sluut uti sakea

Uplästes åter Curionis inlagde skrifft, att h:r Benzelius kunde antingen taga 
henne hoos sig, eller och swara muntel. dher på.

Pr. Benzelius, det han säger, att Consist:m har gott funnet, att jag skulle träda 
ifrån rätten, är idel osanning. 2. att han säger sig intet wetta hwarföre han är 
citerad, i det faar han och med sin wanlige osanning. Inkallades Cursor och tilfråga- 
des huru han tiltalte Curio, när han honom citerade.

Cursor s., jag sade att Rector befalte honom comparera uthi Consist:o och swara 
dem som honom hafwa att tiltala för det han haf:r insatt uthi sine inlagor.

Pr. Benzel., sedan att iag skall kåmma med een libell emot honom, det finner 
jag intet mig skyldig till. Så är iag och belagd med beskylning af falsificerade 
acter.

Rector, jag seer att Curios intention är, att effter han begiärar få agera skrifftel. 
will han draga action uth heela åhret igenom, att wij intet annat få giöra, än hålla 
Consistrm hwar weeka.

Pr. Benzeli#;, jag har ingen obligation till action, med mindre iag skall kalla Con
sistorii domb i twijfwelsmåhl.

Rector badh om patience hoos actores, till dhess fatalia gå förbij, effter man kan 
intet wijdare kåmma.

Pr. Benz., iag begärar först att han a part blijr straffad för det han säger att det 
ähr Consistorii sluut, det iag är rätteligen jäfwad, 2. att han intet weet hwarföre 
han är citerad, 3. att han säger mig wäret försummelig i collationerande, det är 
expressa i constit. att Rector intet är till sådant obligerad.

Secr. Hadorph begiärte att och det Curio syfftar effter ära och redelighet både 
hans, Micrandri och Wennaesii det måtte tagas i consideration. Han betygade högdt 
att han intet wiste af det ordet supplera, för än han nest för juul kåm heem, 
begiärade att det de så grufweligen rijta uth emot då warande Rect. såsom och sigh, 
det måtte ansees, item att detta epitomerande är icke att det skulle wara annat än
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ett extract, och intet hållas för afskrifft aff sielfwa actis. Det wara brukeliget att 
offta sådant skieer wed andre rätter, det acta epitomeras.

Den 13 Jaa
hölt2 Consist. minus pftesentibus M. M. Celsio p. t. R., M. Benzelio, hr Gartman, 

M. Joh. Columbo. Acta notante E. 'Wennaesio.
1. Inkåm Carol«j Pictoreli»r emot Jonam [0: Johannem] Salanum beswärandes sig, 

att Salanor här skrifwet några fula ord på et papeer, honom till skymph på Com- 
munitetet, hwilke och dher divulgerade ähre.

Salan«r bekiände sig det skrifwet, men Langen wäret orsaken dher till, hwilken 
hadhe först på ett maculerat paper skrifwet Pictoreli»r kruka, Pictoreli«j fitta. 
P. Lang inkåm, tilstog det giordt, men allenast i narrij och intet ondt meent der med. 
Dhe utfrågades af hwad orsak de detta giordt, om emellan dem har wäret någon 
owänskap. Dhe bekiände å begge sijdor ingen twist hafft till hwar annaa

Salanor säger Langen sig sedan bedt, att han skulle skrifwat på ett reent papeer, 
att det kunde synas.

Pictorelittr sade sig ärnat först kasta det på elden, men efter begge diskarne sågo 
det, och skiämde om mig, att iag så skulle låta skymfa mig, wille jag det intet 
upbränna, utan förwarade det så länge. Det reena paperet inkåm nu på hwilket stog 
ett ord till nembl. Piaoreli«r hora, fitta lappare. Consist: m remonstrerade dem 
detta wara ett fult exercitium i juhlehelgen af dem för händer hafft, och särdeles 
om nyårsdagen. Dhe togo affträde. Rector refererade att Salani inspector, Prof. 
Lundi«r, klagar en Gudz klagan öf:r honom, att han sedan han sist waar i Consist:o 
före, och wijdhlöfteligen till correction förmantes, sig intet emenderat, utan för- 
wärrat, och håller sig i kyffen och oreenlighet, sällandes sig ihop med andre, så 
Skraggen, Lechander och knijfs smedz Lasse* Anders Olsson smeed håller huus för 
dem, hwilket Rea. så wäll som Consist. hölt rådeliget angifwa låta hoos stadz- 
magistraten.

Sedan voterades om desse injurier af Salano och Langen Piaorelio tilfogade.
Pr. Columba, jag håller d a  före wara wärre än oqwädens ord, e ffta  d a  är kastat 

på paperet, sade sig intet finna någet wist hwar med han kan straffas.
Pr. Gartman och Pr. Benzeliar höllo före dem kunna beläggias med penninge- 

böter, och läggias i prubban.
ResoL Jonas Salanwr böter för 2 grofwa skiälsord, dem han skrifteL författade på 

Communitetet uth spridt, och dher medh sin disksälle Carolum Piaorelium graverat 
haf:r a 12 dr smt hwarthera, och 1 lindrigare a 6 mk. Petter Lang i lijka måtto för 
ett gröffre oqwädens ord 12 mk och ett lindrigare 6 mk smt. Och alt detta effta  
det 31 cap. RådhstB. och liggia dher på 2 dygn i prubban för sin petulantia dhe 
ha föröfwat på Communitetet i store helgedagarne. I det öfrige refereras Salanar 
till Consist. majus, effter han continuerar i sin osedigha och olydna, emot de för
maningar honom publice och privatim giorde äro.

Sedan tilsades dhe begge och förmantes att de här effter ännu skulle taga sig till 
wara, och icke beswära sina föräldrar med sådant.

2. Prop. Reaor att bokhålkn Rommel fodrar dhe 2 t:r spannemaid af Axell 
Söfrison, dem han hadhe låtet arrestera för det Axel war honom skyldig. Landzge-

* Dvs. Lars Johansson Salman.
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wålleren söker och samma spannemåhl för någon praetention aff Axel, säger sig 
och så begiärt arrest dher på. Pr. Beazelius, under hwilkens rectorat arresten 
begiärtes, refererade, att Axel hade förtient 2 t:r sp*»»emJhl för tijonderäkning, dher 
på gaff han honom zedel till Räntmest:n. Sedan säger Rommel sig med honom 
contraherat att han dem samme skulle fåå, för det Axel har wäret honom skyldig. 
Sedan kåm gewålleren till mig och begärte arrest dher på. Jag sade mig dem intet 
kunna gifwa, för än jag får höra hwad Axel säger. Sedan kåm Axell med hustrun 
dijt, sade sig intet kunna betala, effter han haar intet, och alt är honom een och 
annan gång fråntaget. Jag badh gewålleren sökia stadz magistraten, att man kan 
förnimma om Axel skall wara solvendo eller ey. Intet mins iag att Axel, när han 
fick zedelen hadhe angifwet något contract med Rommel.

Bokhåll: n och gewålleren inkåmwo. Bokhåll:n frågades om Axel war här, eller om 
han war tilsagd att upkåmma. Han sw. sig intet tilsagdt Axel der om, effter han 
har hans zedel. Gewålleren framwijste Axels obligation. Honom sades att han 
här i intet kunde fodra, innan dömt ähr, om Axel skall betala, sedan han klagar 
sig reeda wara ruinerad, och intet ha att betala med. Dhe togo affträde.

Consistrm discurrerade här om, och resolverade och [o: att] gewålleren pålägges 
fulgiöra den condition, som förr är föreslagen, om hans skull är liqvid, och om Axel 
skall wara declarerad för ruinerad. Och det måste han giöra innan 8 dagar. I medier 
tijdh står spannemäblen in seqvestro.

3. Accijs betiänte inkåm mot Ruugman, sade sig kåmmet till honom och fodrat 
baakungspe»#/#g<*r. Rugman swarat sig wara een student, borde derföre wara frij. 
Den andre sagdt sig intet råda derföre, utan måst gå efter lengden. Rugman sagdt, 
huru will du då bära digh åth? Jag pantar sade den andre. Rugman sw. stijgh 
man till, jag skall kåmma dig på dören, och stijg uth strax. Angif:r nu honom för 
hotande, som och kräf:r penningarne. Ruugman sade sig för förklarat här öf:r 
skrifftel. i hr Benzelii rectoraat. Skrifften framtogs och uplästes. Och förehöltz 
Rugman att han sig här ifrån icke kunde för det åhret undraga, effter han står 
upskrefwen. Rugman sade sig intet neka till att dem uthgifwa, allenast han sig först 
skulle der om förfråga hoos Rectorem. Dhe affträdde.

Consist:m slööt att Ruugman baakungspewwmgarne ofördröyeligen aflägger, och 
icke kåmmer någen oreeda stadh här effter. I det öfrige libereras Rugman för accijs 
betiäntes tillmähle, effter han har beropat sig på Rectoris förklaring, förn han 
kunde penningarne uthgifwa.

4. Pehr Matsson slotztimberman beswärar sig öf:r mölnaren här i qwarnen, som 
honom har beskyllat stulet sädh uhr tullkistan. Pehr Matsson neekte dher till 
hafwandes till wittne 2 som hade för och effter honom wäret, nembl. Lars Johansson 
och en hustru Brijta. Mölnaren har taget från honom säcken, dhen och Pehr igen 
begärar.

Mölnaren sadhe, när jag kåm uhr cammaren, ran sädh öf:r mitt hufwud. Då 
ropade jag drängen och bad honom see till, hwad som spiltes, drängen war intet 
så snaar, derföre kåm jag sielff med liuus, och då satt denne Matz der, den andre 
Lars Johansson satt i trappan och achtade, der låg brede wed tullkistan een sticka 
som de hade uthskrapat säden med. Säden låg på botten och inge mehr wore där 
än desse twå. Pehr Masson beropade sig på denne hustrun, som dher med waar. 
Hustrun giorde edh, berättade, att de war der heela dagen hoon och een annan. 
Lars Johansson war dher med. Mölnaren kåmmer och tillägger karerne att dhe ha 
12 -  724594 Sallander
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stulet rog, de nekade. Mölnarén swaradt, jag war här i jåns, då föll rog på min 
myssa, och här är spilt, see hwar det synes, effter den han rijfwet. Faanen tage dig 
der före, skiöt så honom från skrufwen. Karerne swore begge sig det intet giordt. 
Mölnarén tog sedan säcken af honom, och sadhe du skall intet få honom igen 
innan du har giordt edh på Cammaren. Hustrun sade sig intet ha någet proff till 
stöld, effter och folket gingo upp och need hela dagen, och intet techn sågo dher 
till.

Frågades huru mycket waar i säcken, som mölnarén togh aff honom. Swarades 
Matz förde i qwarnen een span, och togs tull för 3 f:r.

Mölnarén kunde intet wijsa, att dhe ha buret någet uth uhr qwarnen; ey eller fan 
dem någet då hafft. Wille lijkwäl här på giöra edh, hwilket honom wijstes icke 
kunna skiee att således giöra edh emot edh. Parterne affträdde.

Consist. fan mölnarén icke haa sedt sielfwa tiufnaden, eller dem som han beskyller 
med någen börda.

Resol. Effter någen mera uplysning här i behöfwes, och mölnarén menar sig få 
skiähl, hwar med han bewijsar sin beskylning, ty tilsades han dher om wara be- 
kymbrad. 1 medier tijdh penderar saken, och säcken blijr så länge ståendes.

5. Swerdfäijar änkian beswärar sig öf:r Wilhelmum Amundi Klanungium* en 
student för 10 dr skull på 3 åhrs tijdh, derföre han har satt en kista i pant, som står 
i hans qwarter hos en borgare i Fiärdingen Anders Johansson wed nampn, men 
icke fått nyckelen, den studenten i sin skrifft lofwat henne. Obligerandes sig att 
gifwa h t:a strömming i interesset till hösten. Änkian begiärar nu få see hwad i 
kistan ähr, om hon kan någet här aff fåå.

Resol. Man låter förnimma, om den borgaren som kistan står hoos, har för någen 
annan sin pretention graverat henne särdeles, som sades för hus hyra skull, och 
sedan kan änkian få swaar.

[Samma dag.]
Kl. 2 höltz Consist. majus, praesentes wore M  M. Celsius p. t. R., M. M  Brun- 

nerus, hr Åkerman, hr Gartman, DD Hoffvenius, M. P. Liung, M. P. Aurivillius, 
M  Joh. Columbor. Acta notavit R Wennaesius ad §. 11.

1. Pr. Dungs pijga inkåm emot Gabriel Benchtson, som dher samma tijdh tient 
hafwer, anklagandes honom för lägersmåhl och barnafling med sigh. Gabriel nekade 
skyltandes på andre, som hon hadhe bäddat åth, men kunde ingen wiss angifwa.

Pr. Dung sade denne dräng skohlat liggia i sin cammar, då han dher tiente, och 
skulle altijdh wara inne kl. 9, sig ringdt offta effter honom, men han intet kämmet 
in för kl. 11 om natten, der emot han offta förmant honom. Frågades när barnet 
föddes. Konan sadhe 3 weekor effter Michelsmess. 8 dagar för dijsting sade drängen 
sig hafft giöra med henne.

Resol. Gabriel Benchtsson böter för mökränkning 40 mk smt effter 3 c. Giff- 
termJB. Stl. och kohnan 20 mk. Drängen förlijkar henne med 20 dr kmt.

En bonde Bencht Ersson i Bärtoga går i lyffte för kohnan att betahla till dijs- 
tingen.

2. Prop. Rector om Salano, som i Consist. minore i dag hade wäret framme, 
hwilken förr aff Consistro blifwet påmint om emendation, men sådant intet i wärket 
stält, intet kåmmet i sitt herberge, eller för sin preceptore, mycket mindre för sin

* Felskrivning för Wilhelmum Aåami Klangundium.
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inspectore Pr. Lundio, förutan detta och mycket annat, kastat uth någre pasqvill på 
en annan sin disksälle på Communitetet, derföre han i dagli saakfält ähr; Rector 
frågar om man aff desse skiähl kan sluta honom uth af stipendiat listan. Facult. 
juridica hoos hwilken han har stipend. samtyckte dher till.

3. Nogre bönder ifrån Kijl anhöllo att få afrechna af dheras uthlagor för arbete 
de ha giordt på een äng dher sammestädes. Rector här om frågat Räntmest:n, hwil
ken sagdt detta böhra bestås aff extraord. stallstaten, men effter dher nu intet 
fins, stelles detta till Consist:m.

Resol. Qvaestor uthseer medel af den Staat som samma eng tilhörer, doch syntes 
skiähliget att sådane bönder intet wore förgode att giöra ett dagswärkie för Acad:n 
utan betalning, emädan dhe intet ha för mycket giöra med dagswerken. Här om skall 
efftersees, om i de förra aeterne icke och så finnes för detta resolverat.

4. Anders Perssons hustru i Säfwabro inkåm, hwilken nu af hemmanet är afsagdt, 
säger dem hafwa tröskat uth 30 t:r rogh och korn för henne i denne höst, men sig 
wara skyldig 8 t:r och 75 dr.

Resol. Hon får swar een annan gång, när fogden inkåmmer.
5. En hustru från Lunda i Waxala nembl. Matz Pedersons inkåm beklagade 

sigh lidet misswäxt i detta åhr, och lell betalt 7 t:r af dess åhrswäxt. W ill nu stijga 
från hemmanet, begärar bruket nu afräknas. Detta remitteras till Rentmest:n och 
inspectores aerarii.

6. Svanto Bark Ups. inskrifwes till Communitetet i Medenii ställe, i facult. jurid. 
effter det rummet för denne gång fins ledigt. Ehuruwäl han har bort rättias ibland 
philosophos såsom mechanicas studiosas.

7. Prof. Scheffer begiärar wetta huru han skall bära sig åth med sitt praebende- 
hemman, effter han intet kan hålla det wed macht, som dher nu tillgår, när ingen 
dher är, som håller hägn. Här oppå uplästes hans skrifft med förfrågan, om icke 
V. C. skulle willja skrifwa till Kongl. Cammaren, som om sådane ödes hemman 
har att beställa. Resolverades att till Kongl. Cammaren här om skrifwes, hwilket 
breff och afgick den 22 Jan.

8. Wachtmästrn angif:r en Per Persson wed nampn född i Norby och Bondk. s. 
som söker kåmwza till wachttiensten i den döda Pehr Jöns ställe. Consist. bewilljar 
det allenast wachtmest:n först är bekymbrad att wijsa hans pass.

9. Wachtmest:n anhåller och om penningar till wedh i cortigardet, hwilket sades 
skulle tagas af expensepe»»«igarne.

10. Stadz secret:n har på borgmestare och råds wägnar begärt, att Acad:n wille 
deputera nogre, som tillijka med dem kunde spana effter, hwad löst partij här i 
staden finnes, der af mycken oreeda förorsakas, 2. att få een lista på dem som höra 
under Acad:n, att man wed hwarjehanda tilfälle icke må [lucka i originalet] sig på 
sådane. 3. Att Consist. wille sig betänkia om tiggiareordningen, att den kunde ställas 
till execution.

Pr. Liung togh det på sig, såsom och Secret. Hadorph, om han samma gång är 
hemma. Listan förmentes kunna dem bewiljas af mantalslängden. Om tijonde- 
ordningen* kunde och med det samma afhandlas, emädan de ärender äre af nestan 
lijka beskaffenhet.

Nu steeg Prof. Columbar till protocollet.

* Felskrivning för tiggiareordningen.
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i i . Berättade Rector att han nu tredje reesan hadhe låtet citera Curio, och det 
sändandes twenne personer, på det sådant skulle wara desto wissare. Men Curio 
inkom intet, utan sände in en protest emot citation, hwilken uplästes. Rector, 
jag håller det för een betänkelig saak, och begiärar weta hwad Consist:m tycker 
dher om, att han protesterar emot det Consist:m honom citerar. Doct. Hoffvenius, 
om hr Benzelius befrågades huru han will actionera Curionem, och at han formaliter 
angrepe den saken, så kunde dhe 4 adsessores, som sedan ähre inkåmne, informeras 
om sakssens beskaffenheet. Prof. Åkerman, iag har intet sedt de acta som dhe haa 
moot hwar annan. Finnes det förr i deras scriptis, så behöfwes intet mera låta dem 
inkåmma med nytt skrifwande.

Frågades om liqvidation aff Secret:n Hadorph. och Prof. Aurivillio, om Curionis 
oplegningar, som han har giordt, om hans omkostning skall honom refunderas. 
Doct. Hoffw., lätt honom gifwa oss så månge exemplar som tryckte ähre, så må han 
få så mycket penningar. Hadorph, Curio tager 4 öre för arket, när han det sälljer. 
För Pourells arbete begär han 40 dr för 1 ark. Skall han taga all fruchten, och sällja 
exemplaren, och man lijkwäl betala honom sedan? Pr. Auriv., gifwe fram alle 
exemplaren.

Rea. och Pr. Brunnen/J, det är icke heller gott, utan wore een servitut om Acad:n 
skulle taga på sig att sällja hans exemplar. Sea. Hadorph jämförde Wankijfs taxa 
medh Curionis, och wijste huru mycket mehr Curio begärte. Rector, en boktryckare 
borde med rätta wara med öf:r liqvidation.

(II) . Frågade Sea. Hadorph hwad man skulle giöra i det som twijfwel är, om man 
skall bestå honom.

(III) . Dhe 900 dr smt bör intet föras up på liqvidation, utan man fölljer dhe 
gamble aaerne.

Den 16 Jan.
höltz Consist. majus pra?sentib«j M. M. Celsio p. t. R., h. Gartman, Doct. Hoff- 

venio, M. P. Liung, M. S. Skunk, hr Arrhenio, hr Aurivillio, hr Tersero, M. Columbo 
qvi acta notavit.

Rector wijste att nödigt wore nu hålla Consist:m uppå det omsijder ett uthslag 
giöras så på Curios hufwudsaak som bijaaionerne.

1. Om Mr. Boos gård taltes i förra session, och då lofwades att en af wacht- 
drängerne skulle dijt neder kåmma. Nu beswära de sig, effter de ha förr betingat 
sig herbergen, och weed skulle der kosta hålla, sedan så länge det folket der ähr, 
skulle det wara lijka mycket, effter de om nattetijdh kunde lijka mycket giöra 
skada. Pr. Terser»j sade sig hafwa hört, att der reeda skulle wara en af wachten, 
men intet uthrätta. Rector frågade om man skulle låta een Acad. bonde föra dem 
till Stockholm. Doct. Hoffw., de hoota oss att hon skall få gården igen, hon har de 
som hårdt yrkia, att Acad:n har taget af henne räkningarne.

Pr. Auriv., wij kunna ännu intet hafwa dem uth. Det samtyckte de andre Pro
fessores.

2. En änkia ifrån Wässmanland Niels Halfwars i Nederwij, Pictorelii syster, är 
afsagder ifrån hemmanet, begiärar blifwa der wedh, säger sig innom ett åhr willja 
betala det hon är skyldig. Uplästes hennes och hennes sal. mans suppliqve. Resol. 
Om hon kan giöra sine uthlagor som een annan, så blijr hon wed hemmanet, sär
deles effter hon lof:r caution för sin skulld, d a  så skulle omträngia. Förseer Gudh 
henne med een annan man, så må han d a  städsla, men hon slipper nu med den
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städssel hon har giordt för 5 åhr sedan. Uchsäden effterlåtes henne och så, så mycket 
hon kan blifwa behållen. Det öffrige remitteras till inspectores aerarii och hr Ränt- 
mestaren.

3. Tyckte Rector nödigt, att man ännu läste inlagorne igenom i Curios saak, och 
confererade dem med domarne, på det man der med kunde domarne styrkia med 
tillagde rationib«r, och sedan dhess bättre wara informerad om det som angår bij- 
actionerne. Pr. Åkerman, aeternes opläsande borde gå för sielfwa sententzen. Pr. 
Skunk, det behöfwes icke alle. R. Magnif., jo alle, ty i hwar annan raad kåmma 
injuriae. Doct. Hoffv., jag har meent att hr Bentzelius intet will agera på nytt, utan 
för hans skull kunde man dem upläsa. Prof. Gartman, uthi Wadenstens extraet ähre 
alle paginae citerade.

Rector frågade om liqvidationsmennerne skulle gifwa dem androm det som dhe 
nu som nogast hafwa hint sättia på paperet. Secr. Hadorp[h] tyckte att det måtte 
dem gifwas, och att nu sedan contrarekningen är giord, intet någen mehr räkning 
skall giöras. Det tyckte och hr Aurivilli»r. Secr. Hadorph {»minte och att Hs 
Excell. hade lofwat för ett document willja hijt sända Curios privilegier, i hwilket 
syntes att Curio något mehr och icke mindre hade blifwet priviligerad än Janso- 
nlus.

Begärte Hadorphi#j att det skulle sändas effter gesällerne på trycket, att de kunde 
på sitt samwett och sin edh wittna, huru mycket Curio toge för hwart exemplar. 
Sändes Cursor effter dem, och inkåmmo först Hans Henrick [Werner], han tilspordes 
1. om Pourels tafflor. Han sade intet wara tryckt, sedan han kåm. 2. Om hr 
Schefferi Chronico sade han att han intet weet dher aff. Och att Erick Ersson det 
hade satt och Christoffer Falk. Sade sig disputa/iones allenast och sådant satt.

Inkallades Erick Ersson, och förmantes, att han skulle säya hwad han i sanning 
wiste, och det på sin edh. Pourels tafflor sade han Curio intet hafwa såldt, sade sig 
för ett ark medium fått 3 dr stundom 14 mkr stundom mindre. Tryckiaren haf:r 
sin wissa ordning får [lucka i originalet] och således en mark för arket aparte 
former, eller disput. och intimationer och sådant får han 20 öre för hwar form 
alt in till 300 exemplar. Schefferi Chronicon episc. sade han Curio haffwa såldt för 
defeeten skull, effter sombliga borttoges.

Ambrosii Frediani Grammat. hade han sielff Ambrosi«r låtet upläggia. Theo
phrasti Molinsei characteres etc. sade han honom taga 2 dr exemplaret. Paperet 
sade han honom hafwa taget hoos pappersmakaren, 6 dr rijset för det fijnare. Item 
sade han honom ett rijs på arket hafwa uplagdt. Edenii memoriale biblieum och 
ett rijs på hwart ark, hoc est ett rijs på hwar bokstaff. 1 dr tog han för exemplaret, 
stundom 30 öre. Fragmenta legum Island. Rugmans sade han honom lagdt till 
Lexicon juris Loccenii, aff Lexico sade han sig mena, af honom 2 rijs på hwart ark 
wara uplagdt. Och taget för hwart exemplar 2 dr tilhopa Lexicon och Fragmenta 
legum Rugmans. Boecdemr de lingva l[at.] fölljer opus de stylo, för hwarthera 
exemplaret 3 dr, och hafwa oplagdt 3 rijs som han meente, doch intet wist wetta, 
2 wist. Aphthonii fragmenta sig hafwa dem satt 1 rijs arket, såldt dem för 6 mk. 
Herwara saga sigh och hafwa satt. Där hade Curio lagdt up ett rijs, och Räntmest:n 
ett rijs, sade Erik Ersson. Hoos bokbindaren war detta paperet taget. För Herwara 
saga har han taget 8 dr för skrifpaperet, och 6 för tryckpaperet. Loccenii Anti- 
quit. hade Erik Ersson och satt, och Joh. Rosendaal tillijka, tilhopa fått 4 dr arket. 
Honom taga 6 mk för exemplaret, och ett rijs wara oplagdt på arket. Rosendal fick
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intet effter det war hans läreår. Gezelii Gram. Gr. i  rijs, som han meente på arket. 
Detta alt wara tryckpapeer, taget h dr arket. Voss. Gramm, af sig Rosendal och 
Johan Nilsson wara satt sig intet ha bekåmmet. 3 rijs på arket. Gr. 10 mk. Elementa 
12 ör. Schefferi Regn. R. långe sedan wara satt. Lätt sättia det annan gång. 
6 mk tager han för exemplaret. Pacatum ha Erik Ersson satt, sig intet ha fådt. Sade 
och Rosendali#j Mauritii Tactica wara satt af Pehr Andersson, ha fått 6 dr arket, 
taga 6 dr exemplaret, 3 rijs till arket, 2 rijs tryckpapeer, 1 skrijfpapeer och 1 book 
postpapeer. Phaedrum latine Gall. sig och Johan Nilsson; sig doch mesta deelen har 
satt, och sig intet ha fått. 3 rijs alt tryckpaper, och taga 10 mk. Hans Henrick 
[Werner] sade 3 dr, det wittnade och Rector.

Phaedr«j latine; sig intet då ha wäret på trycket, för 6 mk wara såld. PhiL ItaL 
Schefferi tu rijs på arket tryckpapeer, för 6 mk såldt exemplaret. Petronii Fragmenta 
och ett rijs på hwar bokstaff 1 dr, doch sig icke wist wetta. Upsalia Antiqva ett 
rijs skriffpapeer, och tryckpaper sig intet minnas. Sade många exemplar finnas, 
sig intet wetta att dher uthi wara defect 4 dr exempl. Christian [Dittelbach] ha dem 
satt 5 dr fått, effter det war garmont.

Edenii Disputationes ett rijs på hwart ark, doch wara dem betalte af responden- 
tib«x. Honom taga 2 dr för exemplaret.

Loccenii Lexicon 2 dr exemplaret, men när Pinacer lades till 10 mk. Loccenii 
Hist. SveoGoth. 10 dr för postpaperet, 8 för mindre skrijffpapeer, dem mest wara 
uth skickade. 3 rijs, 1 book postpapeer, 2 rijs tryckpaper, och 1 skrijffpapeer. 6 dr 
togh han i förstone.

Herrud och Boses saga 1 dr tilhopa, 3 rijs tryckpaper. Giöttrikz och Rolfs 5 dr 
och 6 sedan det andra kåm der till 3 rijs med runestenarne.

Tilspordes E. Ersson när han begynte få sättiarelön? Swarade för 5 åhr sedan. 
Och om det går richtigt, ty sig intet ha fått räkning.

Rosendal sade sig i 2 åhr fått löön. De hade lärdt aff mesterswennerne. Erik 
sade att han sielff hade arbetat åt gesällerne wed pressen för det han lärde af honom 
ett åhr. Här med affträdde dhe.

20 Jan.
höltz Consist. majus praesentibus M. Magno Celsio p. t. R., M. Brunnero, hr. 

Åkerman, DD P. Hoffvenio, M. P. Liung, M. J. Fornelio, M. S. Skunk, hr. Arrhenio, 
M. P. Aurivillio, M. J. Columbo. Acta notavit Micrander.

i. Uplästes Kongl. Hoffrättens breff till Acad., der i begiäras undrättelsse, om 
fogden Johan Groot har hafft Consistorii fullmacht att agera på Acad:s wägnar, wed 
häradztinget i Långhundra, om Fiskeså qwarn, effter då försummades någre nödige 
documenters producerande. Prof. Åkerman sade, att Hs Ex. hr Bencht Horn hade 
lofwat först, när hr Åkerman här om taalte, att der i skulle skiee uthslag, men 
sedan swaradt, att wederparten måste haa communication här aff, sade och att 
Gröten har intet wäret fullmächtigad aff Consist. utan aff Räntmest:n. Derföre bör 
Qvaestor haa part der af, och der på sig dedarera. Syntes gott att effter Qvaestor i 
sådane måhl, der han sielff icke kan wara tilstädes, plägar fullmächtiga fogdarne, och 
Gröten nu intet har producerat alle skiähl särdeles de Kongl. gamble brefwen, som 
låge hoos bonden, att man dherföre måste höra hwad Qvaestor här i säger.

Resol. Rector med nogre andre af Senatu acad. conferera med Qvaestore här om, 
och laga så att med första här på swaras K. Hoffrättea
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2. Föredrog Pr. hr Brunneror nomine f. theoL att till stip. pec. äre approberade 
Petr«r Joh. Halenior och Dn. Olaus [Turdin] Bothniensis.

Till Communitetet anskrifwes Linneri»x och Rudeli«/ in fac. theol. om dhe förr 
icke äre inskrefne.

3. Joh. Meulinus Smoland#/ söker hielp aff fisco studiosorum att betala medicijn 
för sitt beens cuur.

ResoL Honom bewiljas 6 dr smt.
4. Pr. Skunk giorde påminnelsse för änkian i Bolnääs att hennes sohn [Sven 

Hagelsten] må niuta 111. Cancellrii nådige breeff till godo och få Communitetet, 
effter hennes lägenhet mycket trång ähr, och brefwet absolute stält. Rector och 
flere af Professorib»x sade, att Consist. hade funnet det hinder här wed, att denne 
icke är ännu deponerad, och altsså kunde sådant beneficium icke unnas honom, förr 
än den acten wore föregången. Pr. Skunk sade sig icke kunnat underlåta hennes 
begiäran föredraga, intercederandes ännu att hennes lägenhet, så wäll som Cancellarii 
breff måtte ansees. Professores höllo dher med, att man böhr ansee dem som 111. 
Cancellarii breff hafwa, för andre, och att de brefwen borde leetas up, och drijffwas 
till sluut

3. Taltes sedan om den rest, som inne står för een och annan på stipendiis pecu
niariis, och andre lijkwäl inskrifwas i deras rum. Syntes best wara, att när sådan rest 
ähr, då må ingen annan å nyo insättias, förr än de andre ha fått sin rest uth.

Resol. Detta bewilljade heela Consist:m effter elljest ingen richtighet med stipen- 
diaternes afbetalning blif:r, utan största confusion. Sade och Professores att det 
samma med deras salariis borde observeras, när nogen omskifftning skieer.

6. Uplästes borgmestrs Samuel Kadows skrifft, dher i han begärar, att Acad:n 
wille låta genom någre deputatos aff sin societet tillijka med stadssens ransaka 
effter det lösa partiet i gårdarne finnes här och där, och att Acad:n wille der till 
förordna halfparten emot stadssens män. 2. Att Acad:n wille haa sin Notarium dher 
wed, såsom staden sin haf:r. 3. Att man och då såge till att afhielpa det olijdelige 
tiggeriet här i staden. Här om discurrerades.

ResoL Anbelangande det första hölt Consist. det wara gott, att man noga ran- 
sakar effter sådant partij. 2. Tyckte Gonsist:m att Acad:n icke böhr hålla halfparten 
deputatos dher till, utan wore nock en fiärdepart af Acad:s medel tillsattes, effter 
icke månge sådane suspect huus sortera under Acad:n, it. håller Acad:n sin 
Notarium dher wed. Hwad de begiära om mantals längdens underskrifning bewill- 
jas och.

7. Uplästes twenne Academiae bönders Erik Olsons i Torfsäter och Erick Mårtens
sons i Forkarby supplijk, dher i dhe begiära dilation på sine uthlagor för swår miss- 
wäxt skull. Elljest förmå de intet i wåår säda sin åker.

Pr. Åkerman s. att den i Torfsäter har wäret den rikeste bonde Acad:n har. 
Swarades af en annan adsessore, att hans fader hade wäret rijk, men denne icke så. 
Sade och hr Åkerman sig af en wiss man förnummet att Acad:n har förmedlat den 
bonden som har penningar på interesse, sådant förmentes skie genom fogdarnes 
osanne berättelsser om böndernas lägenhet.

Resol. Detta remitteras till Qvaest:m och inspectores aerarii, att öf:rläggia hwad som 
unnas kan desse bönder. Sädeskorn måste de fuller hafwa, men sättes i förwar dher 
det säkert blijr behållet.

8. Rector sade sig förnummet att Secret:n Hadorph och Pr. Aurivillior med
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största flijt och tijdh spillan haa förehafft liq#fdationswärket med Curio, eller hans 
liqvidationsmän, och att de nu wille wijsa V. C:o huru wijda de der med ha 
kåmmet. Sea. Hadorph sade, wij ha fått twenne Curios räkningar, confronterat dem, 
giordt een contraräkning och förklaring der öf:r af hwilken wij haa gifwet Curionis 
fullmechtige een copia, de lofwade i går med oss munteligen här om conferera, då 
wij och länge wäntade der på, men finge omsijder till swaars, att hr Ol. Rudb. hadhe 
då icke tijdh. Paperet haa wij satt för 6 dr rijset, fast han icke gifwet mehr än 5 dr. 
Philosophiske materier ha wij uthslutet. Antiqviteterne som han intet har fått någet 
före bestås honom. Men de materier han har såldt, och fått till fullo betalning före, 
hafwe wij intet kunnat see, hwad foog han haf:r att föra upp.

(1) . Uplästes nu Curionis twenne räkningar och dher emot deputatorum swaar.
(2) . Bleff talat om dhe 900 dr smt. Curio prvaenderar sig åhrL böra hafft aff 

Acad:n, som Jansonior hade aff KongL M:t.
Pro memoria noteras att Pr. Brunner«/ hölt före det Jansonio aldrig lofwades 

åhrL 900 dr smt., utan det waar som een boflyttningspenning och honorarium utom 
privilegierne. Jansoni«r wäret Regius typograph#j, denne icke. Janson fick dem af 
Kongl. Cantzliet icke aff Acad:n. Denne Curionis prastention på de 900 dr smt. 
funderar sig på hr 01. Rudbeckii attest, den han tilbiuder beswärja. Aff detta 
tilfället taltes om denne attest, och war V. Consistorii betänkiande att den attesten 
icke kan hållas för giltigt och sufficient document, effter hr Rudbe[c]k i swågerskap 
med Curio är, han derföre så wäll som D. P. Rudbe[c]k icke fallen till wittna i 
denne saak, hwarken munt- eller skriffteligen.

Resolverades altsså att denne praetention är aff ingen grund, så länge han på ingen 
fastare foot står.

(3.) Uplästes Jansonii privilegiers förbättring, hwilke och innehöllo store obliga* 
tioner emot de 900 dr smt, dem Curio aldrig har sig bundet till, mindre dem 
hållet.

(4) . Uplästes hr Jonse Sundeils attest, att han icke wiste under sitt rectorat, då 
han war Professor, de 900 dr wara Curio tillsagde, ey heller då kåmmet Con- 
sistorialibftr i sinnet att gravera Acad:s Staat med een så onödig liberalitet etc.

(5) . Berättade Reaor att Hans H:w:t Archibiskopen har sagdt sig intet minnas 
kunna, att Curioni nogen tijdh de 900 dr smt. lofwade ähre, ey eller sådant rimliget 
wara med Acad:s andre uthgiffter, det samma betygade och DDoct. Littman genom 
Miaandrum, som till honom här om skickad war af Consist:o.

(6) . Sedan deputatorum förklaring upläsen waar, och den puncten, dher i de 
philosophiske böcker afförde woro, upläst, frågade deputati om Consist:m det 
placiterar.

Resol. Effter hans plicht är, som synes af det Kongl. brefwet, att upläggia sådant 
med egen bekostnad, och sådane böcker till een deel elljest äre genom studenternes 
omkostnad uplagde, kan Consist. icke see, huru Acad:n for sådant kan debiteras, 
utan gillar dess afförande.

(7) . Resolverades att hwad han hade uplagdt i antiqviteterne, för än han fick 
Kongl. brefwet det afföres och i lijka måtto, som Doa. Loccenii Historia och hr 
Verelii Giötrikz saga.

(8) . I den femte punchten der deputati på Acad:s wägnar skrifwa i sitt swar, att 
dher Curio kunde wijsa sig lidet nogen märkelig skada på de tryckte materierne, i 
det han dem har med all flijt söökt föryttra, och det intet fått, wille Acad:n taga
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samma materier till afräkning emot det han niutet haf:r, der han dhem haf:r i behåll, 
och till Acad:n lefrrerar.

G>nsist:m fan detta wara betänkeliget att absolute samtyckia, derföre i b: te swar 
stå böra, så wijda Consist:m det skiäliget finner.

Dhe öfrige punchter fan G>nsist:m wara rätt beswarade och betackade G>nsist:m 
deputatis för sin stora möda.

Pr. Skunk, jag befahrar lijkwäl det icke här med är giordt, ty dhe lära inkåmma 
med een contraräkning och förklaring här på.

Deputati, wij swara dem icke mehr dher på, utan bedie oss dherföre kunna för
skonas.

Rector frågade om man kan nu kåmma till döma om liqvidationen.
Pr. Skunk, det är omöyeliget förän wederparten har swarat dher på.
Deputati, wij bedje oss undan att swara wijdare dher på om de med någet skriffte- 

liget swar inkåmma, effter wij intet kunna finna någet skiähl som kan drijffwa oss 
till wijdare contraräkning.

Cursor skickades till Curio att begära det första Kongl. brefwet, som han har fått 
Anno 655 dhen 27 Junij.

Jacob»; Cursor inkåm, sade att Curio swarar sig intet få igen det brefwet, eij 
eller wetta om han det här haf:r. Och om det finnes will han lijkwäl eij släppa 
originalet ifrån sig, utan een copia dher aff, detta behagade Consistio illa, att han 
twijfflar wijsa fram sielfwa originalet.

Effter kl. war nu öf:r 12 upskiötz denne saken till kl. 2 effter middagen, då 
man tager för sig den domb, som förr är projecterad, att tillsättia nogre klara 
skiähl tül dhe nödigeste punchter.

9. Bewilljades Dn. Erico Duraeo att disputera de lumina et maculis lunae.

[Samma dag.]

KL 2 post meridiem upkåmmo i Consistim igen M. M. Celsi«; p. t. R., M. M. 
Brunner«;, hr Åkerman, DD Hoffveni»;, M. S. Skunk, hr Arrheni»;, M. P. Auri- 
villi»;, hr Terser«;, M. J. Columb«;. Acta notavit Micrander.

1. Berättade Rector att Axel Behmer har wäret uthe hoos böndren och tilsagdt 
dem att de intet skole lefrrera nogre uthlagor till Acad:n, utan dem låta blij 
ståendes inne, har sagdt sig haa breff dher om, att räntan skall blifwa in arresto, 
nu frågade Rector om icke academien, effter intet breff eller ordres är kåmmet till 
Acad:n ifrån Kongl. M:t, må blifwa wed immission, och dher före utan drögsmåhl 
wärkeligen uth taga böndrens uthskylder, elljest skiämmes spanmåhlen bort.

Resol. Effter in till denne dagen aff öfirheten intet förbudh är kåmmet, synes 
rådeligest att acad:n skickar dijt wachtmest:n och nogre aff wachten, att taga uth 
uthlagorne, och skall fogden Lars Olsson [Unonius] wara med, när detta skieer.

2. Pr. Columbus berättade att hans swärfader Pr. Scheffer»; betygar sig aldrig 
wettat aff, att Curio skulle fått tillsäyelsse om 900 dr smt., aff Acad:n, eij heller det 
kåmmet i någens tanka, sig och kunna bewijsa contrarium, nembl. då hr Scheffer«; 
och hr Vereli»; wore een gång på Jakobzdaal för någre åhr och taladt bleff om den 
hielp som een och annan aff studenterne fåå, då har een aff desse Professorer nembl 
hr Scheffer påmint att Curio har stort beswär och kostnad wed trycket, och då 
recommenderat honom till nogen milioration, äntel. wunnet det att 111. Cancellari«;
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uthwärkade hoos öfirheten för honom breff på den spanmåhl han sedan har 
niutet.

Nu i det samma upkåm wachtmest:n, som war sänd tili Curio, att kalla honom up, 
berättade att Curio har swarat sig icke nu kunna k o m m a  up, effter han har främ
mande hoos sig, icke heller har han fått brefwet igen, som han för middagen i dag 
lofwade upsökia.

Nu steeg Pr. Columb#j till protocollet.
Rector frågade, om då hr Hadorphii kiäromåhl skulle antagas heller icke. Tychtes 

att bätter wore, att man hufwudsaken företoge och affgiorde. Pr. Skunck, hr Ben- 
zeli«s will och wara hörder. Inkallades Secr. Hadorph. och Secr. Micrander och 
lofwades dem, att dagen effter skulle hr Benzeliwr och dhe tillijka blifwa hörde.

Doct. Hoffv.: jag tycker att det skulle attenderas, som här sades när Curio war 
tilstädes, och emot togh trycket och bookhandelen. Ifår med afträdde P. Columb«x 
från protocollet.

Sedan igenomlästes den projecterade domen, och discurrerades wijdhlyfftigt öf:r 
somblige punchter. Änteligen formerades den som fölljer.

1. Aff alle dhe skiäl och skrifftelige documenter som å begge sijdor opwijste och 
skiärskodade ähre, finner Consist. H. Curio icke fullgiordt sin plicht uthi Hans 
Kongl. M:tz privilegio författat de dato 9 Aprilis 1661. att med egen bekostnad 
uppehålla ett fullkåmliget och zierliget tryckerij uthi Upssala, med hwad mehra 
dher till hörer; utan nu alt sedan åhr 1661 d. 15 Maji suttet och aldeles förnött 
Acad:ns tryck, ehuruwäl då honom Acad:ns tryck i händer lefwererades afsagdt bleff, 
att såsom han nu det emottager, så skulle han det ifrån sig lefwerera etc. hwilket 
sedermehra i Consistio nogre gånger uprepeterat är. Först den 18 Decembr samma 
åhr, då han jämlijkt den 9 $. aff d. 15 Maji lofwat hafrr, att om han får det onyttiga 
och uthnötte tryck omwäxla uthi ett nytt igen, will han gifwa så mycket nytt tryck 
igen i wicht som han det uthnötte uthtager, och skulle Acad:n intet kosta, det 
han och sedan i Hans Hgrefl. Ex. hr RijkzCantzlärens närwaro 1670 d. 30 Julij 
hafwer låtet genom hr Olaum Rudbeck och hr Doct. Loccenium ansäya, att han 
wille renovera låta med egen kostnad både Johannis Pauli elacka tryck, och det 
andra mr. Eskillz etc. Hwaröfrr Hans HöghGrefl. Ex. hr RijkzCantzlis stadfästelsse 
är inkåmmen den 18 Nov. 1672. att Consistim skulle på ämbetes wägnar tillhålla 
Curio, att utan opskoff trycket renovera låta effter han det sielff förnött haf:r. 
Hwilken befalning han sedan har lofwat sig effterkåmma d. 14 Jan. 1673, då 
visitatio typographiae hållen wart. Hwarföre i anseende till ofwanbite skiähl, så och, 
att Curio ingen förhopning gifwer sin lofwen att fullgiöra utan twert om, ju 
länger ju mehra trycket förnöter och aldeles fördärfwar, ty dömer Consist:m b:te 
Curio till att igenlefwerera Academiae tryck, med det första som skiee kan, så 
färdigt som han det emottogh, och reent omgutet till alla dhe af honom förnötte 
stylar, såsom han det sielff uthlofwat haf:r, effter han tryckerijlönen på desse 14 åhr 
allena upburet hafwer, och all nyttom behållet.

2. Emädan nu b: te Curio intet hafwer effter H:s Kongl. Maytz privilegium, in
rättat här på orten, som i första punchten sades, ett fulkåmliget och zierliget 
tryckerij, utan alt framgeent och i det mästa brukat Acadis tryck, och det mest 
förslitet, sampt icke låtet i rättan tijdh renovera (som hans plicht och lofwen 
haffwer wäret) innan det så aldeles förnött är, som lijkwäl af en rätt mestare hade 
bordt i acht tagas; förutan det han haf:r låtet det uthi en märkelig confusion
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råka, som mist dagelig förfarenheten till een deel af actis visitationis typographise 
de dato den 14 Jan. och 12 April, så och boktryckiarens Wankijffs giffne attest 
de dato 20 Aug. 1674 är till att see, sättiandes ingen lydno tili de förmaningar, 
som honom offta och tijdt om sådant och sitt embetes plicht, både af Hans Hgrefl. 
Ex. hr RijkzCantzlerens breff de dato 18 Nov. 1672, såsom och af Consist:o och 
inspectoribus gifne ähre, förutan det att han icke håller någen richtighet med gesäl- 
lerne håller om dheras aflöningar, som offta klagadt warder, ty finner Consist:m 
eenligt med H:s Hgrefl. Ex. h. RijkzCantz:s betänkiande de dato 14 Octob. 1674 
Curios persohn icke längre tiänlig wara wed Acad. tryck, utan honom dher ifrån 
dömer. Skattandes nödigt så wijda Consist:m will i framtijden wara skadelöst, och 
hoos öf:rheten otiltalt för alt answar, effter H:s HögGrefl. Ex. breff de dato 
18 Nov. 1672 att försee sig med en dher till tiänligare man, som detta embetet rät
teligen lärdt haffwer och bettre förstå kan.

3. Anlangande de 100 t:r spanwemJhl, som Curio på någre åhr bort åth opburet 
till antiqviteters tryckiande och opläggiande, bestigandes sig till 526 t:r sp[anne]m[å]l 
och 486 dr 17 ör smt, giör altsammans i kmt 6433 dr 20 öre för hwilke Acad:s full- 
mechtige haf:r honom anklagat, att icke fullgiort hafwa, men Curio twert emot 
förmeent sig dem icke allena betalt, utan och een stor post af Acad:n hafwa att 
fodra, nembl. 900 dr smt åhrl. i förmåge af dhe praetenderade Jansonii privilegier, 
hwilka han påstår in actis Consistorii d. 18 Maji 1659 förstås böhras, begiärandes 
der öf:r een liqvidation med Acad:n att ingå, hwar igenom han detta bewijsa wille. 
Så emädan Consist:m haf:r genom wisse deputatos låtet denne hans liqvidation fort 
stella, och derigenom befunnet, att Curio dher under will opföra 1. Alle dhe 
philosophiske och theologiske materier, som han igenom eget förlag af Acad:s 
tryck haf:r till sin winst oplagdt, som i Kongl. M:tz breeff icke förmäles, ty finna 
wij oskiäliget wara, dem här till beräkna, effter som han alla materierne dher af 
sielff behållet haf:r, och till sin egen winst förwandlat eller förwandla kunnat.
2. Alle dhe materier som han under nampn af faderneslandsens historier eller anti- 
qviteter uplagdt hafwer, sedan han Kongl M:tz breff undfånget, dem finner 
Consist:m under denna titel böra så förstås, att alle, dem han haf:r på eget förlag 
tryckia låtet, exemplaren sielff behållet, största deelen förytrat eller förytra kunnat, 
icke böra af honom påföras Acad:n till betalning, effter som han aff materierne 
haf:r sig sielff betalt, eller betahla kunnadt, aldhenstund månge andre boktryckiare i 
landet skulle giärna denne spannemåhl emottaga på afräkning och materiernes lefwe- 
rering till Acad:n emot sådan försträkning. Men skulle Curio någen merkelig skada 
taget af desse böckers förlag i så måtto, att han all sin flijt hafwer anwändt dem 
att förytra både i öpen boklåda här i och i Stockholm, sökt dem hoos bokbindare 
och bokhandlare att försällja eller förbyta, men icke kunnat dem på noget sitt 
förytra, då skattar Consist. för skiähligt, att så snart han det bewijsar, och alle 
behålne exemplaren effter sin egen papersräkning till Academien ifrån sig lef:rerar, 
han då må ställa dem på afräkning och afslag uti b:te spannemåhls post. 3. Dhe 
materier som Curio aff antiqviteterne tryckt haf:r på all Cronones förlag, och intet 
dher till sielff förskutet, utan hafft derföre arbete och möda och ingen betalning, 
dhem håller Consist:m billigdt, att honom på affräkning beståås. 4. Hwad de 900 dr 
smt wedkåmmer, som Curio praetenderar sig åhrl böra effter dhe privilegier Jansonio 
aff Drotning Christina förunte ähre, så emädan Curios privilegier intet fundera sig i 
Jansonii, utan i dhem, som höghlofl i åminnelsse Konung Carl Gustaff Acad:n



i88 1675:20 januari -21 januari

dhen 27 Junij 1655 aliernådigest gifwet haf:r, såsom H:s Kongl. M:tz breff i bok- 
stafwen innehåller de dato 9 April 1661. icke heller någon bokstaff finnes, att 
Acad:n honom b:te post penningar lofwatt hafwer, eller han dem sig har understådt 
begiära, utan städsse wäret nögd med the meliorationspunchterne, som uppå Acad:s 
ansökning H:s Kongl. M:t honom i samwa Konungl. breff benådat haf:r, och i actis 
Acad. d. 9 Junij 1659 punchtewijs uppå hans begiäran äre införde, då icke det 
ringeste ord om dhe 900 dr smt. af Curio sielff omrört bleff, icke heller finnes 
någen aff dhe män som då suto i Consist:o, och änn lefwa, sampt här om sine 
wittnesbyrd ingifwet hafwa, som detta bewittna kunna. Utan Curio tackar för 
dhen gunst Acad:n honom uthi trycketz öfrrlefwererande bewijste, som fins in 
actis 15 Maji 1661, lofwandes all troheet, observance och tienst hwarjom och eenom 
effter högsta förmågo praestera will ja. Och kunde Acad:n aldrig lofwa Curio samma 
900 dr efter H:s M:t hade them Jansonio allenast på en behagelig tijdh lofwat, och 
det af sin egen Cantzlij Staat, för det han war icke allena bibliopola, utan och Regius 
typographus, och till fast större onera i Kongl. brefwet förbunden, ty skattas detta 
hans nya påfund af intet wärde, och såsom till Acad:s gravation falskeligen up- 
dichtat 4. Dhe 300 rdr som Acad. till Curio läänt haf:r, att kiöpa Jansonii tryck 
före, måste han effter sin obligation in actis publicis finnes d. 16 Decemb. 1664 
content betahla. Men om han för interesset kan befrijas, hem ställes till Hans Hgrefl. 
Ex. hr R. Cantzlerens betänkiande, effter han så litet haf:r brukat Jansonii tryck, desse 
åhr, mädan Acad:s haf:r brukeliget wäret I medier tijdh blifrr Acadrn wed Curios 
uthfäste hypothek i hans egendomb och Jansonii tryck här på orten som på ofwan- 
b:te rum in actis finnes.

5. Honom Curio åligger och effter Kongl. M:tz placat de A:o 1672 d. 15 Junij, 
och nu sedermera till alla biskopar uthgångne breff, att inleggia 2 exemplar af alt 
det här till trykt ähr, sedan han trycket antog, och här till af honom eij inlagdt 
ähr.

6. Hwad bokhandelen wedkåmmer, så hadhe wäll Consistrm foog och starka 
skiähl af H:s Kongl. M:tz privilegior för Curio de dato 9 April. A:o 1661 att 
ijfra dhen stora skade, afsaknad och wanheder, som Acad:n aff Curios försummelsse 
nu på nogre åhr taget haf:r genom hwilken han ingen boklåda hållet, eller behörige 
böcker förskrifwet. Men har lijkwäl så i anseende till hans första här wedh anwijste 
flijt och activiteet, som och någre här under tillstötte olyckor honom för wijdare 
tiltaal i detta måhl welat förskona. För det öfriga hwad bokhandelen wed detta 
Universitetet anbelangar, finner Consist:m honom dher till hafwa gott förstånd, 
allenast han sin förra activitet och flijt igenhämpta wille.

Bleff sedan slutet att kl. 1 dagen effter företages injuriesaken, då och weder- 
böranden böhr förklara sig på Acad:s fullmechtiges eller liqvidationsmens skrifft.

Dhen 21 Jan.

höltz Consist. majus praesentes wore M. M. Celsius p. t. R., M. Brunner»/, hr 
Åkerman, DD. Hoffv., M. P. Dung, M. J. Forneli»/, M. S. Skunk, hr Arrhenius, 
M. Aurivillius, h. Terserus. Acta not. Micrander.

1. Beklagade Rector att så många griller inkåmma som nu i dag har Prof. Ol. 
Rudb. inlagdt en skrifft, hwilken nu uplästes, aff detta innehåll.
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Magnifice Dne Rector och h:de hr Professores 
synnerlige gode wänner.

Såsom iag i går af V. Consist. liqvidationsmän med mons:r Curio förnam, sär
deles af Pr. Aurivillio, både då så och förste gången wij wore tilhopa, att min attest 
som jag har gifwet m:r Curio, är osanning, och iag lijkwäl är nu så gammal, att 
jag hoppas mig wetta hwad jag wittna skall eller ey. Haf:r och af H:s K. M:t 
nådigst warit kallat till Curatoris ämbete, och commissarie tienst i Commercie- 
Collegio utan edh; altsså beder tienstwänligest att V. C  wille votera om min 
attest är sann heller osan, jag wittnesgild eller ey. Är hon osanning har jag brutit min 
edh, och är intet wärd att wara en liqodationsman. Ty hwar i skulle jag troos, om 
iag någet talte det iag sielf haf:r sedt eller hördt? Mycket mindre wärd att wara 
widare domare. 2:do beder jag och att V. C  täcktes låta föra ad acta, om det 
ey för ähr infört som jag talte wed min swåger Pr. Benzelio, förr warande Rector, 
nembl. att när hr Pr. Benzelio, Doct. Hoffvenius, Pr. Aurivillio och M:r Micran- 
der togo afskied senast på Wänegarn nedre i trägården, och frågade om H:s Hgrefl. 
Ex. RikzCantzhn hade någet wijdare att befalla, swarade H. Hgrefl. Ex. dhem, att 
om någet mehra ähr, skohla dhe det förnimma, när H. Hgrefl. Ex. har fått com- 
municera Acad:s ährender med Rudbeckio. Effter middagen kallade H. H. Ex. mig 
in, och ibland annat talte med mig om m:r Curio. Då jag sade huru han hade alle 
sine medel upsatt till Acad:s bästa. Och om H. H. Ex. behagade att saken kåmme 
till mediation, will iag på mig taga omaket att så mediera, att både Acad:n skall 
wara skadelös, så och Curio, och iag will wara god före, att trycket och boklådan 
skall kåmma till förra stånd, med hwilket H:s Hg. Ex. war till fredz. Detta sade jag 
Pr. Benzelio, på Acad:as gården, och tilbödh mig att mediera förr än det kommer 
till action. Då swarade han mig, det är reeda skriffteligen inlagdt emot honom, han 
måste dher på swara. Sedermehr haf:r jag tilbudet V:o C:o liqvidationsmän, äfwen 
det samma att cavera för m:r Curio, att trycket skall omgiutas, och han hålla bodh, 
och trycket kåmma i sitt förra stånd, allenast att C:m wille på sin sijda genom goda 
män upsättia hwad privilegier m:r Curio niuta kan, effter han «11 sine förres för- 
nemste punchter ey har kåmmit. Men såsom jag förnimmer att liqvidationsmännen 
intet troo min attest wara af någet wärde, altsså lära de mycket mindre troo detta. 
HwarfÖre will iag det V:o C:o skrifteligen angifwa. Kan skie att iag hoos dhe andre 
gode herrar i C:o ehrkiännes för ährligare och redeligare, och heela Acad:n så 
måste wara skadelös. På alt detta wänter iag V:di C:ii goda betänkiande och swar

förblifwandes Magnif. D. Rect. 
och Ven. Consistorii 

tienstwillige 
Olaus Rudbek.

Rector: jag kan intet see huru wij kunna gilla den attesten icke heller seer iag 
huru wij kunna tilsättia noget till acta angående det som på Wänegarn passerade, i 
hans frånwaro, som det skall wara talt till, nembl. hr Benzelii. Doct. Hoffv. som 
war tilstädes med i Secr. Hadorphii huus, när Acad:ns liqvidationsmän med hr 
Rudbek dher talte, betygade sig intet hördt det Pr. Aurivillio kallade hr Rudbeckii 
attest osanning, utan att hr Rudbek sielff så sade, hålla I då min attest för osan
ning.
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Pr. Aurivill. sade, så wore mine ord. I wete sielff, om han är san heller osaa 
Wij hålla oss med acta publica, och Kongl. brefwen.

Consistoriales höllo före att igenom denne hr OL Rudbeckii skrifft sökes allenast 
att principal saken differeras skall, och heela wärket stussa, dher före war alles 
mening, att attesten intet så böhr attenderas, att huffwudsaken dherföre må up- 
skiutas, utan G)nsist:m håller sig fast wed det som klarligen finnes in actis publicis 
och andre documenter.

Pr. Aurivill. tilbödh sig att afträda mädan han särdeles i denne Rudbeckii skrifft 
röres.

Consist:m fan honom icke böhra affträda för dhen orsaken, helst effter han som 
en Acad:ns fullmechtige på liqvidation best kunde undrätta Consist:m om ett och 
annat.

Rector: Curio har funderat sin räkning på denne attest, derföre will han icke 
undergå någon domb, heller swara före än det dömdt är om denne attesten.

Professores såge intet huru denna attest kunde giälla, 1. emot acta publica der 
icke ett ord finnes om dhe 900 dr smt, 2. emot så månge förnäme mäns attester, 
som än lefwa, och då suto i Consist., när Curio antogs.

Pr. Skunk: wij böhra intet så låta draga oss kring, att släppa real saken, fåfängt 
consumera wåra stunder med freqventib»j Consistoriis hwar dag både för och 
effter middagen, och sedan intet längre kåmma, wele wij i Herrans nampn hålla 
oss wed dhe documenter wij hafwa och döma dher effter på wårt samwett.

Pr. Liung: iag kan mig intet påminna, om Pr. Rudbek fick någon sin commission 
aff Senatu Acad. att transigera med Curio om de 900 dr smt., är det så, så må det 
finnas in actis, effter mindre är, som föres ad acta.

Företogs nu injurie saken särdeles Curionis och Secr. Hadorphii. Secr. Hadorph 
berättade orsaken till detta extractet wäret, att under Pr. Skunkz rectorat för 2 eller 
3 åhr sedan funnes nogre ährender inexpedierade. Dherföre Consist:m då fan gott, 
att iag skulle g iöra ett memorial, och lärer hwar Rector wäll minnas huru länge 
det ha wäret i hwars och eens händer. När jag det giorde war icke mitt upsåt ord 
från ord uthskrifwa alle rum om hwart och ett måhl, utan allena ett extract giöra, 
som titelen uthwijsar på de nödigeste måhl för Rectorib&r, wille de sedan hafwa 
dem wijdhlyfftigare, så hade dhe acta för sigh. Och detta extractet giorde jag bådhe 
aff K. M:tz resolutioner, Reductions resolution och actis Consistorii. År nu någet 
kortare satt i extractet, eller uthlåtet der så offta införa, som det finnes in actis, så 
tror iag att ingen Christen menniskia skall kunna det för stympade eller falsificerade 
acter hålla, när det till ingen action, mycket mindre till denne Curios saak uthskrifwet 
är. Och betygar jag det in för Gudh på min siäls salighet, att iag icke wiste af detta 
förskrefne ord, innan jag för juul hemkåm, och det aff Amanuense fick wetta. 
Om och detta kan med skiähl kallas förstympade acter, som hwarken till een 
action som nu begynt är, heller till heel copia af aeterne uthskrifwet ähr, utan 
som sades för ett memorial på nogre oexpedierade saker, det refererar iag i lijka 
måtto till hwar rättsinnig mans omdöme. 2. Det sluut aff dhen 13 Maji 1661 som 
Curio mest rijder på, kallar falsificerade acter, uthropar för crimine falsi och mer 
sådant, hwilket så lyder $ 9: Slötz att Curio skulle i händer lef:reras och wägas 
Acad:s tryck, såsom och igenom sees hwad defeeter wara kunde, som Curio propriis 
sumptibftf skall supplera. Och såsom Curio trycket emottager, så skall han det supp
lera. Detta ordet supplera merker iag i hast wara förskrifwet, och satt i stället för
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restituera, af orsak att då det een gång war ofwan före skrifwet, har det lättelig i 
pennan kunnat infalla i nedre raden, då den skrefs, hwilket hwar rättsinnig Christen 
siäl, (som haf:r fogh och willja till tyda en ting rätt) wäll kan finna. Och att det 
icke är dolo malo skiedt, det iag för mig och Amanuense med lijflig edh will be- 
kräffta. 2:do. Kan detta ordet supplera i seneste raden icke öka Curios obligation, 
utan heller förminska, och stöta den förre meningen, så att den är meer för Curio, 
än emot. 3. Är denne mening offta in actis förr eller sedan oprepad, som kan desse 
ord oplysa. 4. Har Curio ingen skada aff detta extract lijdet, sedan action med 
honom är begynt, utan honom äre original aeterne communicerade, dher effter 
all actiones är fullfölgd.

Wadensten inkallades, frågades huru wijda han i sin libell har actionerat Curio 
af det ordet supplera. Wadensten sw., iag fan på andre ställen complet giöra 
propriis sumptibatf, det iag hölt före wara synonymum med supplera, och togh 
derföre desse simpliciter för ett, effter som aeta gofwe mig anledning till.

Secr. Hadorph: jag will wijsa i det som hr OL Rudb. har låtet uthskrifwa ord 
från ord aff sielfwe aeterne, hwar på Curio har bygdt sitt swaar, att dher äre een 
hoop saker uthlåtne, som hade bordt tilsättias, nembl. 664 d. 18 Nov. § 7. der som 
talas om de 300 länte rdr, hwarest detta är uthlåtet, sampt reversera sin ägendomb 
här på orten, till dhess han penningar betalar, effter han så mycket yrker på 
stympade aeter, hwij stympade han dhem sielf i detta rum.

Wadensten begärte blifwa frijgiord för dhe grofwa beskylningar, Curio honom 
har belagdt med, att han är en falsarius etc.

Secr. Hadorph: iag begiärar och att V. C. wille låta mig purgeras ifrån een sådan 
groff beskylning och att mitt frijkallande må stödjas med dher till tienlige skiähl, 
effter man weet, med hwad folk man haf:r till giöra, affträdde här med.

Cursor skickades effter Curio, att säya honom det han i egen person borde nu 
upkåmma, efter Consist. wore i tankar att låta alle honom angående saker af- 
dömas. Cursor inkåm, sade att Curio swarar sig intet komma up, har Consist:m 
någet emot honom, må det wijsas honom skrifftel. der på will han sedan swara 
skrifftel.

Hr Åkerman och hr Forneli«r: det är en stor skymph för rätten, att den så hand
teras. Curio borde hämptas genom wachtmest:n upp eller sättias in carcere för sådan 
sijdwyrdnad emot rätten den ena gången effter den andra.

Pr. Arrheniar: iag seer intet nödigt att hr Benzeliar eller Curio nu inkåmwa, utan 
Consist:m dömer på de skiähl, som reda inkåmne ähre, effter Curio är 4 gånger 
citerad, ingen gång upkåmmet. Hr Benzelius förr frijgiord ifrån det honom tilwitt 
ähr, och nu allenast åter står satisfaetion dherföre.

Rector och någre andre hölle nödigt, att hr Benzelius lijkwäl inkåmmo, särdeles 
drefs det af Pr. Skunk, på det han måtte sielf förebringa sin saak, och säya hwadh 
satisfaetion han begiärar et cur.

Nu inkåm Pr. Benzeli«r. Rector begärte han wille framdraga de skiäl, hwar på 
hans saak beroor, och hwad satisfaetion han begärar för det han i ett eller annat 
kunde wara aff Curio laederad.

Pr. Benz.: jag har orsak till betacka V:o C:o, som har behagat rättwijsligen låtet 
sig här om wårda, både för det interesse publicum här i haf:r, som och särdeles det 
min person, och det ämbete iag då satt i, angå kan. Hade den wäret wedh handen, 
som här till swara borde, så kunde iag widhlyfftigare förklara min oskyldighet i det
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han mig otilbörl. tilwitt, icke att iag will taga någen action emot honom, ty det 
wore prsejudicerliget på V. C: ii domb, som reda här i gången är, utan allenast till 
att representera summan af det som förelupet är på det han för sine ährerörige på 
mig kastade tilwitelsser må tilbörL i hoghkuwmen blifwa.

Pr. Skunk: taga 1 ingen action, så blif:r ingen domb aff.
Pr. Benz.: jag har förr wijsat mine skiähl, begiärar nu allenast dherföre satis- 

faction, först war iag wäll icke af honom nämder, men sedan han af Rectore til- 
höltz att wijsa uth persohnen hwem han menar, kåm han in med en skrifft af otta 
osanningspunchter, på hwilka jag mig förr ha förklarat, vid. acta d. 22 Decembris 
$. 6. Har fördenskull nu en tiänstlig begäran, att han må blij belagd med det straff, 
som ett sådant ähre skiämmande förtiänar. Han har angripet mig emot Sweriges 
laag, emot presternes privilegier och Kongl. constitutioner så om Magistratus Acad. 
som studiosorum privilegiis. Rätten har han och sijdhwördat med åthskillige cita- 
tioners försittiande. Jag kan och intet annat see än att dombrott ähr af honom 
skiedt, och dher ofwan på glorierar sig Curio och hans anhörige, att dhe ha alt wäll 
bestält. Här med affträdde hr Benzelius.

Considererades nu hwad detta Curios förseende haar förtient nembl. det han har 
beskylt då warande Rectorem för crimine falsi.

Hr Åkerman och Pr. Forneli«r: För den sijdhwyrdnad han har begådt emot Rect. 
och Consist. borde han swara ex carcere. Efftersågs sedan i förre actis, hwadh här i 
handlat ähr.

Voterades om proposita qvaestione angående straff för delicto emot Rect. M.
Pr. Aurivill. Effter Kongl. resol. och förklaringen A:o 1646 giorder, som och det 

26. cap. i KB Sti. böhr han plichta för officii Rectoris M  lassion, per imputatum 
crimen falsi.

Pr. Arrhen. För det imputerade crimine falsi plichtar han 1. effter 12 cap. KB. 
Stl. § 4. 2. för fama Rectoris M. laesa effter constit. att hans fama böhr wara in- 
violabel, amittit manum. 3. Sijdhwördnad emot Rectorem straffas effter Kongl. constit.

Pr. Fornelii votum idem cum Pr. Arrhenii.
Pr. Skunk: praesumerandes att m:r Curio har Rectori tillwitt crimen falsi i sin 

exception sub NB och sitt beswärsbreff af d. 18 Decembris, kan jag ey annat see, 
än att han ähr förfallen till det straff, som finnes i Kongl.B. 12 c. $. 3. nembl. 
40 mk smt. Och för det han Rectoris famam genom ett så grofft tilmähle laederat 
haf:r, tycker iag att han arbitraliter med carceris poena belägges, som litera constit. 
lyder, aut alia gravi poena pro gravitate delicti.

Pr. Brunnerar: det ligger mig i sinnet, att här finnes något i actis, hwar i Pr. 
Benzeli»j beskyllas för crimine falsi, men iag wille gärna haa liter am här i för mig, 
lijkwäl seer gärna, att Rectoris fama blijr sarta tecta.

Rector: jag will haa domqwal på dem som kasta kull förre domen.
Pr. Brunner»r: jag kastar intet kull den förra domen, men i mitt samwett säger 

iag, att innan iag får see documenterne fyllest, kan iag här om intet säya mitt 
votum.

Pr. Liung: För det han har belagdt R. M. med crimine falsi fälles han till 40 mk 
smt. c. 16 K.B. Sd. $. 6. För det Rector i synnerhet ähr laederad worden confor- 
miter constit. de privilegiis Rect. $. 2 den jämförandes med c. 12 $. 1 K.B. 
Sd. 20 mk smt. eller och afftiena de 20 mk med carcere.

DD. Hoffvenius: jag påminner mig offta wara omtalt man ey böhr qwällja den
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domb för är giord, så acc man ey får inqvirera de novo, om han är skyldig till 
crimen felsi. Lijkwäl seer iag här dubium, om Curio, har tillfyllest tillwitt Rectori. 
Åndoch är det lijkt, att han har meent Rea. hwilke skiähl gravera honom så högdt, 
att han böhr gå 12 manna edh 17 c. K.B. § 1. eller wäre fallen till 40 mk.

Hr. Åkerman och Rector wijste, att här i icke är locus till sådan edhgång emot 
klara acta och documenta.

Pr. Tersemr (som nu litet förr inkåm): jag kan intet annat see, än att Curio så 
wijda har Pr. Benz:m till sin heeder rördt, att han dherföre böhr plichta 40 mk effter 
laag. Och i consideration att han har angripet Magistr. Acad. fälles han til 20 mk 
smt ännu.

Pr. Åkerman: det weet iag af Hs Hg. Ex. skrifwelsse att trycketz beskaffenheet 
borde Consist:m med särdeles flijt och alfwara taga under consideration, och att 
Consistrm till föllje här aff har taget detta wärket med tilböhrlig ijfwer för sig, 
men som förnimmes ähr mycket infallet anstöteliget både emot Rea. och andre, 
kan och see att een och annan facultas röres. Men ad propositam qvaestionem finner 
iag att Curio bör ha den animadversion för laesione Reaoris, som i constit. finnes, 
doch icke amputationem munus, utan een arbitrarium poenam. 2:do för tillwitt 
falsum plichtar han effter 17 c  §. 6. KB. Stl. effter man icke har någet eYYQ<*<pov 
in legib»J nostris om falsatione saipturae.

Pr. Brunner«r: Effter det documentet dhen 18 Nov. inlades af Curio, finner iag 
någet som hielper min memoriam, fest iag troor ett document än wara borta, som 
iag gärna hade först sed t. Elij est giör jag ett med hr. Åkerman.

Reaor: För hr. Benzelio tillwitte aim ine falsi håller iag att Curio är brotzlig 
till det 30 c. RådhstB. 60 mk smt. Och för det han ha anrördt honom som R. M. i 
sitt ämbete ährerörigt, är han fellen till det straff, som exprimeras in constit. de 
privilegiis Rectoris, heller den poen som determineras i 12 c. K.B. Stl. §. 1. nembl. 
40 mk smt.

För 4 citationer försutne böter han 3 mk smt hwarthera 2 c. RådhB. §. 3.
Seqventia notavit Pr. Terserus.
Frågas om icke Mag. Miaander må hafwa nogen satisfaction för det han ähr 

beskylter?
I första inlagan säger Curio, dem böra swara der till som hafwa uthlefwererat 

aeterna, har och dhess utan jäfwat honom dherföre. Tycktes han böhra hafwa sin 
satisfaaion.

Pr. Skunk meente honom icke böta för dem alle nembl. Hadorphio, Micrandro 
och Venaesio, utan allenast för een, effter han allenast har nämdt den som har 
skrifwet aeterne, intet specificerandes een eller annan.

Pr. Aurivill. och andre hölle före, att effter Miaander har extraderat aaerne, är 
han och beskylter under dhen titulen.

Proponerades qvaestionen in forma, om särdeles Miaander må hafwa satisfaaion, 
såsom dhen der extraderat haf:r, eller han slutas under dhen punchten, som hafwa 
skrifwet, och fördhenskull Curio böta allenast för een.

Pro posteriora sentenda stoge Pr. Terser»j, Pr. Skunk, Pr. Fornelius, DD. Hoffve- 
nius. Pro priora Aurivill., Arrhenittx, Åkerman. Reaor fent denne billig, men 
effter som in aeqvalitate sententiarum Reaor billigt faller på mitiorem sententiam, 
blijr d a  wed det förra. NembL att Curio böter allenast för een 40 mkr. Men bådhe 
Hadorphiwj, Micrander och Wennaesius för aim ine falsi befrias.
13 -  724594 SaOander
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Nu steeg Micrander till protocollet igen.
Företogs sedan dhe injurier Curio har kastadt på Wadensten. Och slötz aff 

samd. Consistorklibus att för crimine falsi på Wadensten uthkastad böter han 
40 mk effter före allegerad 17 c. §. 1. K.B. StL It. effter constit. R. de privilegiis 
studiosorum 20 mk smt. 2. för 9 st. oqwädensord 6 mk smt hwarthera effter 31. c. 
Rådhst.B. ändoch fleere dher till kunde dragas. Längre kunde man nu icke kåmma, 
utan nestkåmmande fredag giör man sluut här i; då och Pr. Benzelii nu insinuerade 
skrifft skall upläsas.

Den 23 Jan.
höltz Consist. majus praesentibus Reet. M., hr. Åkerman, DD P. Hoffvenio, 

M. P. Liung, M. S. Skunk, hr. Arrhenio, M. P. Aurivillio. Acta notavit Micrander.
1. Borgmest. Kadow och Pr. Lundi«r ha insendt en skrifft, dher i de sökia ent

lediga sig ifrån j. Catharinae Unoniae förmynderskap.
Consist. beendete (1) att saken nu ähr under Hoffrätten (2) att hennes swåger 

Weiland söker nu penningar aff desse på Unoniae wägnar, derföre icke så lätt wara 
att samtyckia här till, ty då lärer wederböranden i längden gå på Consist:m, om det 
här till samtycker, helst efter modren sielff har begiärt Lundium och Kadow till 
förmyndare.

Resol. Effter Consist. icke har satt dem till tutores, så kan icke Consist licentiera 
dem här ifrån.

2. Hr. Ol. Rudbek anhåller inständigt om swar på sin attest, antingen den är 
sann eller osan. Attesten oplästes. Rector: wij taga nu intet den qvaestion för oss, 
hwad Consist. dher om meenar, utan det lemnas att föra till aeta een annan gång 
förutan det förr här till swarat ähr, effter principal saken med Curio nu afhandlas 
böhr.

DDoct. Hoffv. begärte inläggia sitt skrifftelige betänkiande här om, hwilket 
honom denne gången för ofwan talde orsak afslogs, men sedan dhen 8 Martij $. 7 
bewilljades här att införas så lydande.

Undertechnad tror och bekiänner, att iag oförgripeligen tycker, att den attest, som 
Pr. Ol. Rudbek haf.r medhdelt m:r H. Curio uthi närwarande action emot K  
Acad:n i Upsala, så wijda sanner och icke falskeligen för sin swåger H. Curio 
updichtat är, nembl. att b: te Professor sålunda och på detta sättet med Curio, 
som han Rudbeckiar i sin attest förmähler, tahlat hafwa, då han öf:rtalte Curio 
bokförerij för Acad. i Upssala att emottaga. Och fast det så sant ähr, kan iag doch 
samma attest icke hålla för ett giltigt document hwar igenom mr. Curio kan tilbiuda 
Acad:n blifwa sigh åhrligen skyldig 900 dr smt. Alldenstund Pr. Rudbek i attesten 
intet directe uthlofwar honom några 900 dr smt, ey heller dem nämner, mycket 
mindre framteer nogen fullmacht eller wittne att Consist:m haf:r anförtrodt och 
befalt honom att sålunda på Academiens wägnar med Curio sluta och afhandla, att 
Acad:n skall årligen Curio 900 dr smt för hans tienst ehrläggia. Utan twert om 
wittnar iag, och will med edh betyga, att iag haf:r hördt Pr. Rudbeck bekiänna och 
bedyra sig, att hwarken han eller Curio någen tijdh hafwa sökt samma penninge- 
summa af Acad:n, ey eller än nu fodra, hwilket han sielff intet skall neeka, och 
må det på det bästa han kan och gitter uthtyda.

P. Hoffveni«j.



i6yy. 23 januari 195

3. Uplästes Curionis skrifft, nu inlagd, dher i han skrif:r sin mening icke wäret 
att fodra aff Acad:n dhe 900 dr smt, utan allenast effter Acad:ae fullmechtige har 
fordrat aff honom det omöyeliget har wäret, har han nödgas dher emot wijsa han 
kunde hafwa till praetendera, effter den lofwen honom giordes, när han trädde till 
tiensten.

Consist:m betänkte att han aldrig har hafft naget fundament hwarken i Kongl. 
fullmacht, in actis publicis, heller Consistorii lofwen till sin praetention om dhe 
900 dr smt.

4. Uplästes Pr. hr. Schefferi skrifftel. attest om dhe 900 dr smt så lydandes.

Emädan V. C:m begiärar aff mig en skrifftelig attest, om de 900 dr smt, som 
säges Curio aff Consist:o wara uthlofwat, när han antogs till Acad:ns bokförare. 
Therföre wittnar iag i största sanning, så mycket iag mig kåmmer ihogh, mig 
aldrig hafwa hördt nemnas eller dher om tahlas det ringeste ord. Är honom lofwad 
någen melioration, är detta till förståendes om dhe wilkohr, som bokförarena di- 
förena, och Jansonizw effter dhem hafwa åthniutet, allenast här wedh Acad:n. Uthi 
hwilka icke finnes någen salarium, utan allenast frijhet till att sällja böcker. Och 
synes Consist:m icke hafwa kunna kåmma på sådane tankar, för dhen absurditeten 
skull, som dhe med sig hafwa, både derföre att Acad:n med Stockholms handelen, 
uthi hwilkens regard Jansonio dhe 900 dr smt uthaff Drottning Christina blefwo 
tilsagdt, icke det ringeste haf:r till disponera eller giöra. Så som och therföre att 
Curio icke det ringesta kunde praestera, utaff det som Jansonius giorde. Hwilken 
een stor och perfect tryck, med gesäller och all annor nödhtorfft hölt i Stockholm 
med sin egen bekostnad, ther emot Curio icke ägde een bokstaff, utan måste alt
sammans taga till lääns utaff Acad:n. Att detta så i sanning är, och iag andra 
kunskap här om icke haf:r, wittnar jag här med, och med min egen hand under- 
skrif.r. Actum Upsala dhen 23 Jan. 1675.

Joannes Schefferus 
Reg. juris nat. et gent. Prof. honor, 

nec non eloq. et polit. Skyttian«j.

5. Uplästes Pr. hr. Benzelii skrifft, dher i han beswarar deels Curioni[s], deels 
och Doct. Rudbeckii och Pr. Verelii under denne warande Curionis action inlagde 
skriffter.

Consist. fan nu intet mehr der till giöras kunna, utan beklagade högdt att Curio 
genom sine skamlöse inlagde skriffter har satt Consistorii ledemöter tilhopa medh 
hwar annan.

6. Uplästes å nyo domarne både angående hufwudsaken, och injurierne på Pro- 
rectorem och flere. Togs i betänkiande huru många dagar Curio skall carcereras för 
sitt förseende emot hr. Benzel., t.t. Rectorem. Slötz enhälleligen att han för detta 
delicto med 14 dagars fangelsse plichtar.

7. Uplästes 111. Cancellarii breff af dhen 14 Oct. 674 ankåmmet, angående trycke
riet. Hr. Åkerman war i den mening, att Consist. borde communicera domen först 
med 111. Cancell., innan han pronuncieras, effter Rector ähr laesus. Professores dhe 
andre höllo före, att domen kunde nu lijkwäl pronuncieras, jämwäl i anleedning af 
detta Illustriss. Cancellarii breff.
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8. Företogs sedan de injurier och obefogade tilwijtelsser som [han] har kastat på 
heela Consist., sampt facult. jurid. et philos. och sakfältes han dherföre till 14 dagars 
fängelse med. Bleff altsså domen i hela denne injurie saken, som nu fölljer.

(1.) Effter detta extract är nogre åhr sedan på åthskillige andre måhl så wäll 
som Curios giordt till ett memoriale för Rectorib»r, och icke nu denne gång för
fattad till Curios action. 2:do detta document icke är ord i från ord af actis utan 
som titelen innehåller ett extract. 3: io Curio intet uppå detta si:»ta ordet supplera 
hwarken actionerad eller dömd, utan effter original aeterne, som honom wed sin 
första anmodan äre bewilljade, dherföre kan icke Consist. finna nå get sådant crimen 
wara af ofwanb:te Rectore committerat, uthan honom dher ifrån uldeles befriar och 
Curio för det han Rectorem lasteliga i sådant angrijpet hafwer, sakfälles effter det 
12 c. K.B. StL $. 3. och det 17 c. §. 1. till 40 mk smt och emädan han i detta 
stycket har missbrukat sin hand till att skrifftel. anröra Rectoris Magnifici ärliga 
nampn, och i så måtto förgripet sig emot constit. cap. 4:tum memb. 4. ty hade 
Consist. foog att påtänkia det straff, som dher finnes, icke ciiess mindre will 
Consist:m för sådant honom denne gång förskona, och allena till 14 dagars fängelsse i 
det stället sakfälla.

(2.) Hwad han med detta crimine falsi angriper och beskyllar Secretarium och 
Amanuensem, så kan icke heller Consist:m finna sådant af dem wara skiedt, uthan 
af exscriptoris hastighet det senare ordet supplera skrifwet af det ordet i förra 
raden stodh, hwarföre de ifrån sådan beskylning uthi lijka irltto  befrijas, och 
han för sin yppighet och offta missbrukade penne, sakfälles efftei det 12 cap. §. 3. 
K.B. Stl. till 40 mk smt.

(3.) För åthskillige obefogade tillwijtelsser på heela Consist. och een eller annan 
faeultet plichtar han åter med 14 dagars fängelsse.

(4.) Fulimechtigen Wadensteen anlangande, den Curio och med crimine falsi 
obewijsligen beskyllar, sakfälles Curio i lijka måtto till 40 mk effter KB. Stl. 17 c. 
§. 1. 2:do. För åthskillige begabbelsser och oqwädinsord på Wsdensten, ehuruwäl 
de fast månge äro, och hans skrifter dher med alle städes upfylte; icke dhess mindre 
sammanslås dhe till 9 st. effter det 31 cap. RådstB. a 6 mk smt bwarthera.

(5.) För fyra citationers försummelsser 3 mk smt hwarthera, effter RådstB. c. 2. 
$. 3*

Taltes om appellation gifwes rum här i, dher han dhen söker.
Hr. Åkerman: wij måste betänkia oss, om appellation tillåtes här uthi. Förmentes 

den tillåtas i hufwudsaken, men icke i injuriesaken.
Cursor skickades effter Curio, att affhöra domarne. Kåm igen sadhe att Curio 

bedrar det Ingo [Rudbeck] må affhöra domen. Detta togs i betänkiande. Effterletz 
äntelig att Ingo måtte det giöra. Execution differerades till ccmmunication med 
IIL Cancellario, seqventia in hoc §. notavit Pr. Aurivilli/tf.

Effter upläste domar tackar hr. Pr. Benzeliar, Sea. Micrander, och Wadensteen V:o 
C:o för dhess rättwijse domar. Sedan begärte Prof. Benzeli«r Curio skulle tilhållas 
att nämna den som hafwer länt handen, att införa sådane olijdelige försmädelser 
uthi hans inlagor.

Swarade Rector det skohla kåmma under wederbörliget skiäiskodande wed be- 
qwämlig lägenhet.

9. Prop. Rect. att een prestman hr. Henriatf Elosinius som länge har legat i 
Stockholm och sökt lägenhet, och nu är confirmerad till finska församblingen i
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Raffle [9: Reval], men under den tijden han har legadt i Stockholm har satt sig i 
någet beswär och skull, söker hielp aff Acad:n.

ResoL Consist. finner betänkeliget att gravera cassan dher med, helst effter så 
många andre fattige dher tili lijta, och denne har wunnet sitt brödh.

10. Här wed taltes om cassa Consistorii att hr. Benzeli»; hadhe lefwererat 11 dr 
16 öre kmt till Not. Consist: ii Micrandrum, men desse förmentes snart wara op- 
gångne till weedh och liuus.

Secr. Hadorph. sade sig icke på nogre åhr fått een penning till liuus heller papeer, 
det han lijkwäl hållet begiärar derföre betalning. Hwilket fans skiäligt

Om dhe böterne som föllo under Pr. Fornelii rectorat slötz, att dhe med fiijt in- 
fodras måste.

Pr. Benzelittr sade sig intet kunnat låta gå execution på Ringium för de böter 
han är förfallen till, effter han har föredraget sin saak Kongl. Hoffrätten, och så 
wijda hörd, att K. Hoffrätten har communicerat wederparten dhe insinuerade docu- 
menter, aff hwilke nu inlades copia i Consist. af Pr. Benzelio, it. insinuerade Pr. 
Benzeliftr hr. Brunneri räkning för böterne i sitt rectorat, och swarade dher uth- 
gifften emot inkåmsten.

[Samma dag.]
Dito effter middagen höltz Consist. minus ptesentibar M. M. Celsio p. t. R., 

M. Benzelio, M. P. Aurivillio. A aa not. Micrander.
Och wore wäll någre saker, som nödigt denne gången skulle afhielpas, men 

kunde icke ob defectum adsessorum någet uthrättas, särdeles effter hr Ol. Rudbek, 
som war adsessor Consist: ii minoris, icke sielff upkåm, ey heller satte någen i sitt 
ställe.

Den 27 Jan.
höltz Consist. minus prassentibwr M. M. Celsio p. t. R., hr. Arrhenio i M. Ben- 

zelii ställe, M. J. Columbo i hr. Ol. Rudbeckii ställe. Acta notavit Micrander.
1. Bencht Holms fullmechtige rådhmannen Johan Holm inkåm emot Adolphum 

Laurentinum, och uplästes först hans fullmacht, sedan lästes af actis d. 18 Nov. 674 
hwarest fans slutet, att dhe skulle genom goda män liqvidera räkningarne sig 
emellan etc.

Rådhman Holm s., här äre klare obligationer aff Adolph Laurentino på den skull 
han fodrar, framwijste 4 st. obligationer, som innehöllo åthskillige poster bestigandes 
sig till 77 dr 18 öre kmt.

Laurent, sw. att de små obligationerne aff N. 1 och 2 ähre indragne i den obliga
tionen N. 3.

Holmen sade det intet så hafwa sig, hwilket och Consist. kunde sedan sluta af 
dateringen och Laurentini taal.

Laurent tilstog sig skyldig 51 dr 18 ör. Rea. frågade om han intet will betahla 
cammarhyran. Laut: det har jag aldrig hört för än nu nemnas.

Rea. fr. om Laurent, hade sökt till liq««lera, sedan siste Consist: ii sluut giordes.
Laut sw. sig ingen liqvidation hafft.
Holmen sw. min broder behöf:r ingen liqvidation, dher klara obligationer 

ähre.
Uplästes sedan Mag. P. Laurentini skrifwelsse till förre Rectorem, der i han 

neekar sig giort fullkåmliget kiöp med Bencht Holm om gården. 2. Honom bygdt
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och reparerat utan ägarens loff och minne, det han intet hade behöfft, hwar före 
han och sådant icke wille honom gott giöra.

Consist. discurrerade här om, änteligen
Resol. Consist:m finner skiähligt, att de poster obiigationerne innehålla, måste 

Laurentinus inom fem wekor betahla, dock undantagandes öhlgiällen 1 dr 16 öre i 
obligation N. 4.

Det öfriga som praetenderas för huushyran, kook och twättning, ekestohlen och 
enekannan lemnas till liq«/dation, och bättre documenters inkåmmande.

Detta sades parterne, och tilsades Adolph Laurentin#; att skrifwa sin fader till 
om penningar till betalning innom föreskrefwen tijdh.

2. Stadzbarberen [Casper Schouber] begiärte adsistence att få betalning för resten 
på Acad:ns bondes cuur i Walskoga.

Resol. Rector befaller Acad:ns fogde, att han uthtager detta af bonden.
3. Företogs nu bokhåll :s Rommels och Axel [Söfrisons] tijonderäknarens saak.

1. Uplästes aff actis hwad förr här i är passerad, 2. inkallades parterne, men war 
ingen tilstädes mer än bokhåll :n, hwilken begärte uthslag, effter gewålleren icke 
har fullgiort siste Consistorii sluut, nembl. att han skulle innan 8 dagar på Cam- 
maren wijsa sin fodran af Axel. Sade och Rommel att Axel för 8 åhr sedan 
pancrotterade och derföre expirerar gewållerens praetention.

Rector berättade att gewålleren [Anders Persson] har sökt till actionera Axel, men 
inte fått up honom på Cammaren.

Resol. Om saken är på Cammaren anhängig giord lemnas den till sin tijdh 
att uthföra, men har gewålleren intet här till giordt, och Rommel kan få attest af 
Camwzaren, att ingen citation är tagen så gifwes arresten löös.

4. Inkåm Hans Henrick [Werner] emot Curio, men Curio upkåm icke sielff 
utan hans hustru [Disa]. Consist. fr. hwij Curio icke sielf upkåmmer. Hust. sade 
sin man förtrodt henne att wara i hans ställe; sade och att Curio begiärar 1. dhen 
libell Hans Henrick inlade under hr. Benzelii rectorat, 2. att Hans Henrick må 
gifwa Curio een klar räkning, effter han har nu gifwet honom allenast ett opsatt 
på det han har arbetat, men icke på det han har fått.

Hans H. sade sig intet kunna stå till rätta med hustrun, sig icke wäret hennes 
pijga, utan Curios gesäll.

Rect.: Curio giorde wäll både emot sig och Consist. om han sielf upkåmme. 
Frågade så om de ha giordt contraa sig emellan.

Ifens sw., iag har aldrig kunnat fått Curio dher till, offta det lijkwäl begiärt. Ey 
heller har Curio mig förskrifwet

Uplästes Rasmus Erssons änkia skrifft att Curio är henne skyldig 10 dr hushyra 
för een canwzar Hans H. har brukat. Parterne affträdde. Consist. betänkte att det 
illa rijmar sig, det hustrun skall swara för mannen och Consist:m på sådant sätt 
icke wara säkert, ty Curio kunde sedan säya sig intet det heller det sagdt, utan 
hans hustru.

Uplästes Hans Henrikz räkning, dher i han debiterar Curio till 1869 dr 
16 8/13.

Resol. Curio swarar skrifftel. på denne ingiffne räkning till nestk. Consist. miaus, 
och det måste han i egen persohn giöra heller genom tiänlig fullmechtig. Detta 
sades parterne och uplästes då å nyo räkningen, aff hwilken Hans Henrick sadhe 
sig gifwet Curio reeda een copia.
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Hustrun begärte än att Hans Henrick må påläggies gifwa en sådan räkning som 
innehåller både debet och credit, det gesäller giöra på andre wärkstäder.

Hans sw. att Curio böhr gifwa räkning, och wetta sielff hwad han har betalt, 
och det wara wanliget på andra wärkstäder, sadhe och, jag begiärte mitt affskiedh 
aff Curio under Reet. Brunnero, då sände hr. Pr. Brunner«; och lätt fråga om han 
wille släppa mig. Curio sadhe iag kan intet uppehålla honom, men iag haf:r ondt 
effter folk igen. Då uppehölt han mig att iag intet pass fick.

Parterne affträdde här medh.

Dhen 2 Febr.
höltz Consist. majus präsentes wore M. M. Celsius p. t. R., hr. Åkerman, hr. Gart- 

man, M. P. Liung, M. Skunk, hr. Arrheni«;, M. Aurivillius, M. Columbus. Acta 
notavit Micrander.

1. Uplästes Illustriss. Cancellarii breff af d. i  Febr. dher i H:s Hgrefl. Ex. låter 
förstå sig fått R. M. breff om det som passerat är i actionen emot Curio, begiärer 
nu 111. Cancell. att deputati i affton wille med documenterne angående denne saken 
sig på Wänegarn infinna, då 111. Cancell. lof:r detta igenom see, och Acad:ns inter- 
esse i nådigt betänkiande taga.

Slötz att documenterne och aeterne föllja med, och att Notari»; reeser med depu
tatis öfwer.

Taltes om hr. Benzelii skrifft att hr. Vereli»; har begiärt den see. Consist. tyckte 
nu icke tijdh wara här om tahla, 2:do wäll wara att minste wäsende aff desse skrifter 
giordes.

2. Berättade Rector att den 26 Jan. kåmmo Samuel Steen och borgmest. Kadow 
till honom och läto förnimma sigh willja den inqvisition om lööst partij i staden 
företaga, samma gång ha dhe låtet förstå att hr. Ol. Rudbek har på rådstugan 
begiärt inprotocolleras under stadsens jurisdiction sig och alt sitt folk, aff den or- 
saak, att honom skier någet förnär i Consist:o med justitiens ehrhållande.

Rector då swaradt sig det willja referera till Consistorium, och att stadz magistra
ten måtte wara förtänkt till gifwa en uthförlig undrättelsse aff protocollet, hwar 
uthi han klagar sig wara för när skiedt, och skulle hr. Rudb. för stadz magistraten 
särdeles nämdt att en tiuff som hadhe wäret på jachten orichtig med breff och 
annat godz bleff een gång anklagad, men Rector hr. Benzeli»; intet welat den 
saken uptaga.

Pr. Skunk berättade att hr. Benzelius hade då reeda för sig hr. Ol. Rudbeckii 
attest, att han intet wille wetta aff dhen jachtkarlen meer, för tiuffweriet skull, 
dherföre och hr. Benzeli»; intet uptog dhen saken.

Consist:m fan det sällsamt och owaant i alle tijder att een Professor, som niuter 
beneficiis academicis skall sortera under stadssens jurisdiction, fördhenskull war 
Consistorii betänkiande, att och detta communiceras med Illustriss. Cancellario.

Taltes och om att Curio reeda förr än stadz magistraten detta significerade Rec
tori M. har begynt actionera hr. Ol. Rudb. på Ciämners Cammaren, och tyckte 
Consist. att stadz magistraten hadhe förgripet sig emot Acad:n i det dhe så hade 
förhastat sig till att bewillja hr. Rudb. hans begiäran innan dhe det hade communi- 
cerat med Acad:n.

Slötz och att det significeras 111. Cancellario, det staden har emottaget hr. Rud
bek, förr än det communicerades med Acad:s magistraat.
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3» Uplästes hwälb. hr. landzhöfdingens breff till Acad:n angående den klagemåhl 
staden har giordt emot Acadiae bokhållare Borge Rommel, för dhe bodar han har 
bygdt under sin bygning till att uthhyra nu i marknaden, hwilket föregifwes lända 
staden dll praejudiis i dhess näring, dher före hr. landzhöfdingen har och aff Senam 
Acad. begiärt, att bokhållaren må förbiudas här uthinnan förfördela staden.

Pr. Aurivill.: är detta borgerlig näring, så är och det borge[r]lig näring att uth
hyra sine camrar åth smdenter och andre främmande, det som aldrig har wäret 
androm utom stadssens societet förbudet, i den mening wore och dhe andre Profes
sores. Exempel att andre Acad:s betiänte ha hyrt i förrige tijder sine bodar uth wed 
marknanstijder har man i Doct. Jonse Wexionensis gård, sal Stenii, apothekarens 
och fleres, dherföre och deputati om detta tahla med IIL Gmcellario.

4. Not. Consist. Micrander beswärade sig öf:r träget arbete, begärade V. C  wille 
hielpa honom till ordin, löhn, eller på något sätt honom bijspringa.

Resol. Deputati föredraga det 111. Gmcellario.
3. Frågade Rector huru det skall blifwa med Professorum belöningar särdeles 

änkiornes när dhe nogen balance hafwa effter sine män, om dhe skohle få dem uth, 
innan successor träder till löhnen. Det meente een och a n n a n  aff Professoribor 
böhra skiee och att det borde observeras wed andre mutationer och.

Pr. Columb#/: iag nödgas här emot protestera solennissime. Effter det blif:r för 
mig alt för swårt på sådant sätt subsistera. Någre åhr har jag tiänt Profess, extraord. 
utan löön, har och nu i 2 åhr wäret ordin, med hwad flijt och ungdomens nytta 
lemnar jag andres omdöme, weet intet om det iag tiänar före skall tagas från mig, 
och betalas gammal rest dher med, om det är billigdt. Affträdde så mädan Consist. 
här om taala skulle.

Consist. fan detta wara en saak af wärde, och för högnödigt, att någet wist här i 
slijtes.

Pr. Skunk: det resolverades icke länge sedan att stipendiaterne skohle niuta balan- 
cen för än någen annan inskrifwes, hwij må icke Professores niuta det samma.

Professores alle wore eenige dher om att aeqvissimum är det den gambla balancen 
uthgår först, innan successor träder till lönen, elljest kåmmer det aldrig till nogen 
richtighet Doch meentes gott wara för Pr. Columbi skull, om änkian lätt beqwäma 
sig dher till, att han effter handen någet hwart åhr den innestående balancen fod
rade. Och Pr. Columb«r finge någet med, så att dhe begge blefwe hulpne.

Resol. Detta communiceras och 111. Cancellario.
6. Påmintes åter att för länge uthgår med 672 och 673 åhrs böckers revision.
7. Taaltes och om then stora trångmåhl, som är med afflöningarne, och att man 

icke weet af hwadh orsak det skieer.
Resol. Detta communiceras och med 111. Cancellario.
8. Een bonde ifrån Mälpa [o: Medelpad] och Siön s. begiärar till een klåckgiutning 

få colligera någet i kyrckian, och att Societas Acad. will och det samtyckia. Resol. 
Detta bewilljades.

Dhen 6 Febr.
höltz Consist. minus pr<#sentib«r M. M. Celsio p. t. R , M. Benzelio, hr. Norco- 

pense, M. Joh. Columbo. Acta notavit Micrander.
1. Gottlandi wille hafwa sin saak fram, men effter Wolcher icke waar uppe, kunde 

intet giöras här till. Wolcher böter pro neglecta citatione 3 mk.
2. Bened. Sylwijn klagar på spijsmest:n Jakob Anderson att han hadhe förfördt
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honom hoos hr. Ol. Rudb. och bringat honom från Communitetet. Berättade så: jag 
wille skicka Communitetzgossen ett ährende, dhen jag plä betala för sitt omak, staante 
så litet dher inne. Dher med inkåm spijsmest:s hustru, och sadhe hon strax till mig, 
du får wäll sittia hemma wed din book, och intet stå och hängia näsan öf:r mine 
pijgpr. Då swarade jag henne någet som tiänte, och gick dher med dhär ifrån. 
Natten effter slogs fönstren sönder för hans sohn, då går spijsmest:n till hr. OL Rudb. 
och angif:r mig att iag haar slaget sönder hans fönster. It. att han intet får ha sine 
pijgor i freed för mig, derföre bleff iag drifwen hrån Communitetet.

Spijsmestin sadhe, I plä som offtast i kiöket hängia öf:r halssen på mine pijgor. 
Det neekte Sylvijn, klagandes åter igen sig så illa wara förförd, att han dherföre har 
mist Communitetz beneficium.

Spijsmestin: hwadh haa I beställa med mine pijgor att bedraga dhem. Sylvin: det 
skohle I bewijsa mig. Spijsm.: jag får intet haa igen min kiökzdör för honom. 
Fr. hwad tijdh plä han wara i kiöket. Spijsmest. sw. kl. 11 och 12 om nätterne. Rect. 
fr.: hwad tijdh wore I dher, när spijsmest:s hustru kåm in. Sylvijn sw. k l 8. R. fr.: 
hwad swara I spijsmest:e till fönstren, huru kåmma I till beskylla Sylvijn dher före.

Spijsmest:n s.: när min hustru taalte åth honom i kiöket, gick han uth, och slog 
dören hårdt igen. Elljest plä han och altijdh sticka hufwudet uhr sitt fönster om 
mörnarne, men den dagen giorde han det intet. Sylwijn begärte sådant bewijsas att 
han plä sittia och sticka hufwudet uhr sitt fönster.

Skickades effter spijsmest:s pijgor. Interim affträdde parterne.
Consist. fan att spijsmest:n kunde hafft orsak till wara bekymbrad om att Sylvijn 

icke skulle haa noget närmare omgiänge med hans folk, helst effter han ha wäret 
besmittad med en elack siukdom, dherföre han och bleff bytter från Communitetet 
till stip. pec. effter communitisterne wore rädda för honom.

Nu inkåm spijsmest:s piga Marina, tilhöltz på sin eedh säya hwad hon weet om 
Sylvijn.

Pigan neekte Sylvijn settat dher om afftnorne, sade sig intet wetta dher aff.
Fr. om Sylvijn plä hängia effter henne, eller sittia om halssen på henne, det neekte 

pigaa Fr. om han haa friat till henne, det neekte hon ock. Man kunde intet wijdare 
beskied få af denne pijgan.

Spijsmest:s hustru frågades om hon wiste någet oährliget wara tilbudet sine pigor 
af denne Sylvijn, det neekte hon, utan det klagade hon, att de intet få ha sin dör 
igen om afftnerne.

Frågades: tillstå I spijsmestare, att han har slaget Eder sons fönster sönder. Det 
neekte spijsmest:n, utan att han hadhe misstankar på honom. Nu sade och spijsmest:s 
hustru, att Sylvijn fölgde pijgan på bygden i sommars, och att pigan för hans skull 
begärte loff till gå på landet. Det tiUstog Sylvijn att han kåm i föllje med pigan, 
men neekte sig wettat af att pigan skulle gå uth. Ey heller henne för sin skull det 
söökt. Parterne uthwijstes.

Pr. Columbor och Pr. Norcop. funne spijsmestin hafft orsak till suspicera någet 
om Sylvijn, och derföre honom intet böra plichta, icke heller funne dhe det Sylvijn 
böhr straffas för någet.

Pr. Benzeli#;: jag kan fuller intet annat see, än att spijsmestin hafft orsak till 
wara sorgfältig här om. Men tycker dher hoos att spijsmest: n haar längre diffunderat 
sine tanckar och taahl om Sylvijn än han borde, doch kan skie aff justo metu, finner 
doch lijkwäl icke Sylvijn hafwa så försedt sig, som misstanckarne på honom ähre,
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dherföre synas dhe ingen dhera böra beläggias med någet straff, såsom och Sylvijn 
dherföre icke har mist Communitetet, utan i anseende till sin siukdom dher ifrån 
bytter till stip. pecuniarium.

Resol. Sylvijn befrias för det han har wäret misstänkt, och begge förmanas till 
innehålla med oenigheet.

3. Mölnare drängen Oloff Matsson anklagas aff Mag. Kidronii am[m]a Kierstin 
Andersdotter för lägersmåhl i fiohl. Oloff nekte sig ega barn med henne, heller hafft 
med henne omgiänge. Frågades hwar barnet giordes. Aman sw. i qwarnen. Fr. om 
aman har noget wittne på, att denne har hafft omgiänge medh henne. Hon framdrog 
en soldat hustru i Fiärdingen hust. Anna Tomesdotter till wittnes. Denne hustrun 
betygade att 8 dagar effter påsk i fiohl wore dhe begge allena i qwarncammaren. 
När hon kåm neder frågade iag, sadhe denne hustrun, hwar ha du wäret Kierstin 
een stund. Aman sade nu sig och offta förr hafft lägersmåhl med honom. Hustru 
Anna och en annan hustru betygade, att aman för presten har bekiänt på denne 
drängea Drängen tilstogh sig hafft litet omgiänge med henne, men intet dhen 
tijdhen. Sadhe äntelig, will hon giöra edh på, att iag är barnfadren så må det wara.

Drängen frågades om han för påsk hadhe beställa med henne, det neekte han, sade 
att Erick Jöraws sohn Jöran [Salbeck] har sagdt sielf, det han har fått hafwa med 
henne, som han wille. Aman neekte sig noget hafft beställa med honom.

Drängen frågades huru han det bewijsar. Han sadhe att andre hade sagdt för 
honom, det Jöran har skrytt dher aff, nembl. Spettalsdrängen, Jacobi Cursoris och 
Dyrikz folk, dhem han sade sig willja få wittne aff.

Resol. Nästa Consistorii dag skall han Oloff hafwa sine wittnen uppe, att gå detta 
från sig heller kiännes wedh barnet.

4. Tyske bagaren Soll [0: Henrik Zoll] inkåm, beswärade sig, att hans wederpart 
Rommel intet ähr opkåmmen ännu, derföre wittnen ha gått bort.

Consist. badh honom bijda till session är uthe, kåmmer intet då Rommel, så skall 
han plichta för neglecta citatione.

5. Refererade Rector att swar ähr kåmmec ifrån magistram Acadrae Aboensis, det 
Undijn [0: Haquinus Undenius] är dher, men har intet låtet immatriculera sig, dher
före dhe sökt landzhöfdingens adsistence att få honom igen änteligen och funnet 
honom, då dhe genom Cursores öf:rgifwet honom citation, och han gifwet een revers 
från sig, att han citation har fått, och lofwat med första kåmma hijt till swars.

6. Acadrns mölnaren inkåm medh slotztimbermennerne Pehr Mårtensson och Lars 
Johansson. Mölnaren tiltaltes för drögsmåhlen, sadhe sig intet kunnat kåmma förr, 
effter hans dräng war uppe i Consist:o. 2:do Quaestor sagdt det mölnaren icke skulle 
förr upgå, änn Quaestor upkåmme medh. Frågades om mölnaren har wittne med 
sig, det neekte han, sadhe att Quaestor säger det ähr nock, att han har taget säcken 
af dem och funnet dem med tiufnaden. Fr. huru han bewijsar tiufnaden. Mölnaren 
sadhe, säden lååg uthkraspat, och swijnen åte dher aff redan före, derföre lopp iag 
upp, och fan ingen annan än dhesse. Dem iag dherföre fölgde uth med hugg och slaag. 
Mölnaren påstog att dhesse karar haa uthkraspat säden uhr låren, att det syntes effter 
fingren. Säden lågh på botten, och rann neder, ty botten har sunket och blefwet ett 
hohl, som man kunde sticka een kiäfling eller tumbling igenom.

Frågades om dhe hade mehr i säcken sedan än förr, eller om de hade nogen a n n a n  
säck eller posse, det neekte mölnaren. Men sadhe lijkwäl, fulkåmligen ha begge dhesse 
karlarne stulet.
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Parterne affträdde. Consist. fan mölnaren inge skiähl hafwa tili öf:rtyga dem med 
stöld.

Pr. Norcop.: än man skulle wänta tili dhess man finge höra Quaestorem. Effter noget 
samtal resol. Consist. finner skiähliget att mölnaren anklagar Per Mårtensson och 
Lars Johansson med första på Cammaren, och låter saken dher uthföras, då de 
antingen frias eller fällas, frias dhe så kunna dhe sedan haa sin regress på mölnaren 
i Consistio.

7. Inkåm Soll [Zoll] emot bokhåll :n Rommel, angifwandes huru i hans anteces
sorum tijdh på 60 eller 70 åhr har dheras folk settat på gatan mitt för sal. Archi- 
epis:s Lenaei huus med brödkistor, Rommel nu kåmmet, och kastat kull hans kista, 
slaget brödet kull och 1 st. bränwijn uth. Då jag honom tiltalte dher om, säger Soll, 
kåmmer han medh een kiäpp, slår mig ett slag. Jag tog så min kniff uth, hotade 
honom, fick i kiäppen med honom. Då tog han een steen, slog mig dher med på 
bröstet, sedan kåm hans broder med een bardisan jagade mig ifrån kistan till apothe- 
karens gård, slog hatten af mig med bardisaan, sedan när jag kåm tilbaka, kåm han 
andre gången med bardisan, och satten på bröstet på hustrun, som satt wedh kistan. 
Då gick iag till borgmestaren klagade mig dheröfwer, att iag måste giöra skatt och 
skull, och blifwa så hindrad i mitt näringsmedel.

Rommel s. att åthskillige hade satt sine kistor för hans bodar, så att ingen kunde 
slippa in i bodarne, dherföre dhe som dher stege, klagat någre gångor. Rommel sagdt 
dhem till, som på gatan suto, att dhe skulle ha sine kistor bort, att gatan måtte wara 
reen. Dhe andre dagen lijkwäl kåmmet igen, sagdt att dheras husbonde ha befalt 
dhem stå dher qwar. Då har Rommel låtet lyffta kistorne på ett annat ställe, och 
tilbudet dem ett annat rum, sedan gått dher ifrån. Strax har Soll kåmmet och hafft 
noget säya i hans frånwaro, wräket uth een hoop fula skiälzord på bokhållaren, och 
hotadt slå honom dher han kåmme igen. Dherföre när jag kåm tilbaka, och bleff af 
honom så öfwerfallen, togh iag en kiäpp och slog honom ett slag. Soll sadhe att hatt
makaren Gottfrijdh [Hasenschmidt], som stog i bokhålks bodh, fick honom den 
kiäppen.

Gottfrijdh s. det liuga I. Soll sw. äfwen så att Gottfrid liuger. Dherföre dhe bötte 
hwar sine 3 mk för ohöfwetz taal inför rätten.

Bagaren Soll framdrog en piga Anna Jönsdotter till wittnes. Dhenne berättade. 
Bokhåll: s broder slog kull kistan. Då kåm bagaren sadhe, hwar är dhen bookhållin. 
Iag skall giöra skatt och skull till stadhen, och han skall hindra mig i min näring. 
Jag seer intet dhen swijnhund godh till slå min kista kull. Sedan råktes dhe begge, 
då hafwe dhe skamlige ord på hwar andre, skiälm, skurk och annat. Bokhållaren slog 
då bagaren med een kiäpp, bagaren togh upp en knijff, men giorde ingen skada dher 
med, togh sedan kiäppen aff bokhåll:n slog honom igen. Sedan kåm bokhållarens 
broder, med een hwass hillebard och slog åth bagaren, då måste han löpa hela gatan 
uth hatdöös.

Anders Simsson en borgare i Stockholm wittnade, att bokhåll:s broder slogh kull 
kistan och spilte bränwijnet uth, bokhåll:n skaffade sedan kistan af wägen, då kåm 
bagaren dijt, een annan karl, om det war bokhålkn weet iag intet, kåm med een kiäpp, 
slog bagaren ett slaag, bagaren togh kiäppen, slogh honom 2 slaag igen, sedan kåm 
den andre karen med een bardisaan, då achtade bagaren sig undan, bardisan hinte 
intet mehr än hatten, dhen slogh han aff honom. Skiäls ord hafwe dhe och på hwar 
annan.
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Bokhåll: s wittne Gottfrid Hasensmitt berättade så, att kistorne stoge i wägen för 
dhe boar wij haa hyrdt i bokhåll:s bygning, dherföre sadhe jag till bokhålkn, lager så 
att wij få rum. Sedan kåm bokhålkn dijt att skaffa kistorne undan, det han giorde. 
Ther effter kåm bagaren, och då han sågh kistorne wara flyttiade, foor han uth med 
obeskiedelig mun, den hunsphotten, den skurken, den brokhållaren han giör ingen 
skatt och skull, jag skall trampa honom under fötterne, sedan gick iag bort, mädan 
ha dhe kåmmet ihoop. Att iag har taget een kiäpp uhr min bodh och fått honom det 
ähr osanning.

Bagaren exciperade mot detta wittnet, inwändandes det wara partijsk.
Uplästes sedan Anders Håkssons hökarens skrifftl. attest, som öfwer ens stämde 

med Gottfridz, allenast det ladhe han till, att bokhållis dräng eller broder kiördes aff 
bagaren in i boden, it. att bagaren hade knijff i handen, för än kiäppen togs aff 
honom. Bagaren s. den mannen måtte giöra sin edh, för än iag kiänner hans wittne 
gott.

Bagaren begärte att bokhåll:n plichta skulle för det han hade kastat kull kistan, 
skiämt brödh och bränwijn, slaget honom med kiäppen, och jagadt honom med 
bardisaan.

Parterne affträdde. Consist:m fan nödigt att man först besichtigar rummet, 2:do att 
man inhämptar undrättelsse hwad jus stadz magistraten har på sådane gator, innan 
någet här i kan dömas. Detta sades parterne.

8. Bokhåll: n begiärte utslag i den andre sin saak angående tijonderäknaren. Swara- 
des att han först måste afbijda Consistorii förra sluut här om.

[Samma dag.]
Dito effter middagen höltz Consist. majus praesentibus M. M. Celsio t. t. R. M., 

M. Brunnero, hr. Gartman, M. S. Skunk, hr. Arrhenio, M. P. Aurivillio, M. Joh. 
Columbo. Acta notavit Micrander.

1. En främling som kallar sig en ungersk, föregifwandes sig wara fördrifwen för 
religion skull, söker någen hielp, men Rector desidererat, att han icke ähr instruerad 
med tiänliget testimonio, hwilket dhen andre, då Rector honom det sadhe, har med 
otohlighet uptaget. Syntes dherföre så wäl som för andre orsaker intet böhra hielpas.

2. En änkia i Albeck och Simptuna s. hust. Agneta wed nampn ähr kåmmen på 
h emmanet i åhr. Mannen som förr har settat på hemmanet [är] för juhl blefwen 
dödh. Hon nu sitter qwar i nogen skull, nembl. 6 t:r för i fiohl och 12 t:r i åhr, 
meenar sigh kunna meste parten uthgiöra.

Resol. Hon blif:r qwar sittiande och tilhålles med flijt att uthgiöra, hwad hon effter 
yttersta förmågo kan kåmwa till wäga medh.

3. Uplästes twenne änkiors i Wessmanland hust. Brijtas och h. Annas i Norr Ryby 
supplijk, dher i dhe klaga öfwer 3 åhrs misswäxt, begiära dher före tillgifft. It. klaga 
dhe att någet är dem för när skiedt i dheras ägor genom een syyn, hwar igenom dhe 
mistat 10 lass äng, skoog, och een hoop giärdzgårdar.

Consist. fan detta böhra effterfrågas med flijt aff Qvaestore och fogden Ringio, 
huru här med förewitter, särdeles om dhen synen som klagas öf:r wäret dhesse för 
när i dhe 10 lass äng och skogh sampt giärdzgård.

Resol. Qvaestor med inspectorib»/ serarii och fogden tahlas medh här om, och 
referera till Consist:m, om dhe ha nogen kunskap om dhenne synen. Sedan kan någet 
närmare uthslagh skiee, om änkiorne få någen tillgifft dier ey.
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4. Ekeby bonden klagar sig intet annat wetta, än att han endhera dagen går från 
all sin egendomb för dhen riddaresyn dher höltz. Berättades nu aff Pr. AurivilL att 
Illustriss. Cancellarii mening i höstas waar, det Acad:n lärer swårligen entlediga sig 
här ifrån.

5. Decanor facult philos. förebringar det Depositor [Beckius] ställer sig någet 
yppig emot dhem, som undergå deposition» emädan han brukar een alt för stor 
insolence och hårdheet, har i går slaget een skamligen ick[e] talt 3 ord mellan det 
han slogh, allenast dherföre, att han bleff seent tillsagd om depositioa Klagade och 
Decanor att Depositor affronterar på ett och annat sätt Decanum sielff. Consist:m 
tyckte att Decanor hade bordt publice admoneradt honom. Klagade och andre öf:r 
Depositors strängheet.

Resol. Facult. philos. tager Depositorem för sigh, och gifwer honom en tiänlig 
admonition här om, dher han icke bättrar sig, så kan man wara betänckt om een 
annan dher till tienlig man.

6. Berättade Rector att Qvsestor har skickat till honom någre arrest skriffter an
gående kyrckherber[g] spanmåhlen i Helssingland, som aff gouverneuren skall wara 
arresterad effter Kongl. M:tz ordres. Consist:m war bekymrat här om, och effter 
nogen deliberation resolverades att det skrifwas skall till Kongl. M:t een supplijk, 
och begiäras att Acad:n tillåtas må sällja sin spanmåhl dher i landet, bäst hon kan, 
eljest ligger landet i wår osådt, dher aff större affsaknad och brist i längden lärer 
föllja. Dhenne suppliken skall afgå i affton genom een express, till Ekholmen, och 
tillijka ett breff till IIL Cancelkm, dher i begiäras aff 111. Cancell., att Hans Hg. 
ExcelL befordrar Acad:n hoos K. M:t i detta ährendet.

7. Berättade nu Rector hwad som före föll hoos 111. Cancell. på Wänegarn den 
3 Febr. då Consistorii deputati dher wore, sålunda. Sedan wij hadhe på Acad:s och 
Consistorii wägnar ödmiukeligest hälssat H:s H g  ExcelL med skyldigest tacksäyelsse, 
att Hans Hgrefl. Excell. i nåder behagat oss dijt kallat, att giöra Hans Hgrefl. Excell. 
en ödmiuk undrättelsse om Acad:s tilstånd så i gemeen, som särdeles dess angelägen
heter, hwilke nyligen hadhe wäret under händerne, uthlät sig H:s Hgrefl. Excell. 
här emot mycket nådigt, uhrsächtade sig att han icke hadhe så snart beswarat wårt 
breff, för åthskillige wichtige bestälningar, klagandes dher hos någet dher öf:r, att 
han icke kan altijdh wara wedh handen, när det behöfwes, lofwade lijkwäl från- 
warande räckia oss handen i det wij Hans H g  Excell. tillijte.

(I). Det första wij refererade war Curios saak. H:s Hgrefl. Excell. war så nådig att 
han lätt sig föreläsa icke allenast domarne, utan och dhe förnemste aeterne, i syn
nerhet på hwilka H:s Hg. Ex. fan saken förnemligest beroo, och det med sådant 
tohlamod och noga skiärskodande, så att så snart någet document allegerades antingen 
i sielfwe domerne, eller andre skriffter, befalte han det skulle framtagas och före
läsas. Och sedan han hade det ena med det andra granneligen jämfördt, förklarade 
H:s Hg. ExcelL sig på fölljande sätt i summewijs att berätta. H:s Hg. Ex. attenderade 
särdeles här i twenne ting. Först i injurieaetionen sade H:s Hg. Ex[c]ell. om det 
skiähl, som de ha bygdt sitt crimen falsi på, det wara futilt och qvisqvilior, dher före 
dhe icke böhre wara onäfste, som det förebracht hafwa. Men när och huru sielfwe 
execution gåå skall wille H:s Hg. Ex. innan någre dagar sig skrifftel. förklara. Det 
andra war i huwudsaken om dhe 900 dr smt, dem han hölt före wara altför mycket 
praejudicerlige för Acad:n och för Kongl. M:t och H:s Hgrefl. Ex[c]ell. sielff. Effter 
ingen borde sådant uthfäst heller lofwat af publiqve inkåmst, utan communication
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med Acad:se Cancellario, dher elljest sådant hadhe kunnat eller bordt lofwas. Att h:r
Ol. Rudbeckii attest intet ansågs i domen, undrade H:s Hgrefl. Ex. intet på, ty den 
hwarken löser eller binder, dher icke någet finnes in actis att Rudbek wore aff Con- 
sist:o fullmechtigad sålunda accordera med Curio, ehuruwäl Consist. sielff icke heller 
detta hade bordt eller kunnat uthfästa af sig sielff, utan communication med dhem 
som wederböhr. Har fördhenskull h:r 01. Rudbek sådant lofwat, så betahle det sielff 
af sitt eget. Hade och wäret orijmliget att öka på ioo t:r spannemäi årl. sedan dhe 
hadhe loffwat honom årl. 900 dr smt. Han icke heller hafft behoff då begiära 300 rdr 
till lääns aff Acad:n att inlösa Jansonii tryck, som nu lijkwäl skiedt ähr.

När lllustriss. Cancell. kåm till dhe orden i h:r Ol. Rudb. breeff insinuerad i 
Consist. [/ originalet har här lämnats plats för Olaus Rudbecks ordalag, vilka icke in- 
skrivits.] sade nu lllustriss. Cancell. negatur och tilläde, jag lätt märkia det i höstas 
när Rudbek här om anhölt, både med ord och giärningar, i det jag bleff altererad dher 
öf:r, och uptog det med commotion, att jag detta intet behagade, och på en lång 
stund intet swarade, mindre det samtyckte.

Till desse orden i h:r Rudbeckii attest: Consist:m lofwar här till bättre privilegier 
och medel, sade 111. Cancell. det må han sielff hålla, han skulle låtet mig wetta dher 
aff först.

H:r Verelii, h:r D. Rudbeckii och h:r Benzelii skriffter lätt H:s Hg. Ex. sig före
läsa, och ingen dhera aff dem behagade, icke heller samtyckte, att de skohle lemnas 
till acta, utan att dhe annulleras, och dhe sielfwe auctores sökia förening och com- 
position.

(II) . Angaff Rector sig på ämbetes wägnar icke kunna förtijga, det slotzbefalnings- 
mannen S. Steen och borgmest. Kadow nyligen hoos sig hadhe förebracht, huruledes 
h:r 01. Rudbek hade gifwet sig med sitt folk och anhörige under stadssens jurisdic- 
tion, föregifwandes sig icke fått den satisfaction honom borde wed Consist:m i 
justitiae wäsendet. Då altererades 111. Cancell. icke ringa här öfwer, uthlåtandes sig 
till åthskillige hårda expressioner, kallade detta, ibland annat, een ohörlig praecipitan
dam, och oförswarlig giärning in för Kongl. M:t, ty det står intet mig till, sadhe 
H:s Hg. Ex., mindre honom att gifwa sig under hwad jurisdicdon han will. Och fast 
han hadhe wäret injurierad aldrig så högdt, så hade han ändå intet bort detta giöra, 
utan gått rätta wägen. Lätt och Hans Hg. Excell. sig illa behaga, det stadz magistraten 
utan communication med Acad:n har emottaget h:r Rudbek, dodi sadhe sig intet så 
mycket undra på dhem, som på hans mycket praejudicerlige obetänksamhet, hwilken 
H:s Hg. Ex. sadhe sig hoos honom intet hafwa förmodat.

Slötz nu in Consist:o att till säkerhet begäras aff stadz magistraten een skrifftelig 
berättelsse om dhe orsaker, som h:r Rudb. har hoos dhem föregifwet, hwarföre han 
wille gifwa sig från Acad:n under stadhen.

(III) . Anbelangande landzhöfdingens breff och inhibition på bokhålhs bodars 
uthhyrande för någet praejudice emot stadhen, så war lllustriss. Cancell. betänkiande, 
sedan Rector och deputati hade föredraget hwad förr har wanliget wäret aff ålder i 
att landzhöfdingen hade bordt hafft detta af högre hand, för än han det inhibiderade, 
och att Consist. borde skrifwa K. M:t till, och wijse sine skiähl der till, så wille 111. 
Cancell. promovera det till gott uthslagh.

(IV) . När Rector och deputati talte om dhen swåra balancen som det eena åhret 
effter det andre blifrr på belöningarne, och aff det tilfället mentionerade om det 
beswäret, som är med deras qwarlefde som affalla, och elljest andre som affträda från
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Acadiae tienster, har Cancell. sagde i gemeen att no hwar klaga öf:r denne swåra 
tijden. Om balancens refusion för dem som affträda har H. Hgrefl. Excell. wäret 
nock dubieux, hwad uthwägh man dher i skall upfinna, effter det sticker sig beswär 
på både sijdor.

N u taltes i Consistio om, att någen försummelsse ähr med dhe penningars emot- 
tagande i Stockholm, som säges stå in parato hoos Saa[de]lmeyerskan, och ingen wara 
som tager emot dhem.

Seqventem §. notavit Pr. Aurivill. et Rector ipse.
(V) . Ytterst föredrogo Rector och deputati vice Secretarii Micrandri begiäran, att 

effter han sitter medh stort och träget arbete, och dher emot har liten löhn med 
hwilken han swårligen kan uthkåmma, honom måtte förunnas någet soulagement; 
särdeles på det sättet åth minstone, att dhen deelen honom bestås på extraord. sta
ten, och han litet eller intet dher aff kan uthbekåmma för statens trångmål skull, han 
det måtte bekåmma aff ordin, medlen. Det hölt Hans Hg. Ex. RijkzCantzl. för 
seqvissimo postulato säyandes sig undra det han så länge har tohla kunnat, warandes 
skiäliget att Secretin Hadorphi«/ cederade honom heela ordin, löhnen, emädan han 
ähr med åthskillige dhess förutan Kongl. beneficier benådat; sade sig och willja 
disponera h:r Hadorph dher till, och uthsee honom någet annat. Effter Rectoris aff- 
träde förfrågade sig hoos Hs Hg. Ex. Secr. Micrand. i ödmiukhet, om han icke utaff 
det honom i höstas tillslagne Behmens hemmanet kunde niuta 674 års ränta i denne 
swåra tijdhen, då RijkzCantzl:n swarade: I kunna ju unna honom det. Och när h:r 
Pr. Benzeli»; sadhe den räntan wara tillslagen att betahla den skull, som extraord. 
staten står i hoos ordin, staten, och Aurivilli#/ ladhe det der till, med dhen skulden 
synes hängia någet sällsamt tillhopa, att hon säges understundom stijga till 500 dr, 
understundom till 1000, swarade H:s Ex[c]ell. Hwad will ett hemmans ränta förslå 
till att betala den skulden med. Secreteraren må wäl få i åhr räntan aff det hemmanet 
honom tilslaget ähr.

Resol. Consistorii. Honom tilslogs Johan Anderssons hemman i Gräffsta, och det 
synnerlig i anseende till Rijkz Cantzlts breff, så wäll som till det, att h. Micrander 
det wäl har förtient.

(VI) . Om documenternes öfirsändande till Kongl. Cammaren har IU. Cancellarii 
betänkiande wäret, att dhe documenter, som K. C a m m a re n  begiärar till förklaring, 
så kan Acad:n intet neeka vidimerade copier dher aff.

8. Taaltes om åthskillig gammal giäll, som innestår, och borde upfodras i denne 
swåre tijdhen, och syntes nödigt wara att inspectores serarii må giöra ett opsatt på 
dhe 17000 dr Acad:n har till fodra hoos kiöpmennerna i Kopparberget och annor
städes, sedan dhe poster och restantier både här i stadhen, och eljest fogdernes lefwe- 
reringar. Fans gott att ett Consist. borde med första hållas här om, och Qvaestor på
minnas att giöra sitt ämbete med restens infodran.

9. Inskrefs till Kongl. Communitetet in fac. jurid. Dn. Johannes Kelman i Dn. 
Salonii [0: Jonae Salani] ställe.

Dhen 8 Febr.

höltz Consist. majus präsentes wore M. M. Celsius p. t. R., M. Brunner«/, M. 
Benzelius, h:r Gartman, DD. Hoffveni«/, M. P. Liung, h:r Verelius, h:r Arrhenius, 
M. P. Aurivilli«/, h:r A. Norcop., M. Columbus. Acta notavit Micrander.
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1. Amanuensis Secretarii R  Wennaesius har begiärt ett gunstigt afskied ifrån 
Amanuensis tiensten, och att blifwa beneficerad med ett testimonio, effter som han 
haa kunnat meritera i samma tiensts förrättande.

H:r Benzelius påminte att han under sitt rectoraat wijste någen motwilligheet, det 
h:r Bena. då nödgades föredraga V:o C:o hwilket fuller intet sedan kåm till noget 
sluut, men effter han sedermera har wijst signa poenitentiae, och publice deprecerat, 
tahlar iag, sadhe h:r Benzel. intet mehr der om, effter och störste deelen då bodo 
för honom.

Consistoriales tychte wäll, att han hadhe meriterat noget straff här före, men i an
seende till hans förra flijt intercederades åter för honom.

Fans nödigt att Wennaesior först gifwer undrättelse om dhe documenter, som han 
har hafft under händerne, eller weet hwarest dhe ähre.

Taltes om hans successore. Seqventia hujus $. notavit Rector ipse.
Och emädan det förnimmes af h:r Hadorphio, att han skulle willja nogen föreslå, 

så befan Consist:m ingen wara närmare än sig, att hafwa dispositionen uthi detta, så 
om personen, som om löhnen. Och emädan h:r Micrander anbödh sig willja hafwa 
försorg om reenskrifwandet, hölt Consistim skiähligt, att Micrander som sitter wedh 
protocollet må få föreslå nogen dhen han kan bäst kåmma öfwer eens medh, hwilken 
Amanuensis löönen bestås oafkortat.

Wennass lus inkåm och sadhes honom detta, så om hans emot förrige Rectorem 
wijste motwillighet, som och om dhen condonation dher på fölgdt har, it. att innan 
han wärkeligen affträder skall han upsättia een lista på de documenter, som han har 
kunnat hafft under händerne, eller weet wara hoos een eller annan, antingen h:r 
Rudbek eller h:r Hadorph, och det på sin edh.

Wennassiw tackade för all bewijst gunst och lofwade detta som nu begiäras effter- 
kåmma.

2. Magnus Ekebom een Wermlancbw söker testim. Resol. Detta bewilljas effter 
han aff Pr. Aurivillio och Pr. Columbo wittnades wara een flitig och sedig studiosus.

3. Uplästes 111. Cancellarii confirmadon för Dn. Haraldo Valerio att niuta con- 
tinuation på beneficio Regio. Resol. Detta fans gott.

4. Inskrifwes in fac. philos. Joh. Holmberg OstrogG. till första rum som löst 
blif:r. Pr. Benz, tyckte bäst man ingen inskrefwe för än rum blifwer, så wäl som och 
i anseende dher till, att nogen torde kåmma H:s K. M:tz eller El. Cancellarii con- 
firmation. Rector och flere aff Consist. föllo dher på att effter denne ähr extreme 
pauper, må han så länge wara närmest, mädan man intet än weet aff nogen annan.

3. Prop. Rector, att een och annan aff Acad. betiänte beswära sig öf:r det går för 
långt uth med aflöhningerne, att man förorsakas giöra en påminnelsse der om hoos 
Qvaestorem och inspectores aerarii; helst effter det gafs i höstas hoos 111. Cancellrm på 
Wänegarn förslagh, att hoos kiöpmännerne i Kopparberget och annorstädes stoge 
siutten tusen dr inne. Borgmest. i Stockholm hadhe och nyligen sagdt, att Sa[de]l- 
meyerskans skull i Stockholm står i bereedskap, när man will dhen affhämpta, för
modades och någet anseenliget wara inkåmmet af bönderne genom fogdarnes på- 
drifwande.

Qvaest.: jag skulle intet hellre hafwa sedt än att Consist. intet hadhe i höstas grave
rat bokhållaren med M:r Boos acdon, så skulle räkningarne långe wart reena.

Rector: wij ha orsak till påminna om 672 och 673 åhrs räkningar, att de aldrig 
kåmma till ända. Men nu tale wij om resten som innestår.
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Qvaest.: Hwem är orsaken dher tili, att dhe 2 åhrs räkningarne icke äre färdige, 
utan det att intet än är förklarat, antingen documenterne skohle gå öf:r eller icke.

Rect.: Dher på ha wij nu Cancell. swar fått, det nu uplästes aff actis d. 6 Febr.
Qvaest. hölt olijkt att alle documenterne skohle afcopieras. Rect. sade allenast dhe 

som fodras. Qvaest.: dhe begiära altsammans, elljest kunna dhe intet öfwersee dem. 
Nu har Acad:n den frijheet i Kongl. constit. att affkortnings boken böhr blij qwaar. 
Consist.: En copia dher af kan ju skickas öf:r, fast original documenterne behållas.

Qvaest.: Consist. borde swara K. Cammaren på sitt breff.
Consist.: wij behöfwa intet swara mer än swaret är een gång till Rijkz Cantzlären. 

Hwar på K. Cammaren skreff R. Cantzhn till det breeff, som oss i höstas com- 
municerades, hwilket nu åter igen söktes, och uplästes, och begiäres dher i antingen 
original documenter, eller vidimerade copier.

Qvaest.: dhe afcopieras intet under 4 kan skiee 800 dr kostnad. Rector och deputati 
till Hl. Cancelkm berättade H:s Hg. Ex. hafwa förmeent det intet wara nödigt, att 
alle documenter afskrifwas, effter hufwudboken richtig och klaar är, och mest alle 
documenterne dher infattade. Begyntes åter taal om mangel på aflöningarne.

Qvaest.: min casse räkning skohle I få enthera dagen, iag har skrifwet fleere breff 
detta åhr till kiöpmennerne än för någensin. Sa[de]lmeyerskans skull anbelangande 
så är hennes gård opbuden aff Christoffer Boy [0: Boije], dhen iag har tillitt här om, 
har och een man tilbudet att lösan. Men penningarne stå intet än in parato, utan 
ähre lofwade 8 dagar här effter.

Dhe 17000 dr ähre mest inkåmne och uthgifne medh, det rester någet än hoos 
een och annan, som Erick Hanson [Ångerman] här i stadhen till 300 dr. På Hans 
Behms skull rester än 700 dr som Albrecht Stare skulle betahla effter adsignation.

Pr. Brunn.: när nogre sådane difficulteter falla in, så må wij intet i silentio släppa 
det, utan träda tilsamman till Rect., och rådhgiöra, hwad man skall grijpa till. 
Nämdes och om Hans Staffs skull att cautionsman gullsmeden nu böhr betala effter 
sin lofwen.

Slötz att Erich Hansson och Petter [Ingemundsson] gullsmed skohle manas till 
betahla, nu, effter tijdhen är uthe.

Taaltes om Grötens rest. Rect.: wij haa intet stort giöra med Gröten, utan dhem 
som haa taget honom an, utan caution sware dher före.

Doct. Hoffv.: wij hade i sommars böndren före, och då kiändes dhe wed skulden 
i hans befalning.

Taltes om Abraham Winges skull, att och dhen böhr drijfwas uth, och intet 
längre drögsmåhl gifwas.

Qvaest.: Stipendiaterne ähre fuller betalte för sommar termijn, men nu för juhl- 
terminen ha dhe allenast fått 18 dr effter proportion. Man får see, om dhe få noget 
mehr. Äntelig lofwade Qvaestor tilsee att Professores skohle få 100 dr hwar och 
extraord. officiarii effter proportion.

6. Berättade Qvaestor att dhen spanmåhl Consist:m satte kiöp på a 14 dr t:n har 
han såldt för 16 dr. Detta behagade Consist:o wäll.

Dhen xo Febr.
höltz Consist. minus praesentibus M  M. Celsio p. t. R. M., h:r G artman, h:r A. 

Norcopense, M  J. Columbo. Acta notavit Micrander.
i. Tnkåm borgaren Swen Olsson emot Bened. Sylvijn om 40 dr kmtz skull för

14 -  724594 Sallander
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kost, hwiika han obligerat sig betala den 23 Febr. 672. Och sade, Bencht Olsson sig 
wäret skyldig Mag. Ajalini arfwingar för hushyra så månge penningar, dem Sylvin 
lofwat för 3 åhr betala, och borgaren Swen Olsson meent reeda wara betalte. Men nu 
blif:r han pantad aff Ajalini folk, dherföre nödgas han sökia sin man.

Sylvin s. sig giärna willja betala när han får någet i händerne, men nu intet hafwa 
att tilgå, der han icke will sälja sine kläder och böcker.

Resol. Sylvin pålägges med första möyeliget ähr fullgiöra denne skulden, och det 
sist i denne wekan. Till betalning gå nu först dhe 12 dr, som stå inne på hans sti
pendio, de öffrige skall han och betala innan denne weekan. Sylvin sade nu rätta 
summan icke wara mer än 33 dr. De andra 5 wara lofwade på interesse. Borgaren 
slog af de 5 dr att summan nu blif:r 35 <k-

Nu upkåm Pr. Benzelius.
2. Inkåm Staffan Persson i Ströby emot Lars Olsson Unonium, dherföre att Lars 

har taget all sädhen, och will nu förbiuda fodret. Nu prassiderade Prorector h:r 
Benzelius. Unonius s. Staffan uthgiöra 3 t:r 6 f:r på halfwa hemmanet, sedan kyrkio- 
tijonden 7 f:r, till klåckaren och presten 2 f:r, till soldaten 2 f:r, it. soldatpenningar 
10 dr 16 lagmans häradzpenningar 1 dr 4 ör kmt. Folkpenningar 4 dr 16 ör. Till 
Cronones hästar 24 öre ordin, penningar 20 dr 12 ör. Här på lefwererat 5 t:r rog,
3 t:r korn, öf:r kornet klagade Unoni«j, att det har wäret odugeliget, det betygade 
och Pr. Norcop. sig hört aff Qvaestore. Bonden sade sig lefwererat 5 t:r rogh, det 
ingen aff de andre böndren giordt. Begiärar derföre att niuta denne sin lefwerering 
i rogh, effter som dhen giäller, emädan han elljest ingen rogh borde lefwerera.

Consist:m frågade huru högdt bonden werderar säden som lefwererat ähr. Kespondit 
rogen för 16 eller 18 dr t:n, kornet a 12 dr. Bonden s. sig gifwet sådant korn, som 
han der ha fått, och så gott som det Lars Olsson ha gifwet, sade och att Lars Olssons 
karl ha tröskat tillijka med sig. Lars sw. att bonden ha taget bästa kornet bort.

Parterne affträdde. Benzelius betygade att »iden ha füllet mächta swaag på det 
hemmanet.

Consist:m fan best att de 3 t:r korn han har lefrerat och 6 f:r intorkningen dher på, 
dhe giöras honom goda, och att rogen tages för 17 dr t:n.

Än inkåmme parterne. Fr. huru fogden Unonhw bewijser, det bonden har bortaget 
den bästa sädhen. Han sade sig intet wettat när »iden byttes. Inkåm en karl, som 
hade tröskat med bonden, Knut Andersson. Wittnade att bonden hade med honom 
afftröskat allt kornet på 4 lagh när, det tröskade han allena, och war denne säden 
som qwar war någet bättre. Alt tilhopa blandade Staffan sedan ihoop och baar på 
laffwan. Fr. om Lars Olssons korn war bättre, Knut sw. Staffans korn kåm wått in, 
och bran ihop någet, effter Lars Olsson först uthtröskade sitt, och bonden kåm intet 
för till tröska. Fr. huru mycket höö Staffan togh dädan, som fogden klagar öfwer. 
Knut sw. det war wedh pass 3 hwolmer höö och 10 kiärffwar halm, det förtärde han 
dher på gården, men een säck dher aff togh han med sig på reesan till Stockholm. 
Staffan sade sig tilsagdt Knut som är på gården boendes dher om, och frågat honom 
till råds, huru han bära sig åth med fodret, effter han swälte sine creatur ihiäl. Par
terne affträdde.

Resol. Consist. fan skiähliget att fodret effter förre sluut dher förtäres på gården '  
af Staffans boskap, sedan räknades han[s] lefrering i spannemåhl 3 t:r rogh, för 17 dr 
t:n och kornet 3 t:r och 6 f:r för 12 dr t:n, hwilket tilhopa draget swarade emot 
bondens rest som är 7 t:r 1 f:r korn, som wärderades nu a 12 dr. Sedan penningar
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in alles 39 d:r 12 ör. Och blifrr än då öfrrlefwererat af bonden 5 dr 4 ör, för hwilka 
Lars Olsson betahlar bonden som säden dher afcröskat har, hwad skiähliget ähr.

3. Inkåmmo Petrae«/ och Tingberg emot S. Nybelium och P. Wolcher. Tingberg 
berättade att han fölgde Petraeum ifrån Erick Pers i Swartbecken, när dhe kåmmo 
mitt för D. Loccenii gård, kåmmo 2 st. från Fiärdingen roopte och högge med 
wärjor. Då nödgades wij springa till S. Erikz kiälla, effter wij intet sluppe in hoos 
Prålen. När wij komme till kiällan möter oss Wolchers hund. Sprang åth oss då 
slog iag effter hunden med wärjan. Dher med kåm Wolcher mot mig med stokaten. 
Dhen affwärde jag, sedan kåm Sebastians Nybeli«/ med een sabel, högg mig i 
hufwudet, öf:r wänstre örat, sedan sprungo wij tilbaka till Prålens port bultade på 
porten. Då kom Nybeli»/ och een annan dhen iag intet kiänner med 2 sablar. Nybe- 
1 i»/ högg mig då i wänstre armen, att både ådrar och senor ginge aff som barberaren 
skall wittna. Sedan jag war huggen slog han mössan aff mig, togh dhen bort, att jag 
måtte gå heem mysslös. Rect. fr. hwem som togh emot myssan. Respondit, Nybeli«/ 
ty dher war då ingen mehr tilstädes. Dhe andre lupo effter min camerat Petraeum till 
Acad:s smedens gård. Rect. fr. hwad Nybeli«/ här till säger. Nyb. respondit, iag 
bleff öffwerfallen wedh domtrappan. R. fr. af whem. Respondit, det weet iag intet, 
sade det skiet i korsgatan wed domtrappan. Sedan råkte jag desse wedh Prålens port, 
dem frågade jag, om en ährlig student skall intet få gå i fredh på gatan, strax togo 
dhe till en stor steen, att wältan på mig, effter dhe elljest intet rådde med honom. 
Fr. huru han weet det wäret samwa folk wed trapporne och wedh Pråhlens. Respondit, 
de brukade steen bägge städes, sade och att de ha brukat samma wärja förr åthskillige 
gånger särdeles på sin wärd, det neekte Gotlandi. Rect.: I få intet giöra eder till 
målsmän i een annars saak.

Petrae«/ sadhe sig lupet undan, fått en blåna på öga, wed Sam. [Johansson] klåcka- 
res hörn, kläderne högges och sönder. Ett hugg fick jag och wedh Prålens port.

Nybel. tilstog sig hugget och effter dem så mycket han hinte, it. att han hade 
hugget en wed domtrapporne. Nybel. sade att Gotdandi ha trätt och slagets hoos sin 
wärd. Gotlandi neekte här till, frambudo attest här emoot. Fr. huru Nybeli«/ weet 
att Gotlandi kastade steen. Respondit, det war samma folk, som wij hade giöra medh 
sedan.

Parterne affträdde. Consist:m fan någet mörkt wara om den combatten wed dom
trapporne. I det andra slagsmåhlet finnes Nybeli»/ wara baneman till huggen på 
Tingberg. Hwem mössan har taget, war och något mörkt.

Parterne inkåmrao med twenne barberare Petter Treko m:r Caspers [Schoubers] 
gesell, och stadzbarberaren Matthias Smitt. Treko s. att Tingberg war huggen i han
den, ådrar och seenor aff, 2 hugg, att han intet kan röra henne mehr som förr, utan 
har lyte dher aff, så länge han lef:r. öhrat mitt i tu klufwet. Baak om örat ett såår i 
hufwudet, fram på kinbenet ett stycke affhugget. Ögat heel blått.

Fr. om Gotlandi kunna wetta att det war samma folk wedh kiällan och Prålens 
port.

Petrae«/ sade på sitt samwett wäret samma partij.
Rector: Om icke I Nybeli»/ kunna wijsa uth någen annan, så stå i före.
Nyb.: wij wore alle lijka gode, sedan wij blefwo retade.
Treko sade och att Petrae»/ bleff skadder ett hohl på hufwudet aff een huggwärja, 

och 1 blåna öf:r ögat.
Petrae»// det fick jag wed Prålens port, nembl. hugget.
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Wolcher tilstog att han och Knogen [o: Knauet] lupo effter Gotlandos, och att 
han Wolcher slogh Petraeum med wärjan.

Smitt wittnade att det slaget Nybelius hade fått af steenen, war eiacht, att hufwud- 
skåhlen syntes.

Treko begärte 16 rdr för Tingbergs cuur, för Petraeo 4 rdr. Smitt begiärte 3 rdr för 
Nybelii cuur. Gotlandi förmantes säya hwilken som hadhe kastat steen, de neekte sig 
kastat. Nybelius sade de wore 7 åth minstone. Parterne affträdde.

Resol. Nybelius plichtar 1. för 2 st. fullsår i handen på P. Tingberg 20 mk smt 
hwarthera 7 c. Sm mz wil. Stadzl. 2. lytesbot 9 mk för hwarthera såret 6 c. ib. 3. ett 
fullsår i öra 20 mk smt. 4. ett såår i kinbenet 20 mk smt. 5. een blånad i Tingbergs 
öga 12 mk smt 9 c  ejusd. tit. Barberarelönen skall han och betala.

P. Wolcher böter för 1 fullsår i Erici Petraei hufwud 20 mk s. 7 c., it. för blånad 
12 mk. 9 c. Sm m  wil. Barberaren åligger och honom att fulgiöra.

Angående de praesumptioner parterne kunne hafwa emot hwar annan om steen- 
slaget och myssans förkåmmande, lemnas dem att fria sig dher ifrån med edh. Bötet 
skall innan 14 dagar afläggias.

4. Inkom mölnaredrängen Oloff med Mag. Kidronii ama. Neekte sig wara barn- 
fadren. Begärte hon måtte giöra sig frij för andre, särdeles Erik Jörans sohn. Rect.: 
Han är långt bort och säges wara dödh, det är lätt skylla på honom. Oloff kiändes 
äntelig wed barnet.

Res. Oloff böter 40 mk smt 3 c. Gifft. mb. för mökränkning. 20 dr kmt gif:r han 
henne i förlijkning och skaffar kohnan i kyrckian, anbelangande kyrkioplichten så 
lemnas dhen till sitt forum. Såsom och kohnans böter dher hän skiutas.

Oloff sade att mölnaren är honom skyldig 30 dr, han tilsades innan 14 dagar uth- 
läggia böterne.

3. Inkåmmo Soll [Zoll] och Rommel, frågades om Soll har nu någet mehr skiäl 
fått. Soll sw. att stadz magistraten betygar det gatan hörer staden till emellan run- 
stenarne.

Rect.: det är än obewijst om staden kan kiänna hela gatan till sig. Blef sedan twist 
om kistorne stoge så, när trätan begyntes, som de stogo när det syntes. Soll tilbödh 
sig att ehrhålla med många witnen, det kistorne stoge som de nu stå. Res. De skaffa 
sig nöyachtig witnen till här näst.

6. Berättade Rector att Hans Henrich [Werner] intet kan kånma Curio till swars.
Res., de taga sig 2 goda män på båda sijdor, och sökia liqaidera sin emellan. Blifrr 

saken der igenom icke hulpen, kunna de sedan gå till Consist:m.

Den 12 Febr.
hemma i R. M. huus prees. M. M  Celsio p. t. R. M., h:r A. Norcop., et Not. 

Micrandro.
1. Anmälte Mag. J. Gravand. genom sin fullmechtige h:r Lars Giöning* sigh hafwa 

någen pretention emot Deposit. M:r Beckium angående någen skullfodran. Fram- 
wijstes här på en obligation af d. 16 April. 1673 dher i Becki&r obligerar sig gifwa 
M. Gravandro halfparten af alle accidentier ifrån föreskrefne dato till nestk. juhl, 
under obligation stogh summan uthsatt i 40 rdr in specie.

Becki^j- exciperade att han twungen obligerade sig här till, och aldeles utan någen

* Kallas nedan Jöning.
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kunskap om det som slutet war i Consist. och fac phil. efftec Gravander hade af 
honom begiärt först hela årets accidentier till deelnings, och sedan lätt sig effter hårt 
ensträngiande beqwäma till halfwa åhret, derföre tänckte jag, sade Becki#r, wara 
lijdeligare unna honom halfwa åhret.

Uplästes och förre Rectoris h:r Benzelii attest att Becki«r under honom tilstog sig 
wara Mag. Gravandro desse p[ennin]g[a]r skyldig. Parterne affträdde.

Interim taltes om denne saken och syntes Becki«r genom enfaldighet och nyfiken
het wara dragen per dolum Gravandri att obligera sig här till innan dhe hade aff- 
wachtat facultetens och Consistorii sluut, hwar under saken war skuten, och så slutet, 
att Gravander skulle ha halfparten till Matthesmesstijden. Becki»j frågades hwad 
tijdh han skreff denne obligation, han sw. wed middagstijdh. Parterne frågades om 
wederparterne wore til fredz att gå medelwägen, så att praetentionen blijr 20 rdr. 
H:r Jöning* sadhe sigh dher till ingen fullmacht hafwa.

Resol. Detta upskiutes till nesta Consist. minus, dher de icke sielfwe dess förinnan 
kåmma öfwereens.

2. Angaff en främmande salmakar es Tobias Rämmers hustru fechtmest:n Grubb 
för 11 rdr:s in specie skulfodran. Framwijste hans obligation af den 20 Febr. 674 
att betahla till S. Johannis tijdh nest dher effter. Grubb tilstog skulden men klagade 
öf:r medellöshet. Hustrun sadhe sig eensträngias af andre sine creditorer, att hon 
ingen uthwägh weet sig, intet kåmma elljest uhr stadhen, med mindre hon måtte 
förnöja sine giäldnärar. Parterne affträdde.

Delibererades här om äntel.
Resol. att m:r Grubb måste nu halfparten af hennes fodran contemera. Detta sades 

dem. Grubb sw. sig omöyeliget wara detta nu betahla, lofwade lijkwäl tilsee om han 
någet kan få af sine escholierer. Hustrun sade sig wara tillfredz om hon någet får nu 
straxt.

D. 14 Febr.
Effter högh predikan wore Professores tilsamman och bewilljades Dn. Johanni 

Hedenio Wesmanno och Dn. Magno Cattandro WestroGotho testimonium.

Dhen 17 Febr.
höltz Consist. majus praesentibar R. M. p. t. M. Celsio, M. Brunnero, M. Benzelio, 

M. P. Liung, M  J. Fornelio, h:r Arrhenio, M. P. Aurivillio, h. Tersero, M. Columbo. 
Acta not. M er ander.

1. En änkia ifrån Heggeby s. och Wijksiö h. Margeta Rasmus dotter söker tilgifft 
eller dilation på sine uthlagor, framwijser sin pastoris attest, att hon ganska ringa 
årswext niutet hafwer.

Hustrun inkåm framwijste V. Consistorii attest, att hennes man hade för 17 åhr 
sedan emottaget det hemmanet af öde, hon klagade sig i åhr ingen sädh fått, och 
icke kunna säda åkeren i wår, om hon skal uthgiöra uthlagorne, icke heller hafwa 
någet till födan. Förehöltz henne att hon måtte någet uthgiöra, om hon elljest will 
winna dilation effter hon i åhr intet har uthgifwet mer än 20 dr kmt, och är skyldig 
17 t:r spannemStii. och 40 dr penningar.

Resol. Fogden uthtager hwad han kan, men sädes korn lemnas henne.
2. Uplästes Illustriss. Cancellarii breff för formsnijdaren Johan Christoffer Heijer

Kallas ovan Giöning.
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att winna ett stip. pecuo. Rector berättade att h:r Ol. Rudb. har skaffat 200 dr smt 
åth denne af Cronan till löhn, der före syntes wara swårt och oskiäliget att han någet 
rum skall borttaga för fattige studenter. Men effter Illustriss. Cancellarii breff för 
honom ähr, resolverades att när rum blijr ledigt, kan han accommoderas.

3. Uplästes 111. Cancellarii breff för sal. superintendentens Mag. Joh. Rudbeckii 
älste sohn [Daniel] att winna stip. pecun.

Resol. Han hielpes effter handen när det kan låta giöra sigh.
4. Wedh detta tilfälle begärte Rector wetta, om det är e dignitate Rectoris, att när 

han underskrif:r någet ex actis skall sedan en annan confirmera Rectoris underskrifft 
med sin hand, som skier med Communitetz zedlar, sedan de aff Secretario och Rectore 
ähre underskrefne, skohle de intet giälla, förän h:r Ol. Rudbeck dem har confirmerat 
med sin.hand. Pr. Brunner#;: Consistorium har öf:r inspeaionen och hwad Rector 
på dhess wägnar giör, bör hållas giltigt. Pr. Benz.: wij låta blifwa wed det Secretari#; 
skrif:r under af actis, är han i andre extracter trodder, hwarföre och icke i detta.

Resol. Det blijr wed den wane förr wäret, att Notari#; extraderar detta, emädan 
man ingen orsak haf:r hwarföre man i detta må gå ifrån constitutionibus som för
mäla att Notari#; bör ex actis ex tradera hwadh slutet ähr.

5. Olaus Sundinus och Ericus Rudelius bytas till Communitetet i Helgonii och 
Dyringens ställe, effter som Dyring och Helgoni#; ha wäret borta hela dhen förre 
terminen, och effter reglorna här igenom giordt sig förlustige af detta beneficio.

6. Uplästes Prof. Lundii och borgmest. Cados [Kadows] skrifft till Consist. dher 
uthi de begära nu som förr, an befrias ifrån j. Karins Unoniae förmynderskap, sedan 
de derföre räkning giordt, effter dhe i nödhfall allenast till tutores tagne äre, den 
ena dottren sedan gifft,' och hennes man Weiland t tager till sig all disposition öf:r 
sin swägerska j. Karin, så an dhe nudo titulo äre tutores, men Weiland revera, som 
persohnen hoos sig haf:r. It. uplästes Jochim Weilandz swar af den 19 Jan. till V. 
Consist., på det breff för någen tijdh till j. Karin Unoniam afgick, der i han låter 
förstå sig på sin swägerskas wägnar intet kunna samtyckia till hennes lösörens för- 
ytrande, effter det förr icke skiedt, 2:do sig willja giöra reeda och räkning för det 
han af hennes medel till sig taget, 3. begiärar han Consist:m wille imponera tutorib#; 
att extradera medel till en helgedagsklädning för j. Karin.

Consist:m hölt betänkeliget nu så wäll som förr den 23 Jan. (vid. act.) att liberera 
Prof. Limdium och borgmest. Cadow ifrån tutelen, effter dhe äre testamentarii. Ha 
dhe någet tilltahla Weiland, heller han dhem, kan det skiee på behörig ort. Ey heller 
kan Consist:m taga på sig att förmå tutores till giöra någen penningelefwering 
effter Weilandz begiäran, utan han söke dem sielf, så kunna dhe hwar annan giöra 
räkenskap.

7. Uplästes Illustriss. Cancelkii breff för Prof. Columbo, att han må winna den 
löön han har tiänt före etc. Prof. Columb#;, att twenne års gratiale i detta brefwet 
nämnes wara min h:r antecessoris änkia förunte, det har jag aldrig förebracht, utan 
det alleoast har jag begiärt, att jag må få det jag har tiänt före.

Prof. Forneli#;: det är intet nock att de taga halfwa nådhåret i G. Upsala och 
halfwa hemmanen bort, ifrån änkian, utan de willja och nu taga den löhn bort, som 
hennes sal. man har tient före, hon måtte höras först innan hon dömes dher ifrån.

Prof. Columb#;: jag begiärar icke en halföre som den goda matronan tillkåmmer, 
icke heller praetenderar någet på Michelzmess terminen, utan allenast wår terminen 
dhen jag har tient före.
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Påmintes sedan det förslaget; att änkian finge på balancen någet effter handen af 
det som successori tilfaller på hans åhr; och han toge sitt igen sedan när balancen 
uthgår.

Prof. Columbor: än balancen effter någre åhr wexer så stor, att professionerne lära 
stå ledige.

Prof. Ben2el.: hwad uthwäg skohle wij elljest få till betala sådane balancer, utan 
på detta sättet.

Prof. Arrhenior: om fogderne giorde sitt ämbete i rättan tijdh med räntornes in- 
fodran, tror jag wij finge medel här till. Nämdes och Behmens godz att Acad:n 
nyligen i dem fått immission, och wore wäll man finge dem till betahla sådane 
balancer. Här uthi slötz nu intet widare, utan lemnades wederböranden att sökia med 
hwar annan kånw»a öf.rens.

8. D. Andreas Tweet WestroG. bewiljas testimonium.
9. En studiosus Laurenti«/ Törninor* blef i marknaden injuri erad af en bok

handlare [Johan Bruns], den han sedan wed rådhstugun want domb på. Men emädan 
stadzrätten icke attenderar studiosorum privilegia, frågar han, huru han skall bära sig 
åth här uthinnan. Resol. Studenten går till rådhsturätten och wijsar Kongl. M:tz 
privilegier giffne studiosis.

10. Carolus Bille Uplandor praesenterades Consistorio till Amanuensis tienst i 
Wennaesii ställe, och förehöltz honom hwad hans ämbete fodrar, särdeles det hans 
juramentum honom pålägger, hwilket han nu praesterade och lofwade det hålla.

11. Rector sade, i går blefwo af h:r Ol. Rudbeck, h:r Qvasstore och Prof. Nor- 
copense rector cantus och Rommel till mig skickade, med begiäran att få copia af 
den inlefwererade h:r Benzelii skrift, dher till jag swarade att b:te skrifft intet wijdare 
böhr liggia ad acta, än så wijda dhe andre skrifter, emot hwilke denne stält är blifwa 
dher qwar liggiandes, 2:do att Consist:m borde först haa notification om denne 
begiäran, innan Rector dhen kunde bewillja, 3:0 att jag war förbuden aff 111. Can
cellario, utan communica/«m med Hans Hg. Excell. wijdare röra här i.

Prof. Benz, sade sig wara tilfredz med Hans Hg. Ex[c]ell. betänkiande, men swara 
dhe någet der på, så reserverar jag mig mitt jus, att få dher på migh förklara.

12. Uplästes stadz magistratens här i Upsala swar på Consist:ii befrågan om orsa- 
kerne, hwarföre h:r Rudbek har gifwet sig under stadhen. It. uplästes en copia aff 
h:r Olai Rudbeckii förklaring Öf:r dhess transition till stadssens societet. Här wedh 
berättade h:r Benzelius, att orsaken som föregifwes här till allegerad wara i det 
samtal Samuel Steen och borgmest. Kadow hade med R. M. här om hafft, nembl. att 
Prof. Benz, warandes Rector icke hade welat uptaga en groff beskylning, som lades 
på en jachtkarl Nils Nilsson wedh nampn på h:r Rudbeckii jacht, för der begånget 
tiufwerij, fast annorlunda förewette; ty orsaken hwarföre jag, sade h:r Benzelius, icke 
wille den saken uptaga, war denne, att h:r Rudbek hadhe tillförenne sielf genom sin 
skrifft betygat, att han intet wijdare wille wetta af den jachtkaren, derföre och jag 
som då Rector war, icke kunde låta honom längre sortera under Acad:s jurisdiction.

Oplästes så h:r Rudbeckii egen attest af dhen 7 Decemb. 674, att den Nils Nilsson 
war en skiälm och tiuff. Dherföre h:r Rudbek intet wille meer wetta aff honom, 
utan gofwe loff till, att han måtte leyas uth till knecht.

13. Uplästes Kongl. Hoffrättens breff till Consist. aff den 10 Febr. dher i låtes 
förstå, att h:r 01. Rudb. genom supplijk har begiärt citation på Consist:m, för de

* Kallas i fortsättningen ock sä Tomius.
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orsaker han uthi en, i detta brefwet innelycht supplijk till Kongl. Hoffrätten har låtet 
förnimma nembl. derföre 1. att Curio effter b:te h:r Ol. Rudbeckii mening, är emot 
skiähl laag och process dömd från ämbete till store penningars kostnad, till swåre 
böter, fangelsser etc. 2:do. Effter Curio söker Rudbek som sin man, nödgas Rudb. 
sökia Consist:m såsom sin man, och det både derföre att han på Consist:ii wägnar 
hade öf:rtalt Curio till detta ämbete, som och för sitt Curatoris munus etc Consist:m 
fan denne skrifften wara opfylt med bittre och grofwe beskylningar på heela Con
sistorii rätten.

I det samma inkåmwzo genom Ingo Rudb. twenne citationer från Kongl. Hoff- 
rätten, den ena till heela Consist:m, den andre till Prof. h:r Benzelium, Secret. 
Hadorphium, Amanuensem W en n a esiu m  och Dn. Wadensteen, af dhen 11 Febr. 
att swara H. Curio i den Högl. K. Hoffrätten d. 15 Marti) nestk.

Dhen citationen till h. Bena., h. Hadorph etc togh h:r Benzeli«r emot. Bleff sedan 
discurreradt om det förra K. Hoffrättens breff, och resolverades att här på swaras in 
genere, och begiäras dilation med den begiärte förklaring till dhess Consist:m får 
communicera. Detta med 111. Cancellario, och wijdhlyfteligare sig här på förklara. 
Skriffwes och en copia af h:r Rudbeckii supplijk till K. Hofrätten, hwilken skall 
vidimeras aff h:r Samuel Steen och borgm. Cadow, och skickas öf:r till H:s Hg. Ex. 
R. Cantzkn med en express och tillijka ett breff skrifwas, huru Consist:m är angifwet 
aff h:r Rudbek i K. Hoffrätten. Frågades sedan hwem öf:r reesa skall till R. Cantz- 
lären. Prof. h:r Benz, och Prof. Columbor föllo på Prof. Aurivillium. Han uhr- 
sechtade sigh.

Ventilerades så den qvaestio, om Consist:m böhr swara in för den K. Hoffrätten för 
sine domar. Större deelen meente ney. Uthom dess är Acad:ae fullmechtig obligerad 
dher comparera effter citation, såsom i en högre instantia. Nestk. fredag skall swar 
afgå till K. Hoffrätten, och då kan consulteras än wijdare om deputato till Illustriss. 
Cancellarium.

14. Academiae wachtdrängen Pehr Matsson som sist war till Ekholmen bewilljas 
2 dr kmt aff expensepe»»*»g<*rne.

15. Påmintes att böter än stå inne för förrige rectoraten. Prof. Fornelior lofwade 
med första gifwa räkning på de böter som föllo under honom. Samuel [Johansson] 
klåckare sade han reeda fått 24 dr.

Om Packalenio slötz, att dher han icke betalar med första, skall han sättias in, till 
dess böterne aflagde äro.

Den 19 Febr.
höltz Consist. majus präsentes wore R. M. p. t. M. Celsius, M. Brunnerus, M. 

Benzelior, DD Hoffvenius, M. Fornelior, h:r Arrhenius, M. Columbus. Acta not. 
Micrander.

1. Uplästes brefwet som i daag afgå skulle till K. Hoffrätten, angående den begärte 
förklaring öf:r h:r 01. Rudbeckii insinuerade skrifft i den K. Bütten.

2. Förfrågade R. sig huru man skall bähra sig åth med Grammonio, effter han 
icke wijser någen lydna, ehuru offta han här om tilskrifwen är. Res. Execution går 
öf:r honom med tu åhrs relegatione publica propter adulterium et contumacem 
inobedientiam.

3. Slötz att Petter skomakare får låta upslå pnesente Notario et wachtmestaren 
Caroli Ringii kista, och låta sig werdera tilhande 16 dr skull, effter han Ringior icke
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har på så lång tijdh betalt skomakaren, effter sin giorde lofwen hoos då warande 
Rea. Prof. Fornelium om icke hans broder fogden Ringiftf will för honom betala.

4. Inlefwererades 672 åhrs böcker å nyo af bokhållaren.
DD Rudb. tanquam Rector, inspectores aerarii h. Gartman och Mag. Aurivilli«j, 

deputati aff Consist:o h:r Arrheni«j och h:r Terserus tillsäyas af R. M. att de utan 
dilation dem revidera. Taltes om hwad orsak må wara till denne drögsmåhlen, för
mentes någens interesse dher i sticka, särdeles fogdernes. Wedh d a ta  tillfället be- 
swärade sig Prof. Forneli«/ öf:r Lars Un[e]sson att han hadhe aff Qvaestore een 
adsigna/mn till Un[e]sson, på 100 dr km t, men han låtet frantzosens* sohn här i 
stadhen bruka penningane, af hwilken Professoren måste sedan plåcketals taaga.

4[ =  5]. Uplästes Anders Höökz citation på Acadin, att swara för expenser på 
Ekeby riddaresynen och processen sampt att swara wed Alunda häradzting den 5 
Marti). Resol. Räntmest:n fullmechtigar Acadiae befalningsman att uthföra detta wed 
tinget.

Den 24 Febr.
Consist. majus praesentibus M. M. Celsio p. t. R. M., M. Brunn., M. Benzelio, h:r 

Gartman, DD Hoffv., M. Liung, h:r Arrhenio, M. Aurivillio, h:r Tersero, M. 
Columbo. Not. Micrandro.

1. Insinuerades en supplijk af en änkia wed Öregrund hust. Maria i Boda, som så 
illa är worden handterad aff östhammars boerne, hwar öf:r offta förr klagat, och 
begärar hon nu någen tilgifft på sine uthlagor för swår misswäxt, 2:do att Acad:n 
wille hägna henne emot injurier af östhammars boerne, särdeles af Nils Johansson 
Kuut, som henne mycket swåår ähr. Taaltes om de beswär hon för ha föredraga öf:r 
östhammars boerne, och syntes nödigt att Consistim wärkeligen assisterade henne, 
att winna någen rätt, elljest lärer hemmanet aldeles kåmma af sig. Doct. Hoffveni#j 
sade sig i sommar, Gudh will, reesa dijt, och då will han låta sig informera om det 
hon nu beswärar sig öf:r Kuuten, och henne adsistera i all giörlig måtto.

R eaor s. änkian begiärar nu att Acad:n wille slå alle hennes uthlagor i een wiss 
penning summa, så will hon tillsee att hon kan kåmma uth der med. Här emot på
mintes, att sådant har w ara förr tilbudet, men för wisse skiähl afslaget.

Resol. I anseende till misswäxt, stora olyckor och förfölljelsser niuter hon tilgifft 
på sin spanmåhls uthlagor för 674. Hwad elljest hennes andre beswär wedkåmmer 
emot ö st Hammars borne, så will Acad:n dhär uthi räckia henne handen, och med 
första see effter, hwad förr här i slutet ähr, som och genomlöpa documenteme här 
insinuerade ähre, detta lofwade Doct. Hoffveni#j först giöra hemma, och sedan kan 
det refereras till Consistim.

2. Insin. wachtmestrn hummelsgårdz drängernes begiäran, som ginge wacht 6 nät
t a  i dijstingers, att få betalning dherföre.

Resol. de få som waant är 8 öre för natten hwardera drängen, och wachtmestrn 
dubbelt moot, nembl. 16 öre hwar natt.

3. Här wed taaltes om den grofwe excess nyligen här i staden, med fönstas 
söndreslag är skiedd någre nätter, både på privat och publiq huus, hwilket för- 
meentes deels skie genom wachtens oroohlighet. Alla Professores woro eensse dher 
om, att detta för disciplijn skull änteligen borde uptagas, och den brottzlige näpssas.

4. Klagade sig Laurent. Törninwr, att de wed stadzrätten intet willja attendera

* D vs. Jean de Valois.
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studiosorum privilegia, och der effter gifwa dem satisfaction bestående i 20 mk smt, 
när de injurierade äre, utan lagelig wahnlig plicht.

Resol. Consistrm communicerar genom Academiae Secret. Regias Academiae constit. 
med borgmest:n och begärer, att han områder sig med sine collegis, så att Kongl. 
constit. jämwäll hoos dem i sådant måhl effterlefwes och practiceras.

5. Curio genom en insinuerad supplijk begärer sine original documenter till sakens 
uthförande i K. Hoffrätten emot Acadrn, heller trowärdige copier vidimerade af de 
gode män han tillitandes warder.

Consist:m discurrerade här om, fan intet wara dhess obligation, ey eller någen 
process, hwar på Curio sig beropar, der med hålla, att Consistrm bör communicera 
honom hans inlagor, nembl. hans excepdoner duplicam och andre sådane skriffter, 
effter han dher af borde haa copier sielf, förr än han dem inlegger, och det effter 
processen. Anbelangande de andre documenterne som in originali här ähre, dem han 
sielf intet har skrifwet, så kunna dher af gifwas honom copier, ehuruwäl han borde 
och sielf der af hafft copier. Syntes och förgrijpeliget emot Consistrm, att han will 
sielf sättia dhem till, som vidimera skohle copierne.

Resol. Dhe skriffter och inlagor han sielff har fattadt och i Consistro under 
warande action insinueradt, finner sig Consistrm intet obligeradt till ex tradera hwar- 
ken in originali, heller copialiter. Men andre nödige documenter, som in originali 
inlagde äre, såsom Kongl. breeff, attester och sådant, dher af kan honom effterlåtas 
copier affskrefne af Academiae Secretario heller Amanuense för skiälig wedergiäll- 
ning, vidimeras skohle dhe och af Acadrae Secretario, närwarandes Curione sielff, 
eller hans fullmeditige.

6. Uplästes ett project på den förklaring Consistrm funnet nödigt giöra till den 
K. Hoffrätten på h. Ol. Rudbeckii dher inlagde supplijk emot Consistrm.

[Samma dag.]
Effter middagen upkåmmo samma Professores då hrr Prof. Forneliwr och h. 

Columbar och tillstädes kåmmo, att censera det som för middagen igen stoog i den 
projecterade förklaringen på hrr Ol. Rudbeckii supplijk.

1. Uplästes Kongl. Hoffrättens i daag ankåmne breeff af d. 23 hujus, i hwilket 
Consistro pålegges innom 8 dagar inkåmma med sin förklaring, effter wederparten 
så hårdt där på drifrr, föregifwandes sig af drögsmåhlen befahra någen skada.

2. Profess, hrr Benzeliar lemnade V. Consistrii omdöme, om han för sin persohn 
må sittia med uthi denne förklaringens censuur, effter han hafrr för sin persohn 
injuriae actionem emot Curio, och haar effter dhess begynnelsse intet wäret med i 
Academiens och Curios saak. Consistrm sååg ingen orsak dher till, att han sig nu 
afhålla skulle, utan att dhe böra giöra ett i detta, och stå dher före, ty nu är ingen 
action för händer, skulle Consistrm så söndra sig som nu begynnas, så blifrr hela 
wärket tilbaka satt.

Taltes nu åter om det Hoffrättens breff, som i daag ankåm, förmeentes nödigt och 
constitutionibar ehnliget att detta communiceras Illustriss. Cancellario. Effter sågs i 
constit. officium Cancellarii, och fans att sådant måhl, som detta ähr änteligen com
municeras med Illustriss. Cancellario.

Hrr Benzel., h. Arrheniar och hrr Columbar wore i den meningen, att Consistrm 
med det första böhr sända förklaringen till K. Hoffrätten.

Prof. Aurivill.: först borde den wijsas Cancellario tycker mig. Dhe andre sade, wij
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få än då wljsa den Cancellario, så snart det möyeligen skiee kan, fast wij nu låta 
afgå henne till K. Hoffrätten medh posten om freedag.

Prof. Brunner«/: jag håller före wara nödigt, att wij wäll betänkia oss, och ähre 
alle en ige om att stå för förklaringen. Det samtycktes enhälligt. Slötz att förklaringen 
böhr afgå om fredagh, med posten till Stockholm, och ett särdeles breff med till 
Kongl. Hoffrätten.

3. Bewilljades till sal. Jacobi Falkz WestroGothi begrafning 8 dr smt ex cassa 
studiosorum.

4. Taalte Profess. Brunner«/ om någen oreeda på Communitetet i det flere sig dher 
instella, än dher rum hafwa, heller på registren ståå, hwar öf:r och h:r 01. Rudbek 
sig skall haa beswäradt. Detta kåm nu intet till widare sluut, effter dhe reeda wore 
upståndne på golfwet och tijden långe förleden.

25 Febr.
Consist. majus präsentes wore M. M. Celsius p.t. R., M. Brunner«/, M. Benzel., 

h:r Gartman, DD Hoffveni«/, M. Forneli«/, h:r Arrhenius, M. Aurivill., M. Columb«/. 
Acta notavit Micrander.

1. Frågade Rector, hwem man tillijta skulle om öf:rresande till 111. Cancell. att 
gifwa communica/ion om Rudbeckii supplijk i Hoffrätten, och hwad dher till aff 
Acad:n giordt ähr. Secret. Hadorphi«/ nämdes af Consist:o, hwilken uhrsechtade sig 
effter han så nyligen wore hemkåmmen af en lång reesa, dher till hade nock giöra 
med sin egen saak, K. Hoffrätten emot Curio. Äntel. effter Consistorii trägne an
hållande lofwade han willja det på sig taaga, dher han finge någen annan god man 
med sig.

Consist:m meente det af Secret:n Hadorphio allena kunna skie, der icke Rector 
kan privatim öf:rtala någen till giöra sällskap.

Resolverades att denne resan skier med första aff S. Hadorph till Kiägelholm, 
finner han icke dher 111. Cancell. så kan han sända brefwen öf:r med posten till 
Lecköö. Slötz och att ett breff skrifwes till 111. Cancell. med copier af h. 01. Rudbeckii 
supplijk till K. Hoffrätten, och Consistorii förklaring dher öf:r. Här wed taltes om 
att i Stockholm ett fahrliget taal spergerad är om Consist:ii orättrådighet och sträng- 
heet det skall ha föröfwat i denne handel med Curio. Dherföre syntes nödigt att 
Acad:n sökte pnesidium emot sådane illwillige spergementer, och förekåmme dem 
på någet sätt hoos een och annan af Rijksens Rådh och andre förnäme herrar, sär
deles att breff framdeles afginge till Hans Excell. h:r Grijpenhielm och någre flere 
af dhe förnäme herrar.

Till reesp[ennin]g[a]r för Secretin Hadorph. tages aff expenspe«»/'ngdrne 10 rdr 
effter specie valeur.

Pr. Aurivill.: det är nu intet Acad:s saak, utan en privaat, derföre böhr wij gifwa 
ex privato här till. Professores dhe andre wore dher emot, att denne saak böhr hållas 
för privaat.

Taaltes om de recognitioner som förr lofwade ähre h:r Bergenhielm och secr. 
Qwenssel och slötz att inspectores aerarii drijfwa det uth, om Qvaestor elljest icke 
will dem uthgifwa.

2. Inspect. aerarii gaff tilkiänna, att Acad:n har nödigt till vigilera, att få den i 
Helssingland arresterade spanmåhlen löös, elljest lärer Acad:n lijda nöödh. Con- 
$ist:m war bekymbrat här om, och effter ett breff war reda afgånget till 111. Cancell.
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sampt en supplijk tili Kongl. Mit, men intet swar dher på fölgdt, syntes nu nödigt 
att en aff Consist:o reeser öf:r till K. M:t, och detta ährendet föredrager.

Resol. Detta recommenderas inspect. aerarii h:r Prof. Tersero, och skrifwes en 
copia af Suppliken, som förr tili Kongl. M:t affsändes. Denne reesan tog h:r Terser»* 
på sigh.

3. Uplästes bokhållis Rommels skrifft, der i han klagar sig icke kunna sluta 
Acadins räkningar för någen orichtighet och försummelsse hos någre Acadms op- 
bördzmän, i det de altför seent inkåwma med dem, och deels aldeles utan verifica- 
//oner, deels odugelige och ogiltige, det bokhåll :n särdeles med 5 punchter i denne 
skrifft representerar Consistio i Unonii, Ringii, Grötens och Lars Jakobssons 1673 
åhrs räkningar. It. desidererar han desse fölljande sluut, nembl. Bibli[o]thecarii spe- 
cifica/mn på inkiöpte böcker A:o 1670, 71. och 72., inspectorum aerarii spedfica- 
tioa på Acadis huus, boodars och kiällares hyra, sampt qwarn instrumenterne.

Resol. Hwad fogdarne widhkåmwer, så tilsäyas de af R. innan nestk. ondzdag 
hafwa sine räkningar inne med tienlige documenter. Sedan unnas dem 8 dagars 
tijdh, fullgiöra de då intet sitt ämbete, så hotes de afsäyas der ifrån. I det öfrige slötz 
nu intet för tidssens kortheet skull.

4. Bewilljades Prof. Fornelio att läsa hemwa på 14 dagars tijdh de usu globorum, 
effter han elljest med beswär måste bära globerne upp. Påmintes och nu att för 
långt uth går med det skåpet som giöras skulle.

5. Facultas jurid. har bewilljat h. Scheffer att hålla egen disputa/mn de jure 
limitum.

6. Uplästes 111. Cancell. recommendaf/on för kyrkioherdens sohn i Tådene [0: 
Lars Otter] till Communitetet.

Resol. Han anmähler sig till examen, och hafwes i minnet framdeles.

H. 6. matutina den 27 Febr.
Consist. majus pncs. wore M. M. Celsius p. t. R., M. M. Brunner»*, DD Hoffvenius, 

h:r Arrhenius. Acta not. Micrander.
1. Uplästes projectet af brefwet som afgå skulle till 111. Cancellim med Secr[e]t:n 

Hadorphio.
2. Uplästes suppliken till Kongl. Mit om relaxation på den arresterade spanne- 

mählea i Helssingland hwilken Prof. hir Terser»* öfwergifwa skulle.
3. Bewilljades cammerrådh hir Isaak Croonström att wara näxmest till kiöpa kohlen 

af Acadiae bonden i Haanbo och österfärnbo s. för det prijs som gångbart ähr, doch 
så att bonden icke kohlar mehr än han plägar, utan här med så omgår att skogen 
här igenom icke ruineras.

4. Dn. Olao Blijdh bewilljas hålla egen disputation de ambitione under h:r Tersero.

27 Febr.
h. 8 höltz Consist. minus pfvesentib»* M. M. Celsio p. t. R., hir Prof. Benzelio, h. 

A. Norcopense, h. Pr. Columbo. Not. Micrandro.
1. Angaff wachtmestin hir Samuel Gyldenadler, Johan Dijkman och Pourell, att 

de d. 13 Febr. emot söndagen woro med i det tumultet då skiedde.
Wachtmestin berättade här om så. Först speltes hoos hir h:r Flemmingarne, det 

hörde iag och wachten utan före på gaatan, sedan ginge wij neder till torget, då kåm 
en hoop effter, skrijkte, skutte, hugge med wärjor, hadhe een baasfiol, och en liten
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fiohl med sig, när de kåmmo till torget kåm Pourell till oss, och war mycket drucken, 
gick ifrån de andre in i cortigardet, och låg dher till 4 sloog om morgonen, de andre 
stormade ropandes åth hwar annan stå på eder. R. fr. hwilka de andre wore. Wacht- 
mest:n sw. Dijkman weet wäll hwilka de wore. Dijkman s., det må I wetta. Pourell 
s. sig med Dijkman settadt på ett gorrkiök till kl. 9, då hörde wij, sade han, speelas 
på torget, dijt ginge wij och taalte med speelmännerne, fölgde dem till Leymans huus, 
gingo der upp een stund, kåmmo sedan neder och då gick jag och ladhe mig i corti
gardet.

Gyllenadler s., iag war hoos [Paul] Helmetz [o: von Helmersen] på Leymans huus 
till afftonmåltijdz, och dher drögde iag till kl. 9. när iag kåm ned, stogo de och 
speelte straxt wed Oloff Ziffers stenhus hörnet, dijt gick iag eensam, stoog och hörde 
der på, då kåmmo och dijt Pourell och Dijkman, i det samma sade iag, haa 1 taget 
speelmännerne, det neekte de, sedan wände wij om neder åth broon, men staante mitt 
för Leymans, speelte dher een stund, då kåm Helmetz och bödh oss upp, speelmen- 
nerne medh. Helmetz dräng [Jonas] skiöt ett skott, ingen af de andre skiööt, ey heller 
hörde iag sedan någet skott mehr. Wachtmest:n s. det skiötz många skott, sedan de ha 
skutet på gatan, lupo dhe upp i trapporne hoos Oloff Seffers, och giömde sigh. Fr. 
hwart Dijkman togh wägen. Gyllenadler s. det weet jag intet men iag gick min wääg 
heem. Speelmännerne Magnus Håberg och Christian Zellinger inkåmmo, tilstoge sig 
speelt, sade sig gått till mest. Johan [Zellinger] orgnisten, hoos apothekaren, då speelt 
på gatan någet. Rooptes så upp af [Paul och Magnus] Helmetsserne. Dher speelte de 
sedan en stund, ginge så neder och spelte för dem på gatan, neekte ropadt wara af 
det compagniet, om icke drängen som skiööt roopte.

Gyllenadler neekte enständigt sig ropadt, ey heller nogen i det föllje, utan allenast 
att Pourell och Dijkman trallade noget.

Parterne affträdde. Consist:m fan sig intet långt kåmma här med, förr än drängen 
som skiöt, blijr citerad och upkåmmer till swars, då och dhe andre kunna upkallas.

2. Inkåm baron h:r Lars Flemming angifwen aff wachtmest:n för grassation. Före- 
höltz honom att Consist:m fast ogiärna sådant förnummet hadhe af hans persohn, och 
att Consist:m för answar på högre orter icke dristade sig, låta detta utan wederböhrlig 
inqvisition nederläggia. H:r Flämming tilstog sig wara skyldig, beklagade sig olyckelig 
i det han hade så offenderadt sine praeceptores och månge andre, sade sig willja 
gärna undergå det straff hwar med V. C. honom behagade beläggia.

Fr. om flere wore i sällskapet. Baron sw. Paul«r Helmetz och hans dräng. Fr. hwar 
dhe slogo fönstren sönder. Respondit, det minnes iag intet allt, det waar no hwar 
städes. Sades att Acad:ae fönster äre och sönderslagne, det wiste intet baron om det 
af dhem skiedt wore, på Ravii gaata meente han sig intet wäret.

Uplästes och h. Lars Flemmings skrifftel deprecation till Consist. hwar i han 
agnoscerar culpam, och den afbeder. Consist:m fann sig intet längre kunna kåmma 
förn Helmetz upkåmmer mz, elljest syntes nödigt att communicera detta med Con
sist. majore.

3. Inkåmmo Gottlandi och Nybelius om steenslaget på Nybelium, och den bort- 
kåmne myssan för Gottlandis.

Ny bei i«j tillstog nu sig uptaget myssan wed Prålens port, sadhe sig sist i Consist:o 
misshört sig, i det han då icke annars fattade, än att Gottlandi sadhe myssan wara 
bort kåmmen wed domtrapporne, dher till sadhe han sig neekadt.

Consisttm fr. huru Gottlandi willja gå från sig stenslaget.
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Tingberg sw. der till så, effter Casper Knogert [0: Knauer] har bekiänt sig fölgdt 
effter en hoop ifrån domtrapporne till postmestarens, så kunde han kan skie ha fått 
slaget af dhem ty ingen aff oss giorde det.

Parterne affträdde. Consist:m fan Nybelium mycket owarsamt omgått med myssan, 
och att han swårligen kan undgå det straff, som lagen om råån förmähler, dock effter 
han förr har stort böte på sig, skulle Consist:m gärna see, att han sielfmant genom 
förlijkning söker bijleggia detta.

Resolverades elljest nu att Consist. minus refererar detta till majus för dess swårhet 
skull. Edhgången för steenslaget på Nybelium fans betänkeliget att tillåta, dher icke 
bättre skiähl inkåffima af Nybelio emot Tingberg att binda honom till eedh. Detta 
sades parterne, och tilsades Nybelius att wara tilstädes in Consist. majore, när på
fodras.

4. Curios skrift uplästes, der i han klagar öf:r, att Hans Henrick [Werner] hwarken 
nämner perssoner eller rum till liqvida/ion, effter Consist:ii resolution. 2:do klagar 
Curio, att honom ey effterlåtes effter laag skrifteligen agera.

Resol. Rector tilsäger Hans Henrick att skaffa sig liqvida[ti]onsmän effter förra 
Consistorii sluut.

5. Andreas Bergheim angifwes af Karin Andersdotter för lägersmåhl. Berghem 
tilstog sig icke wara aldeles frij, men s. sig willja skaffa attest att hon har leegat och 
dansat med een mölnare dräng här i qwarnen, elljest kåmmer och intet hans läkning 
öf:r eens med hennes; han har hafft lägersmåhl med henne 3 weckor för pinges dag 
förste gången, och hon nu födt barn för 3 wekor sedan i ondzdags.

Uplästes twå pigors attester, Kierstin Michels dotters och Margeta Matz dotters, 
att de någre weekor effter påsk i fiohl såge henne liggia ihoop med mölnare drängen 
Erick [Mattsson].

Oloff Ingmarsson kohnans matfader i fiohl sade sig haa misstankar om denne 
pigan, att hon ha legat tilhopa med mölnare drängen Erick, effter han aldrig fick 
maala för än dhen drängen waar i qwarnen.

Karin nekte sig hafwa till giöra mz någen annan än Bergheim. Parterne affträdde. 
Consist:m fan tijdhråkningen emellan Berghem och kohnan drabba ihop på 3 wee
kor när. På dhen andra sijdan syntes dhe inkåmne wittnen om kohnans sammanlag 
med Erick, det förmå, att kohnan böhr med edh befrija sig dher i från. Detta sades 
parterne. Berghem s. sig och wetta, att hoon har hållet sig faahl för ett paar skoor, 
för en skomakare. Dher till neekte hoon hårdt.

Resol Detta upskiutes till Bergheim får skaffa sig flere wittnen, och kohnan skall 
gå med edh från sig, att hon icke har hafft till giöra med mölnaredrängen.

6. Johan Rodd beswärade sig öf:r Ringii hustru att hon hadhe inlåtet sig i handel 
med Roddens kokerska om linkläder. Ringii hustrus fullmechtige hade ingen skriff- 
tel. fullmacht, dherföre upskiötz detta till een annan gång.

7. Inkåm Ruugman fullmächtig af bookföraren m:r Johan Bruns,* och L  Törnin#r 
af Linnerio fullmächtigad. Rugman framtedde en skriftel. relation med någre skrifftel. 
documenter, änteligen kallade han det een libell, som han wille framwijsa. Rector s. 
det intet behöfwas skrifftel detta agera, ey eller Consisnm kunna tillåta sådane 
skrifftwäxlingar, effter han wäll munteligen kunde detta uthföra.

Törninor begiärte att Rugman må prestera juramentum calumniae, att han intet

* Kallas Böns i protokollet fö r den 20 mars, p . 1.
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sökte uthdraga denna saken. Rugman sw. sig det willja giöra om så behöfwes. Con- 
sist:m befalte Rugman sielf muntel. referera sin skriffts innehåll Begynte så Rug
man upläsa någre punchter, 1. att Linnerm hade slaget hustrun på mun, orsaken 
wille han skrifftel. wijsa, men effter han åter kåm fram med långa skriffter, fan 
Consist:m nödigt här om tahlas wedh. Derför parterne affträdde.

Consist:m fan betänkeliget låta dem libellera emot hwar annan, äntel.
Resol En skrifftelig relation kan inläggias, och wederböranden dher på en gång 

skrifftel. swara, men intet mehr på någen dera sijdan skrifwas. En attest af Johan 
Sifwert och Brunssens räkning lades ad acta.

7 [= 8]. Martinus Ausius angafs af hust. Walbor i Allmby och Wänge s. för twå 
t:r rogh, som hans moder effter klaar obligation wäret skyldig denne hustrun.

Ausius tillstog skulden, men s. sig intet för dhe andre interessenternes skull i 
stärbhuset töhras betahla. Profess. b:r Benzeli«j påminte att Ausius i hans rectorat 
lofwat skrifwa dhem här om till, och så laga att denne hustrun skulle blij tilfredz 
stält, dherföre wore swårt nu längre uppehålla henne. Upwijstes hans moders egen 
obligation, dher i hon tilstår sig läänt 2 t:r rogh af denne hustrun, och i en annan 
zedel lofwat henne 1 lass höö om hon wille bijda med henne någen tijdh.

Resol. Ausius betahlar effter klaar obligation 2 t:r rogh till denne hustrun, och 
således steller henne tillfredz utan längre uppehåll.

Den 3 Martij
höltz Consist. majus pf<esentib»x M. M. Celsio p. t. R., M. Brunnero, M. Benzelio, 

h:r Gartman, DD Hoffvenio, h:r Arrhenio, M. Aurivillio, h:r Columbo. Not. 
Micrandro.

1. Uplästes Kongl. M:tz 2 breff och confirmationer för Profess:n h:r Aurivillio, 
det ena af d. 7 Julij 1674 på ord. professione graecae 1. effter Prof. Skunk, det andra 
af den 10 Decembris 674 på professione extraordinaria theol. Hwar till önskades 
mycken lycka.

2. Oloff Larssons fordom landz secret:s sohn har fått loff att igenbekåmma sin 
faders obligation till Acad:n, effter skulden är betalt. N u säger Qvaestor att obliga- 
/*6n icke finnes igen, derföre begärer den andre ett qvittence som kan döda obliga
tionen.

Resol. Om obligation intet finnes igen, så kan han dödas igenom ett qvittence. 
Doch syntes gott för M:r Boos räkningar skull, att een copia tages af obligation, om 
dhen igenfinnes i Consistorii giömor, heller i serario.

3. Samuel [Johansson] klåckare söker sin löhn för klådcstelningen pro A:o 1674. 
Resol. När någet faller, så får han.

Här wed taaltes om den trångmål, som är i Consistrii cassa, och dhe penningar 
läänte äre af Qvaestore till papers kiöp. Blef och någet taalt om papersqwarnen, att 
dher sökes nu inventering af h:r Ol. Rudb. som förr bewiljat är.

4. Gottlandi wore upkåmne emot Nybelium, men Nybelios sades wara bortreest, 
och befahrades kåmma mehr igen, hwilket Consist:m hölt oförswarl. wara giordt, 
bådhe för dhe böter han är belagd med, som och för dhen saaken om myssan, helst 
effter han war här tilssagd, att han swara skulle i Consist. majori.

Resol. Consist:m försäkrar sig om hans egendomb, genom dhess inventerande, som 
skiee skall af Consist:ii Notario och wachtmest:n.

Nu upkåm Doct. Hoffveni«/.
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5. Nu uptogs grassandum saak, särdeles baronens h:r Lars Flämmings, hwilkens 
supplijk nu å nyo uplästes, och fan Consist:m honom med en ödmiuk depreca/ion 
sitt förseende afbedia, och dher med wijsa sin ånger. Hwilket Consistorio wäll be
hagade, och syntes meritera någen lindring, ehuruwäll Consist:m fan någen swårhet 
dher wed för illwillige uthtydare och observatörer. Discurrerades här om.

Pr. Arrheni#jv till wår säkerhet tycker mig bäst wij communicerade detta med 
Illustriss. Cancellario, der på föll och Doa. Hoffveniar, doch att man giorde een 
plenum historiam här om, särdeles att h:r Flemming hadhe wijst certa poenitentiae 
signa.

Nu upkåm Prof. Aurivilli»r.
Baron Flämming, mons:r Helmetz och hans dräng inkallades, och förehöltz dhem 

hwad förr berättadt war om dhen grassadon dhe hade föröfwadt. Drängen wille sig 
dher med uhrsechta, att han hade giordt sin herres willja.

Reaor wijste honom detta intet bordt giöras, frågandes om Helmetz war för
klädd, som säges. Helmetz sw. sig hafft een hwijt reesråck på sig, som han plägar gå 
med dagelig. Wachtmest:n sade och det så wara. Här med affträdde herrarne, men 
drängen befaltes töfwa. Han tilspordes hwar dhe haa grasseradt. Drängen sw. sig 
wara främmande intet kiänna gatorne, nämde Fiärdingen och Slotzgatan. Fr. om 
Acadrs fönster. Dränge[n] sadhe ney dher tilL Sadhe och sig twå tijmar wäret ifrån 
dhem, hoos Helmetz broder [Magnus], och klädt af honom. Fr. om dhe icke hadhe 
hafft een lång stång, och slaget fönstren med, drängen sadhe dher till ja, och att 
stundom baar han henne stundom h:r Lars Flämming. Fr. hwar est dhe togo stången, 
sw. på torget, och att han hade settat för ett stånd. Fr. om herrerne wore mycket 
drukne. Respondit, dhe wore nock druckne. Fr. hwarest dhe haa drucket. Respondit 
hoos Leymans. Drängen uthwijstes här med.

Begyntes nu åter taal, om Consist:m skulle communicera det Flämmingen angår 
med Illustriss. Cancell. Sea[e]t:n Hadorph påminte att Illustriss. Cancell. tycker illa 
wara, det Consistim så sällan giör Hans Hg. Excell. communica/mn af det här pas
serar, och att detta wäll lärer kåmma till Hans Hg. Excell. om det icke reeda är käm
met, fast Consistim det intet berättar.

Pr. Brunnemr och Pr. Benzel. wore i den mening, att man kunde wäll så attendera 
hans deprecation, att detta wäsendet stältes här och intet berättas till R:s Cantzlären, 
när han h:r Flemming contesterade sin reeda giorde ånger med någen penning till 
dhe fattige, om icke närwarande tijder warnade Consistim före, att utan communi- 
ca/mn med 111. Cancellio detta nederläggia. Och effter någen skilljachtighet här i 
waar voterades om det skall skrifwas till 111. Cancell:m förr eller effter sakens aff- 
giörande.

Pr. Columbftr: jag tycker effter han på alt rått deprecerar ödmiukel. wore wäll 
man kunde lindrigen gåå till wärka. Om man då kunde så in genere skrifwa till 111. 
Cancell. att förnähme herrars söner haa på det eller det sättet försedt sig, men in
funnet sig med depreca/zon, och penninger till dhe fattige. Ty det skulle elljest wara 
för swårt straff för honom, att blifwa här före nämder hoos 111. Cancell :m, wore wäll 
det kunde nu affgiöras.

Pr. Aurivill.: Effter det sanwwa som nu discurreras om, skulle wara dubbelt så 
mycket, som een annan poena, tycker mig det intet skulle wara någen protolepsia, om 
detta med mindre afgiordes, när så förnähme herrars söhner sig råka försynda, men 
dher emot infinna sig med een så tiänlig deprecation och ånger, hafwa och första
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gången försedt sig, så tycker mig wij borde det attendera, och icke föra sådant till
111. Cancell. wij haa nock afwund på oss elljest, hoo weet huru detta blijr af somblige 
uptaget.

Pr. Arrhenius, jag är aldeles eensse med h:r h:r collegarum votis i det att jag 
önskar, man kunde finna någen god form till tyda honom till det bästa, efter spes 
emendationis är, han och nu förste gången på sådant sätt försyndat sigh, men till 
Consist:ii säkerhet håller rådeligare, att det communiceras för uth 111. Cancellario, 
tycker elljest wara bättre, att man intet i gemen skrifwer, utan nämpner hans persohn.

Doct. Hoffv.: jag tycker oförgripeligen med h:r Arrhenio, att dhen herren meri
terar med lijdanden och att man så wijda möyeliget lenierar straffet med honom. 
1. Effter han har stält sig så dygdig heela tiden förr, och aldrig sådant committeradt, 
2:do infunnet sig med een så ingenue och submisse deprecatione, som man har kunnat 
af een bootfardig wäntadt, cum contestatione et asseveratione melioris vitae. I an
seende af alt detta säger iag, han meriterar lindring på straffet. Men huru Consistrm 
skall kunna det lindra, och tillijka giöra sitt ämbete, hålla disciplijn wed macht, af- 
böya alle illwilljande, som oss förföra, att wij intet giöra wårt ämbete, weet iag 
intet. Tycker dherföre wara det bästa rådet, som h:r Arrhenior gaff, nembl. noti- 
ficera sådant i tijdh R:s Cantzlrn föra wij fälla domen. Och att wij tillijka öfwer- 
sända hans inkåmne deprecation, insinuerandes i ödmiukhet H:s Excell. dher hoos 
Consist:ii förböön, att sådan poenitensaction icke må honom till last kåmma, och han 
intet blifwa i mindre recommendation hoos H:s Hg. Excell. här effter än förr, dher 
Hans Excell. så synes. Hwar till iag haf:r detta skiähl, att wij äre een underrätt, få 
intet arbitrera, utan måste döma effter skiähl, willja wij liberera honom, måste wij 
superiorib«r nembl. Cancellario det låta wetta, elljest om wij någen ting oss här i 
förgrijpa, haa wij ingen tilflycht utan till oss sielfwe.

Pr. Gartman: i det kåmmer iag öf:r eens med dhe andre, att man anseer hans goda 
här till förde lef:rne sampt deprecation wore wäll man kunde lindra straffet för 
sådane personer, hwilket intet ähr emot laag. Och kunne wij döma effter laag utan 
communication med 111. Cancellario. Laagen ha wij i 14 articulo uthi ordinancen. 
Doch lemnar iag hwar och een sitt fria omdöme.

Pr. Benzelius: jag tycker hans förseende wara grofft och aldeles lastwärdigt, lijkwäl 
tycker mig dher hoos, att han borde niuta sin brotts ehrkiännande och deprecation 
till goda, och att Consist:m kunde låta det blij sluttadt genom inkåmmen affböhn och 
någen penning till dhe fattige. Men effter dhe intet tijga som detta angifwa, tycker 
mig att wij må notificera H:s Hg. ExcelL R. Cantzl:n huru här med är förelupet, 
doch tillijka berättandes huru han sig infunnet haf:r.

Pr. Bruna: jag kan intet annat säya än det wore simplicissima via till döma effter 
laag, men seer intet huru han niuter då sin deprecation till goda. Elljest twijfflar 
iag intet, att R:s Cantzlrn reeda weet det och kan skiee i wärre form. Tycker dher
före bättre att man skrif:r dijt öf:r, och på det man nåår bådhe hans och Consistorii 
intention, wore wäll om någen godh wänn öf:r talte honom till ihog kåmma dhe fat
tige medh någen anseenlig penning att man kunde veram historiam i detta referera. 
W ij see elljest huru petulantia dageligen tiltager, disciplina faller, och lijkwäl fattas 
intet andre som ha ögat dher på, och Consist:m dherföre illa angifwa och uthtyda.

Rector: iag skulle giärna see att han kunde sin depreca/mn till goda niuta, fast 
factum ähr grofft. Men emädan jag är i synnerhet apprehenderad, som iag skulle 
läggia detta neder, håller jag nödigt att wij communicera detta 111. Cancellario.
15 -  724594 Sallander
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Taltes sedan om dhe andre interessenterne här i, frågades om någen klagar på 
dhem. Rect. s. först angafs det aff not. Hellman, men när jag frågade honom» om 
han will actionera dhem sadhe han ney, allenast fönstren blij bygde, så ähr han i det 
öfriga till fredz, icke dhess mindre resolverades det, att man frågar dhem än een gång, 
om dhe låta saken falla. Syntes och gott att man intet sadhe h:r Flämmingen om 
den relation som skieer till 111. Cancell:m.

H:r Flemmingen inkåm, sadhes honom att Consist:m har attenderat så wijda skiee 
kunnat hans deprecation, men för särdeles consideration måst upskiuta detta på 8 
dagars tijdh.

Inkallades Helmetz och drängen, och sades dem att Consist:m finner nödigt till 
upskiuta detta till nesta Consist:ii daag, interim skulle dhe låta Acad:ae fönster 
bootas, och sades dhem att dhe intet afreesa, uhr stadhen förr än saken blijr aff- 
giord.

6. Berättade Rector att twå personer äre på Communitetet nembl. Sundell och 
Häger öf:r det wanlige taahl, och att den ena nembl. Häger intet haar Consist:ii loff 
till gåå där.

Secret. Hadorph framwijste här emot en copia aff Kongl. M:tz breff, att Collegio 
Antiq«/t. beståås 4 studenter, som skohla hwardhera ha 2plex stipendium, lades och 
fram en lista på 7 personer, aff hwilka twå nembl. Ruugman och Sundell hafwa 
beneficium 2plex.

Pr. Benzelius påminte att om Sundell får 2plex så blifwa 9 rum borta hoos Colleg. 
Antiq««. dher dhe lijkwäl böra hafwa allenast 8 rum.

Hadorph.: RijkzCantzhs breef lyder för Sundelio särdeles, att han skall ha Com
munitetet, icke i antiq/wteterne, utan elljest som en studios«;, men stip. pecuniarium 
för Collegio Antiq/wt. Här med begyntes taal om huru illa stipendiat booken är 
handteradt aff h:r OL Rudbek.

Taltes åter om Sundell; och effter någet mörkt war, huru Sundell är kåmmen till 
gå i Törnewals ställe, och sedan lijkwäl continuerar, när Törnwall kåm igen, skic
kades effter Sundell, att säya sielff huru han wore kåmmen dher till.

Cursor igenkåm sadhe sig intet funnet Sundell hemma, mehr taaltes denne gången 
intet här om.

Bleef åter taal om Häger huru han är dijt kåmmen effter man intet weet skiähl 
der till.

Hadorph meente honom ha Collegii Antiq#*t. zedell för sigh.
Consist. meente detta böhra corrigeras utan uppehåll.
Pr. Brunn, begiärte föras ad acta, att han nu tredje reesan påminner här om; och 

will för sin persohn wara utan skull här i.
Secr. Hadorph begiärte considereras att Sundell har ett rum för Collegio Antiq««. 

Dhess utan Collegii Antiq#/t. breff på ett rum, så wijda han är student.
Pr. Benzel.: Penningerne har han för antiq««eterne, men det andra böhr han 

wänta på så länge det faller, derföre om han med orätta och öf:r numerum är in- 
kåmmen, böhr han gå uth till dhess rum faller. Secret. Hadorph.: Han har icke en 
betta maat elljest.

Förmeentes bäst wara att Sundell bytte sitt pecun. stip. till Communitetet med 
någen annan, som dher med wore belåten, och wänte sedan på någet rum för sig 
hoos stip. pecuniarios, när rum ledigt blif:r.

7. Refererade h:r Hadorph sålunda om sin expedition, till III. Cancell. Magnif.
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Domine Rector! Jag haf:r effter h:r Rectoris och Consistorii befalning, förrättadt 
dhen reesa tili Hans Hg. Excell. h:r Rijkz Cantzlrn på Kiägelholm, dijt iag kåm i 
söndags affton, som war d. 28 Febr. I förstonne hälssade H:s Hg. Excell. jag ödmiuke- 
ligest på Consist:ii wägnar, och berättade huruledes iag beordrat wore att öfrrreesa 
tili H:s Hg. Excell. med ett Consist:ii breff, innehållandes att Consistrm citerat är 
till Kongl. Hoffrätten af H. Curio uthi den domb emot honom nyligen i Consistro 
fält wore, såsom och berättandes, huruledes h:r Ol. Rudbek haf:r genom supplica/mn 
till Kongl. Hofrätten anmodat om stämning på heela Consist:m, uthi denna Curios 
saak, och hwad mehra han kan hafwa Consist:m att tilltala, såsom en Curator Acadrae 
uthi månge andra måhl, hwilken supplication till H:s Hgrefl. Excell. nu Consist:m i 
ödmiukheet öfwerskickar, med en förklaring till dhen Kongl. Hoffrätten öf:r dhen 
samma, den som Gonsist:m gärna hadhe förr communiceradt till H:s Hg. Excell. 
innan den hadhe wäret bortsänd, men emädan Kongl. Hoffrätten på Consist:ii dher 
om begiärte dilation strax swarade, och allena 8 dagars tijdh effterläät till sådan 
communica/mn, ty nödgades Consistrm samwa förklaring i freedags öfrrsända, och 
nu dher af ett lijka lydande exemplar här i ödmiukhet öfrrsända. H:s Hg. Excell. 
uptog Consistrii hällsning mycket nådigt och wäll. Men hwad denne saken anlangar 
sadhe H:s Hgrefl. Excell. sig wäll hafwa om sådant förr wettskap betygandes sitt 
höga missnöye öf:r dhe twister och oenigheter, som nu åter emellan Professores 
upwuxne ähre, dem H:s Hg. Excell. sadhe sig icke kunna denne gången remediera, 
effter Consistrm icke förr haf:r sig communicerat saakssens förwettande, innan 
domen wore fält, och altsså i dhen wijdhlyfftighet stält, att igen boot kan af H:s Hg. 
Excell. dher på giöras, utan dhe må nu nappas för laag och rätta, det bästa dhe 
kunna, helst effter H:s Hg. Excell. som offtast måste spörja, att H:s Hg. Excell. 
medh Rudbek håller, dherföre att H:s Hg. Excell. måtte en gång sådant tillmähle 
qwitt wara, må dhe nu nappas det bästa dhe kunna. Jag tänckte, sadhe H:s Hg. 
Excell. anmoda aff H:s Kongl. M:t, senast iag war på Strömsholm, om twenne 
Rijksens Rådh till den orten, nembl. h:r Bencht Horn, och h:r Claas Rolamb, att 
afhandla denne saken, men förgaat det af månge andre och större hinder, nu seer iag 
ingen annan uthwäg, utan dhe må för laag och rätta sökia hwar andra det bästa dhe 
kunna.

Morgonen effter lätt H:s Hg. Excell. för sig lääsa Consistrii breff, h:r Rudbeckii 
supplica/mn, och Consistrii förklaring dher på. Sedan det war skiedt, uthkåm secret:n 
Qwensel, och ropade mig in i sin cammar, säyandes mig thetta swaar. H:s Hg. 
Excell. haf:r nu igenomläst dhe bref och skriffter, som I med Eder hijt fördt hafwa, 
och gifwer detta till swars, att emädan begge parterne starka skiähl emot hwar annan 
anföra, weet H:s Hg. Excell. ingen annan uthwägh, än låter dem för rätta sökia hwar 
andra det bästa dhe kunna, och sine skiähl framföra. H:s Hg. Excell. kan för denne 
gång intet annat swar dher på gifwa, hinner och intet skrifwa Consistro till dhenne 
gång för sin reesa skull, som nu på stunden företagas skulle till Westergiötland.

För det andra effter Consistrm sig i sin förklaring beropar på det taahl H:s Hgrefl. 
Excell. med Consistrii deputatis på Wännegarn hafft hafrr, begiärar H:s Hgrefl. 
Excell. att Consistrm det först öfrrsänder, innan det acta föres och inskrifwes. Så 
mycket hadhe secrtrn Qwenssel mig dhen gången att säya. En stund effter lätt Hrs 
Hg. Excell. mig inkalla, betygandes såsom dagen tilförende sitt stora missnöye till 
den stora oenighet, som nu emellan Professores opwuxen waar, seer och nu ingen 
uthwäg till dhess ställande, utan emädan Hrs Hg. Excell. wore förbijgången i domens
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communication, innan så wijda wore tillgiordt att Hans HöghGrefL Excell. kunde 
saken ändra, ty lemnar nu H:s Hg. Excell. begge parterne, att sökia hwar andra till 
rätta, det bästa dhe gitta, effter intet annat medel påfinnas kan denne gång. Hadhe 
Rector och de som å den eena sijdan först kåmwo till Wänegarn hafft med sig 
någen af dhe andre, så att H:s Hg. Excell. hade begge parterne kunnat confrontera, 
och begges skiähl mot hwar annan satt, så hadhe wäll saken kunnat med mindre 
blifwet afhulpen, men effter dhen ena parten kåm först, och berättade hwad han 
hade i saken, och den andre sedan, hafwandes många skiähl, som den förre aldeles 
förteeg, ty seer nu H:s Hg. Excell. ingen annan uthwäg, utan lemnar dem till laag 
och rätta, det och h:r Rudbecki#j så högdt påstådt och begiärt haf:r, att man icke 
haf:r kunnat honom sådant förwägra, har han då rätt eller orätt, så må han ett dhera 
bekåmwa. Elljest sadhe och H:s Hg. Excell. sig i ett eller annat måhl mycket wäret 
commoverat och ännu icke ähr med h:r Rudbek, det och H:s Hg. Excell. honom 
sagdt hade på Wänegarn, såsom först om dhe 900 dr smtz löön för Curio, dem H:s 
Hg. Excell. alldrig hadhe hördt förr omtalas, hadhe och icke Consist:m macht någet 
sådant uthlofwa, men att supplicera för Curio till K. M:tt kunde wäll skiedt. Hadhe 
och Rudbek någet sådant lofwadt honom, må han det aff egne medell hålla. Men 
h:r Rudbek säger att Curio dhe penningar intet fodrar, utan effter Consist:m will att 
Curio skall prasstera alt dhet Jansoni«j giorde, låter han och see hwad han i sådant 
fall borde niuta, 2:do om det crimine falsi hadhe och H:s Hg. Excell. heelt different 
wäret ifrån Curios tillmähle, det och H:s Hg. Excell. hadhe h:r Rudbek förhållet. 
Men effter h:r Rudbek så högdt begiärte att få om detta, såsom om Acad:s saak för- 
sökia sig wed Kongl. Hoffrätten, säyandes sig mehra sådant hafwa dher till, ty haar 
H:s Hg. Excell. icke kunnat honom det förwägra, utan nu må nå hwar förswara sig 
det bästa han kan. Sist beklagade åther H:s Hg. Excell. denne oenigheten wed Acad:n, 
och att det till en sådan extremitet wore kåmmet i H:s Hg. Excell. tijdh, men effter 
det nu är af dhem sielfwe kåmmet, må dhe hwar stå sin egen fahra, och sig för- 
fächta det bästa skiee kan; wedh sådant sätt anförde H:s Hg. Excell. sitt taahl, 
säyandes sig wedh slutet icke kunna denne gång swara på Consist:ii breff, utan effter 
det wore een res ardua, wille H:s Hg. Excell. sig betänkia på swaret nedre i Wester- 
giötland, dy H:s Hg. Excell. nu på stunden reeser, och dher ifrån willja swara, då 
H:s Hg. Excell. i bättre stillestånd kåmmer. I medier tijdh låter hälssa samptl. Pro
fessores med mycken nådhe.

8. Uplästes S. Hadorphii supplijk till Consist. dher i han begiärer i 4 punchter 
någet angående hans persohn i Curios saak, till sin persohns enslcylte defension i K. 
Hoffrätten, men effter tiden nu war förfluten, upskiötz detta till een annan gång.

[Samma dag.]
Sedan kl. 4 höltz Consist. min«j prees. wore M. Celsius p.t. R. M., M. Benzel., h. 

Gartman, h:r Arrheni«r i h. Norcopensis ställe, M. Aurivillius, M. Columbus. Not. 
Micrander.

1. Inkåmwo baron h:r Jakob Sparre, Joh. Lindeli«/, Gabr. Phragmenius, Ludov. 
Tollfstadi«j och Ol. Humble angifne af wachten för grassation d. 1 Marti; en lång 
stund på natten föröfwadt.

Ludov. Tolfstadiaj sadhe det giör oss ondt att wij skohle så angifwas, effter wij 
här tills lefwadt för sådant onoterade, och wäntat all gunst och befodran af wäre hrr 
prasceptorib«j.

Wachtdrängen Erick Matsson berättade så. Kl. 10 om afftonen kåm wo 4 st. i
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bredden från torget åth Islandet, när de kåmmo till Lundii gård, staante dhe, trallade 
hårdt, der kåmmo flere ihop med dhem, sedan gingo dhe till torget och dantzade där. 
Ol. Humble sade sig willja gå heem och läggia sig, då föllgde iag honom neste går
den in hoos Erick Lars att dricka sig otörstig först, sedan gick han strax heem, men 
huru han sedan kåm ihop med dhe andre det weet iag intet. Dhe andre gingo på 
torget, staante wed Lårmans huus, ropade åth oss, korf:r går in steeker korfwen. De 
woro 10 eller 12 st., och dhesse woro i fölljet med.

Lindeliftf kåm till cortigardet frågade oss hwarföre wij stå där, och icke gå heem 
och läggia oss. En af wäre sw.: går I hem och lägger Ehr, då bleff han sticken, war 
2 eller 3 gånger ihop mz oss, wille wetta hwem detta sade, när de ginge då ifrån 
oss slamrade och bullrade dhe på Erick Hans boodör. Om h:r Sparren sade de, att 
han offta har wäret till cortigardet, och altijdh är med uthe, men kunde intet säya, 
att han haa ropadt. Sparren sade sig hafft den afftonen främmande hoos sigh, gått 
med dem till torget, funnet där detta compagniet, det gick för honom och trallade, 
derföre gick han till wachten, och sadhe, intet må I tänkia det iag är i compagniet 
med dhem.

Tolfst. s. sig emot kl. 10 på sin cammar hafft främmande hoos sig, när han tänckte 
convoyera dem heem, råkte han det andra compagniet på torget, de fägnade oss wäll, 
ginge så tillhopa neder åth dijt de nu sade, ginge så åter tilbaka, speelte på en luta, 
men icke det ringeste skrijkte wij.

Wachten s. att Lindeli«; kallade en af dem hunsphott. Lindeli«r tilstog sig det 
sagdt, förmeentes och kastadt det andre skiälsordet på wachten, effter han hade 
trädt med dem. Det neekte han.

Sparren frågades om han weet hwilken som kastade uth skiälsord på wachten. Han 
s. sig wäll hördt orden men intet wetta hwem som dem uthkastade. Sadhe och att 
begge h:r Schefferi söner wore med på torget. Rector fr. hwilka dhe andre wore. 
Sparren sw. dem kiände iag intet. Tillstog att studenterne trallade, danssade och 
sprungo på torget, som de hade wäret galne, men intet roopte dhe.

Taaltes om det alarm som hade skiedt natten emot tijsdagen. Wachtmest:n s. att 
der i wore samma personer nembl. Tolfstad., Lindelior, Phragmeni#/ och BiörnGo 
med, sadhe sig up wed kyrkian hördt det; der före gick iag, s. han, neder till g. 
torget weed dombroon stoog Dijkman, han sade åth mig, hör nu hwad för buller 
dher står, jag skyndade mig så till Erick Hans gård, der de wore. Lindelövj krökte 
sig och ropade då jämmerlig. Tolfstadior satt på stådcarne, orkade intet mehr och 
när iag warnade dem till tijga badh BiörnGo mig kyssa etc. BiörnGo neekte sig 
detta sagdt. Lindelius unsade oss med hugg, om wij intet wille gå från dhem, det 
nekte nu Lindeliaj.

Dijkman inkåm, tilstog sig mött wachtmest:n i förgår om natt, fr. om han hörde 
ingen roopa, det nekte han, men att de allenast trallade, tilbödh sig giöra edh, att 
ingen då ropade.

Desse bekiände sig sunget och tralladt Lindel., Tolfst. och BiörnGo. Wachtmest:n 
s. att Phragmeni#; warnade de andre till tijga, och att han intet kunde wetta om 
Hunnelen [?] [o: Humblen] roopte.

Taltes åter om wachtmestrs skimfande. BiörnGo s. sig intet minnas att han sade 
så åth wachtmest:n, utan om han det sade, sade han det i wädret.

Phragm. s. att Pauli Rudbek och Furugren wore med i sällskapet. Parterne aff- 
trädde här med.

Sententia. För oliudh i 2 nätter böta dhe twå gånger 12 mk smt. hwarthera Linde-
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lius och Tolfstadi«j. Men Phragmenior halfparten nembl. 12 mk smt., effter han 
andre natten warnade de andre tili tijga. BiörnClo för en nats oliudh 12 mk smt. 
2:do för skiälsord på wachtmest. twå gånger 6 mk smt. effter wachtens privilegier. 
Lindeli«j för ett oqwädens ord på wachten 12 mk smt. För korfnamnet på heela 
wachten första natten böta de alle tilhopa som wore då med 12 mk smt., will ja dhe 
leeda sig dher ifrån så nämne den uth, som dhen uthkastat haf:r.

2. Angaffs af Professis Fornelii dräng Erick Persson Nicolaum Skruff för föröfwat 
slaag på sigh. Twenne andre dränger Johan Johansson ryttaren och Oloff Benchtsson 
h:r Fornelii wore uppe, och berättade Oloff sig hållet wed g. Fornelii gård med ett 
paar hästar i afftons kl. 6. Då kåmmo twenne studenter med dragne wärjor, den ena 
slog en dräng som heet Michel med wärjan och s., stijg på knää, jag skall hugga af 
dig hufwudet. Sedan kåm Skrufwen till mig der iag stog och klappade in drätten på 
kiälken, sade åth mig, will du slå mig, jag sadhe, gåår I eder wääg, iag will fahra 
min wäägh. Fr. huru drängen weet att Skrufwen war med. Han sw. sig kiändt 
honom länge, effter hans fader regementz skrifwaren har wäret hans husbonde. Ryt
taren berättade så drängerne stoge wed sal. Mest. Lars Fornelii gård och lagade sine 
ååktygh, då kåmmo studentren från kyrkian med dragne wärjor. Skrufwen sade åth 
drängen Michel, fall på knää iag skall hugga hufwudet af dig. Consist. fr. huru dhe 
kiände Skrufwen. Ryttaren sw. sig i fiohl lärt kiänna honom. It. att de ha drucket 
hoos Hans Staffsson, dher ha Skrufwen hugget liuset aff, så att en deel stog qwar i 
staakan, den andre deelen flöög på golfwet. När han badh drängen falla på knää, 
frågade iag hwad fattas, då kåmmo de till oss bättre upp, ginge så bort litet, kåmmo 
strax efter oss igen, wore då flere i föllje, roopte I sku få fähligt edra skiälmar, hinte 
så på en liten gosse Erick, den huggo de illa i armen. Skrufwen begärte att dhesse må 
giöra sin edh. Drängen Johan sade nu, om Skrufwen giorde skaadan eller någen 
annan i det fölljet. det weet iag intet, men han öf:rföll oss. Skruffwen affträdde.

Rhalambius inkåm som sades wäret med Skrufwen. Fr:s om han wijste till berätta 
någet om slagsmåhlet i gåår. Han neekte sig dher aff wetta.

Reet. fr. om dhe icke ha wäret tilhopa i går. Rhal. sw. wij drucko en kanna öhl 
ihop hoos Hans Staffssons. Fr. hwadh tijdh de ginge dädan. Respondit. Kl. 3. Fr. 
hwart. Respondit heem där jag giäster i Leena gården, Skrufwen, jag och Lars Gahm. 
Neekte sig gått öf:r någen broo, utan om Bibliotheket, Doct. Loccenii gård, och så 
ända upföre. Rhalambiar afträdde.

Skrufwen inkåm frågades när de kåmmo från kiälkn. Respondit kl. 4. Fr:s hwad 
wääg. Respondit uthföre Swartbekzgatan, öf:r Rudbeckii broo, orgnistens förbij och 
så till sysselmans gården, ginge så in till mig, och finge maat.

Rhalambi«/ sade nu dhe wore 2 gånger på kiällaren. Fr:s när de första gången 
wore på kiällaren. Respondit kl. 4 ginge wij dädan, fr:s hwad wääg. Respondit ända 
fram åth torget och öf:r broen. Fr:s när kåmmo I andre gången dijt. Respondit kl. 7. 
Fr. när kåmmo I dädan. Respondit kl. 9 Fr. hwad wääg de gingo. Respondit om 
Bibliotheket och Doct. Loccenii gård.

Skrufwen inkåm, fr:s när dhe förste gången kåmme dijt. Respondit kl. 3. Fr:s när 
ginge I dädan. Respondit kl. 3. Fr. hwad wääg. Respondit åth Bibliotheket, andre 
gången kl. 7 kåm Gahmen till oss från Communitetet, då ginge wij intet öf:r broon. 
Fr. om Gahmen war med förste gången, det jakade han, men att han gick från dem 
till Communitetet.

Rect. fr. hwem som slagsmåhlen giorde. Rhal. neekte sig wetta dher aff. Tillstogh
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att emellan 3 och 6 wore de på gatan. Consistrm förmante Rhalambium att säya 
sanningen, han neekte sig mehr wetta dher aff än han nu bekiände. Rhalambi»r sade 
och att Skrufwens praeceptor Unnerus war med senare gången på kiällaren, it. Lars 
Gahm.

Resol. Denne saken upskiutes till nesta Consist:m då fleere inkåmma, som med 
woro.

3. Pr. h. Aurivillii moders dräng Nils anklagade Nils Skruff således. När iag för 
2 dagar kåm kiörandes med ett wattkar kl. emellan 3 och 6, stoog Skrufwen för mig 
på gatan, togh en näfwe full med oreenlighet, slog mig mitt i munn dher med, så 
sadhe iag twi digh för stycke du giorde, för hwar ärlig karl iag haa kiört förbij. Då 
sade han, hwad säger du din skiälm, löper till stallbror sin wille taga wärjan af 
honom, och effter han intet wille släppa henne, skar han sig af wärjan, kåm så effter 
mig kastandes steen hinte mig wed åhn, togh mig i håret, drog mig framstupa, så 
togh iag honom i benen att han föll baklänges kull, så mycket håår han hade i han
den, drog han uhr mitt hufwud, förutan det jag sedan borstade uhr mig, den andre 
karen RhalambitfJ skilde oss åth. Sedan lopp Skrufwen in i sysselmans gård, tog sig 
ett wed trää, det tog Rhalambi»r åter af honom. Han tog så up en steen, lopp effter 
mig till min matmoders gård, den stenen toog och den andre studenten af honom, 
sedan lopp han effter 2 ryttare, gick så in i moders stallgård, toog och rychte mig. 
Iag gick in i stallet, han kåm effter, ryckte halsduken twert aff för mig. Ryttaren 
stogo på stallgården frågade hwarföre iag hadhe slaget honom, sedan gingo dhe bort. 
Skrufwen hotade mig, att han een annan gång skulle betahla mig. Till wittnes be
ropade denne drängen sig på Johan Matsson murmest:n och Lars Nilsson. Murmest:n 
inkallades berättade så. Måndagsafftonen när jag kåm till åån, sååg iag att Skrufwen 
och drängen wore ihoop, och att händren ginge på Nils Skruff, tänckte dhem först 
haa narras sin emellan up i gränden, sedan märkte iag det war alfware. 2 steenar 
sågh iag träffa drängen. När drängen kåm till wattnet, kåm Nils tog drängen i håret 
sloog kull honom. Och då war drängen reeda blodig om munnen förr än Nils togh 
ihop med honom wed åån. Jag sade, lätt blij drängen. Sedan när dhe kåmmo mitt 
för sysselmans port, tager Skrufwen dher ett wedträ, det tog den andre studenten af 
honom. Då tog han en steen upp, fölgde der med till Prof:s Aurivillii port. Strax 
effter kåm han med 2 st. ryttare, gick först in i min stallgård, sadhe I skohle wijsa 
uth, hwem som beet mitt finger, sedan gick han in i Prof. Aurivillii moders stall
gård, hwad dhe der giorde sååg jag intet.

Det andre wittnet Lars Nilsson inkåm och på tilfrågan wittnade det samma som 
den andre. Detta lade han till, att den andre studenten som Skrufwen hadhe med sig 
wed åån, slog drängen med flata wärjan ett slag eller tu, när studenten, Skrufwen 
och drängen wore tillhopa.

Rector fr. om dhe med edh kunna detta ehrhålla, det jakade dhe. Skrufwen begärte 
dhe skulle glöra edh. Consist. sw. det skall skiee, om så behöfwes.

Skrufwen swarade så till denne klagemåhl, när drängen kåm kiörandes, kiörde 
han på mig, att iag så när hadhe fluget kull, då sade iag kiör för dhen och den. Han 
tog så kopparskopan och hotade mig, då slog iag honom i munn medh skaarn. Sedan 
tog iag steenar, slungade efter honom 2 gånger. Han språng så till sloog mig med 
skopan tu slag på axlen och ett i hufwudet. Rea. fr. om det skiedde wed kaaret. 
Det jakade Skrufwen. Dher med toog iag s. Skrufwen honom i håret, och då beet han 
mig. Skultz och Rhalambior wore med och sågo dher på. Fr. hwar det skiedde.
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TkesponcUt wed sysselmansgården. Sedan ginge wij iag och Rhalambior uthföre, är- 
nandes oss öf:r åån, då steeg iag till och toog honom i håret; sedan när han kiörde 
bort, war wist iag tog först ett wedträ, sedan en steen upp, men gick strax tilbaka, 
mötte ryttaren wedh Länna gården, badh den föllja mig att wittna hwad hans swaar 
skulle war a. Badh så honom, mir iag råkten kåxnma med till Rectorem och swara till 
det han hade bittet mig.

RhaIambi«J inkåm sade att hästhufwudet kåm wed Skrufwen, iag gick så in i sys* 
selmans gården, att taala med een student, och när iag kåm uth waar drängen reeda 
oreen. Sedan fölgde Skrufwen effter. Drängen hoff elack mun på Skrufwen kallade 
honom hunsphott, då tog Skrufwen en steen upp, kastade effter honom. Rect. fr. 
hwem som hade wärjan uthe. Rhal. s. Skrufwen wille ha min wärja, den neekte iag 
honom. Rect. skaar han sig då. Rhal det weet iag intet, utan som iag troor, skiedde 
det när de wore ihoop wed åån.

G>nsistorium fan sig intet längre kunna kåmma, förn den tredje studentens Skultz 
berättelsse inkåmmer med. I medier tijdh tilsades Skrufwen wara i arrest, och ingen 
wääg reesa, förr än saken blif:r sliten.

Dhen 4 Martij
höltz Consist. majus präsentes wore M. Celsius p. t. R., Prof. Brunm, M. Ben- 

zelius, h. Gartman, DD Hoffv., M. Liung, h. Arrheni«j, M. Columbar. N o t Micrander.
1. Begiärte R. att Consist. icke wara otohligt det han dem denne gången samman

kallar, ty effter tiden lijder, att Acad:n skall haa sine fullmechtige i Stockholm till 
swars i K. HoffR. uthi Curios saak, är nödigt man i tijdh är bekymbrad om tienlige 
män dher till.

2. Uplästes Secr:s Hadorphii supplijk till V. G  dher i han på 4 punchter begärar 
V. C. attest till sin persons defension. (1) att dett extractet, som crimen falsi säges 
wara begånget, är för någre rectorater sedan skrifwet och framhafdt till consulta/ion.

Consistoriales somblige kåmmo öf:r eens, att det är skrifwet som ett memoriale 
för Rectorib«r. Doa. Hoffv., intet weet iag när d a  är skrifwa. Äntel. bleff alles 
mening, att d a  är skrifwet som ett memoriale raum  expediendarum, och förmentes 
wara skrifwet under Prof. Skunkz rectoraat. Prof. Brunn, påminte att under hans 
rectoraat taltes om, och slötz att ett sådant memoriale skulle giöras.

(2:do) att han nembl. h:r Hadorph, in ta  sedan denne aaion begyntes har hwarken 
wäret hemma, ey eller är brukad i Consistio förr än till juhl, då Mag. Miaander bort- 
reeste, och domen allareda till sitt första concept färdig war. Consist.m kunde in ta  
påminna sig, att han för juul war tilstädes, utan nest för helgen. Resol. dett attesteras 
att han intet för juul har wäret brukad i denne Curios saak, sedan han begynte 
judicialiter handteras, ey eller war hemma på een rum tijdh.

(3) Attesteras och att han in ta  har voteradt i Curios saak, såsom Seaetario in ta  
votum tilkåmmer. Denne fölljande § noterades aff Prof. h. Mag. Columb.

(4) Finner h:r Hadorphi#j sig graveradt i d a  han skall comparaa i Hoffrätten 
i Curios saak, i hwilken han förmeenar sig icke stort wäret med, såsom Secreterare, 
utan h:r M iaanda.

Hadorph.: när iag en gång råkte Prof. Lundium, önskade iag mig fåå någen för
klaring, om iag meent wore, eller någen annan. Sade Lundi«j han meente intet Eder, 
utan een annan. Sade så Consistoriales hwem då. H. Hadorph swarade wändandes sig
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till h. Micrandrum, jag meenar Ehr, h:r Magister, detta angår, effter jag intet haar 
wäret med.

M:r Micrander s. Curio sade een gång åth mig, att han intet meente mig, rächte 
och händerne åth mig, weedh Räntmestrs port, detta betygandes, sådant sade och h:r 
Benzeli#; sig hafwa hördt af honom, om sig sielff.

H. Had.: jag är allena nämd, och haar doch intet wäret medh.
Micrand.: Effter jag intet är nämd aff Hoffrätten särdeles tycker mig wara swårt 

att inlåta mig i någen widhlyftig process wed Kongl. Hofrätten. Pr. Aurivill.: de 
wiste ju, att Hadorph waar borta; intet ex traderade han någet, det wiste ju alla. 
H. Hadorph: Curio haar annat sagdt, och annat är skrifwet i hans inlago, detta be- 
kräfftade och andra. Syntes nödigt att detta observerades, att han i detta sig sielf myc
ket waar contrair. Här wed sade Micrand. mig faller swårt, att inlåta mig i action 
med honom, effter iag intet är citerad, och een annan söker draga sig undan, som är 
citerad. Had. förklarade sig så, jag söker intet draga mig undan, eller sättia een 
annan i ställe; doch må een annan i actione ca#;a, intet draga sig där ifrån, effter 
iag har intet wäret mycket med.

Resol. Hwad det ytersta widhkåmwer, som han begiärar, nembl. att då domen etc. 
den beskylningen etc. det befinnes wara så tillgånget, hwar med doch h. Hadorph 
intet drager sig ifrån sakens uthförande, så wijda hon finnes honom angå.

3. Delibererades om Academiae fullmechtige till K. Hoffrätten. Togs i betänkiande 
om rådeliget ähr att committera detta een eller skohla twå reesa, aff hwilka den ene 
förer pennan, och swarar för rätten, och secundor blijr med att rådhföra den andra. 
Nämdes först Secretm Hadorph, som förmeentes effter constit. böra sådane Acad:s 
ährender förrätta.

Den andre nämdes först h:r Benzelius, hwilken uhrsächtade sig, 1. effter han haar 
sitt onus för sigh, 2. effter han förr absenteradt sig i hufwudsaken, och icke weet så 
nooga af dhess beskaffenheet, som sig borde, 3. lärer han nu här igenom draga den 
lasten på sig, som han är insimulerad före, nembl. att han skulle participeradt med i 
domea Doct. Hoffv. nämde Prof. Arrhenium effter Collegium Antiquitatum haar 
uthwärkadt Cancellarii breff på Curios actionerande.

H. Arrheni#; sade sig omöyeligen det kunna giöra med någet hopp, att wara 
Acad:n eller sig nyttig, ty då skulle alle säya honom för gammal träta skull, med 
Curio willja interessera här i. Elljest wore af Collegio Antiqoi. h Hadorph. Swarades 
h:r Hadorph är på Acad:s wägnar. Doct. Benzeli#; nämde h:r Aurivillium, ut in
spectorem typographi®. Fleere föllo sedan på h:r Benzelium, effter han nomine pri
vato måste där wara. Han lofwade sig willja giöra hwad han kan, men intet föra 
nampnet dher före, helst effter han icke kan stå och swara för criminal domen på 
Consistrii wägnar, emädan denne honom sielf angår. Rector, DD Brunner#;, h. 
Columb#; föllo och på Prof. Aurivill. hwilken eenskyllade sig för dhe månge beswär, 
han här i reeda har uthstådt. Det och wara för sielfwa Consistio misshederliget, att 
een altijdh skulle brukas i denne saaken, lijka som ingen annan någet förstoge, elljest 
wore han och främmande i Stockholm, och aldeles owaan med sådane processer. Con- 
sistim lofwade andre tijder skoona honom, där han nu wille taga detta omaket på 
sigh. H. Auriv. nekade aldeles sig kunna det giöra för ofwantalde och månge andre 
wichtige orsaker. Doct. Brunner#;, ehwem det blijr, som här med onereras, så borde 
han ihog kommas med ett tiänliget underhåll, och ett tilbörliget honorario. Detta 
hölt Consistim skiäliget. H:r Auriv.: blijr heela Consist:m citeradt, så drager iag
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staad, fast alle andre bleffwo hemma. H Aurivill. och Doct. Hoffvenior meente 
publicum bonum wäll ansedt wara, om Hadorphius alleena som sitter beklädd med 
andre förnähme tiänster, blefwo Consist:ii fullmächtige tillijka med Wadensteen.

Den 6 Martij
höltz Consist. minus praesent. R. M., M. Benzelio, h. Norcop., h. Columbo.
§. i. Inkom Matz Jonsson smed, och Alberti Tigerdos fullmechtige M:r Swan- 

bergh, emot honom om 300 dr kmt:z skullfordran, effter den obligation smeden 
hade på sigh taget. Uplästes ett contraa emellan TigerClo och smeden her om, giort 
d. 6 Martij 1674 deri h. TigerClo updrager smeden 1674 åhrs ränta, af sine 2:ne 
hemman Lunda i Danmarkz sochn, förmedelst accord att smeden skulle derföre i 
förledne disting, tillställa h. Tigerklo 100 dr smt.

Smedens skrifftelige swar uplästes, i hwilket han fulle tillstår denne skulden, men 
inwänder der emot, att Tigerklo har lofwat hiälpa honom giönom process, att få 
uth det böndren honom skyldige äre. 2:do. Att TigerClo har låtet taga något höö 
dädan, som smeden pnetenderar.

Swanbergh swarade. TigerQo har lofwat hoos ryttmäst. Fårbuss, drijfwa på att 
uthlagorne för dhe förre åhrens räst, skulle uthgå till smeden. Och det har han giort 
med bref till ryttmäst:n, fast han har intet kunnat pantat uth; hööt sade han ey 
meer wara taget, än dhet som hörde h. TigerQo till.

Parterne affträdde. Consistoriales betänckte, om icke denne saken hörer till tinget, 
dijt hon förr remitterat är. Särdeles kommer höö dijt att ther ransakas dier om.

Parterne inkallades.
Swanbergh frågades, hwarföre han nu drager denne saken till Consist., effter en 

lijka saak förr är remitterad till tinget.
Swanberg sw., det andra angick huusröta, gärdzgårdar och sådant. Detta angår ett 

contraa här i staden uprättadt, hörer och smeden under Acad. jurisdiction. Swarades 
her på att hemmanen som räntan angår, så wäl som controversen om höö, hörer under 
landztinget.

Swanbergh sade, att ryttmästm har lofwat räckia smeden handen i skuldens uth- 
tagande hoos böndren, men smeden intet wijst någon räkning fram. Hööt sade han 
smeden wettat af, item att ländzman som förr satt på hemmanet, intet är skyldig 
smeden något meer.

Parterne affträdde. Discurerades om saken.
Norcop.: Jag tycker, att smeden borde först sökia på landet attester om höötz 

bortförande, då kunde man kan skee närmare finna sig her i, antingen det öfrige 
hörer till Consist., eller icke.

Fans nödigt att see effter, hwad slut förr i detta giort är.
Resol. D a ta  upskiutes till nästa Consist. minus, att man dess för innan får see eff

ter, hwad slut förr giort är här i.
(2.) En kohna Karin Elofs dotter angifwer en student för lägersmåhl medh sig, 

Nicol. Sundbergh Vermelandor widh nampn. Begiärer citation på honom till Stock
holm der han säges wara.

Detta bewiljades.
(3.) Prof. Fornelius begiärte, att Rhalambiftr, som nu har bekiändt sigh hugget 

Fornelii dräng, men för siukdom in ta  kunde upkomma, må sättia caution för sigh,
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effter drängen är illa huggen, och barberaren twiflar, om han (år behålla armen.
Resol. Detta bewiljades.
(4.) Hanss Hendrick [Werner] begiärer, att Vend. Consist. wille assistera honom 

med liq/wdations män i Curios sak, effter han ingen är bekant med, och Curio har 
fått på sin sijda h. Rudbeck och secret. Låhrman. Den andra går och swälter, men 
finner intet sluth så länge han ingen liqnxdationsman får.

M:r Benzelinx mente säkrast wara, att han sielf nämde någon först.
Hanss Henrich inkallades, frågades hwem han faller på. Han begiärte ödmiukekn 

att få någre af Consistorialib»s der till. Sade sigh talt med Secret. Hadorphio, han 
uhrsächtat sigh.

Consist. frågade, om han icke wore nögd med bokhåll: n. Han begiärte Prof. 
Arrhenium, och ännu en annan af Professoribus. Äntl:n samtychtes att han söker h. 
Terserum tillijka med Prof. Arrhenio, med hwilka och Rector lofwade, att tahla här 
om.

(3.) Inkom bagaren Soll [o: Zoll] emot Rommell.
Soll beropade sigh på Jöran bagare till witnes, att kistorne stogo sedan närmare in 

på Rommell än förr.
Jöran sade att alla tijder ha dhe hafft ohindrade sine kistor, der dhe nu i mark

naden stoge, men kunde intet min»as så noga, hwarest dhe stoge närmare eller längre 
från Rommels bygning.

Soll contenderade gatan wara stadzens.
Rommell: Jag har fylt gatan, han har mig till pnejudice satt sine kistor in på mig. 

Staden har och taget hyra af dem som stoge på min gata.
Soll badh considereras, att bokhållaren har kastat kull hans kista, slaget och låtet 

jaga honom med bardisan.
Parterne affträdde. Consist. lät upläsa förre aeterne, her i tychte sedan, att bok

hållaren hade bordt gönom en god man, tillsagdt bagaren förr uth om kistorne, 
innan han flyttiade them.

Den controversen om gatan, kan Consist. intet decidera. Det öfrige som bewijst är, 
angående slagzmåhlen, brödetz och brännewijns kullkastande, syntes kunna afdömas. 
Fans åter nödigt inkalla parterne.

Bagaren tillspordes, om han har meer moot bokhållaren, än nu föregifwet är. Soll 
sade, han slog mig med steen, ett slagh träffade, det andre intet. På brödet sade han 
sig lidet skada, effter det war bortskiäncht, men effter han har gifwit dhet till dhe 
fattige, talar han intet der på. Soll sade att bokhållaren hade ropat slå den skiälmen. 
Det näkte bokhållaren.

Resol z. Bokhållarens broder [Algot] betalar ett stoop brännewijn effter dess 
wärde. 2. plichtar bokhåll. för itt slag af kiäppen på bagaren i anledning af 12 cap.
S. m. med wilja 6 mk smt. 3. Ett steenslagh 6 mk smt. 4. För ett skiählsord 6 mk 
smt. Bokhåll. broder för bagarens jagande med bardisan 6 mk smt. 12 cap. S. m. med 
wilja StL Hwad twisten om gränden anbelangar lembnas det till behörig tijdh och 
ort, bokhåller förbehållet sin rätt i wederbörligit foro att sökia. Parterne inkommo, 
och uplästes domen för dem.

6. Nills Skruf inkom och Aurivillii moders dräng, uplästes af actis det förr her i 
förebracht är.

Skrufwen tillstog sig wäret i stallet och rycht drängea Item taget honom i klädet, 
men intet i wredzmodh, uthan till att hafwa honom med sig till Reet. M.
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Fr:des. Huru det bewijses att drängen har bijtit honom Skruf:n. JLespondit, det 
weet bardberaren, om han wore hemma.

Fr:des om Skrufwen kan näka, det han lopp effter den andre med wredzmodh. Det 
näkte han.

Consist. fan nödigt att Schultz änteligen först upkommer, och bardberaren med, 
eller hans skrifft:ge attest. Interim tillsades Skrufwen wara i arrest.

(6.) Inkom Rugman emot Linnerium.
Uplästes begges skriffter.
Rugman begiärte nu muntelrn förklara sig, nekte sig intendera Linnerio tiufstycke.
Effter tijden war nu förbij, och aaerne mz ransakningen på Cammaren, och dhe 

andre documenterne widlyfftige wore, upskiötz detta till nästa Consist. minus.

[Samma dag.]
Dito effter middagen höltz Consist. majus, pr^sent:b«j R. M., M:ro Brunnero, 

M:ro Benzelio, Domine Gartman, DD. Hoffwenio, M:ro Liung, Domine Arrhenio, 
Domine Columbo.

(1) . Uplästes 111. Cancellarii bref, för commiss. Printzes älste sohn, att winna sti' 
pendium, i anseende till fadrens medellösheet.

Decanor facult. philos. sade att han reda anmält sig till den facult. men intet än 
examinerad.

Resol. han examineras först, och accommoderas effter som lägenheet gifwer sigh.
(2) . Uplästes Jon Nilssons supplik i Ukne och Biörskogz sochn, der i han klagar 

sigh wara af fougden Ringio afsatt från hemmanet, begiärer få blifwa dher qwar, 
framwijste någres attest om sitt förhållande.

Syntes nödigt, att fougden inkommer till swara för sigh, och effter han är borta, 
woro nödigt att Quaestor utredde sigh här på, effter saken icke tåhl drögzmål.

Höltz nödigt, att detta communiceras Quaestori och inspectorib. aerarii, att ransaka 
der om, och förklara sig sedan, om denne bonden med skiähl finnes wara afsatt.

Bonden inkåm, frågades hwad tijd han är afsagd från hemmanet. Respondii, näst 
för juhl. Sade sigh bygdt hwart huus der. Frågades hwij han så seent beswärar sigh 
deröfwer. Bonden sw. sig wäret hindrad förr af krigzfolcket och Kungens folck. 
Sågz effter hans skull, fans stå inne till rest 22 t:r 4 f:r spannemål och 68 dr 29 ör 
kmt., hwilket fans wara en stor rest, och han icke uthan orsak afsatt.

Resol. Det blifwer wed det som giort är af fougden, efter bonden mycken rest 
har draget på sigh, och nu seent begiärer få blij qwar.

(3.) Uplästes rättarens i Ubby Erik Anderssons supplique, der i han begiärer: (1) 
Att hans sohn Matz må kamma till hemmanet. (2.) Att städzlen må räknas, som han 
före har gifwet. 3. Att han och hans hustru her effter må slippa mantahlspeningerne, 
effter dhe både säyer sig wara in mot 70 åhr.

Resol. 1. Dher sohnen är duglig, och Räntemest. kiänner honom god, håller Con
sist. skiähligt, att han blijr wed hemmanet. 2. Städzlen skall han gifwa på nytt doch 
lindrigare än förr. 3. Mantahlspengerne synes dhet han slipper och hustrun, om han 
kan verificera sin ålder, hwilcket skall skiee med sochnemänners attest, från tinget eller 
sochnestugun.

(4.) Uplästes en änkias i Bähling s:n hust. Britas i Kumblas suppliq, att winna 
dilation med sine spannemåls uthlagor till annat åhr, för misswäxt skull etc.
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Resol. Hon remitteras tili inspect. och Räntemäst:n, att öfwerläggia och decidera 
denne ansökning, om henne kan defereras hennes begiäran.

(5.) Taltes om Nybelii bortresa, och att Consist. har sökt assecurera sigh om hans 
egendom, gönom dess inventering af Micrandro, men der lijtet funnet.

Prof. Arrhenius på Gothlandi wägnar, begiärte assistence, effter han mycket kåstat 
sigh, illa skamfurad, att han har lyte så länge han lefwer.

Förmentes om Nybelius är med allo bortreest, att modren der af wäl wetat.
Resol. Modren tillsäyes att hon måste wara bekymbrad, att skaffa sohn igen hijt, 

eller stå i caution för betahlningen, eliest måste Consist. see sig om andre uthwägar, 
gönom högre hand, att få honom hijt, och i sådant fall skrifwa öfwerst ståthållaren 
till i Stockholm.

(6.) Taltes nu åter om dem som fullmechtiges skole till Kgl. Hofrätten på Aca- 
demiens wägnar emot Curio.

Liung: mitt votum faller på h. Benzelium och h. Hadorphium.
Nämdes h. Gartman, hwilken sigh excuserade (1) effter han i denne saak, wäret 

borta något, 2. dissentient i något från dhe andre, utpote, att liqaidation skulle gå 
för domen. Och domen borde communiceras 111. Cancell. förr än den uplästes. Swara- 
des her till, att liq#*dation gick för uth. Cancell. behagade domen.

Rect.: intet prop. iag flere gånger detta. Consist. må nu wara bekymbrad her om.
Arrh.: Gud gifwe wij torde falla på Rect. M.
Rect.: Om det wore ex dignitate Consistorii.
Brunnerus nämde Prof. Benzelium, hwilken sigh ursächtade, effter det intet är 

raisonabelt för hans privat saak skull.
Hoffw.: Än man skulle låta Wadensteen agera så wäl i Stockholm, som här, och 

adjungera honom Hadorphio. Andre misshagade detta.
Frågades: om Rector har öfwertalt Hadorph här till. Rect. sw. sig så wijda talt 

med honom, att han will med rådförande giöra hwad han kan, men intet lefwerera 
fram libellerne, heller hinte Consist. fullmechtige ey heller confronteras med Curios 
fullmechtige.

Professores: Wij hafwa då ännu ingen sådan fullmechtig, som sökies, sombl. sade, 
än man skulle läya der en advocaat, her emot fruchtade andre, att den lärer intet blifwa 
trogen för Academien.

N u föllo någre på Rect. Magn., hwilken swarade, om så är, så skall dhet voteras 
först, iag undrager mig intet om Consist. faller på mig. Men då lärer alla säya att 
Consist. är citeradt.

Bentzel.: ja det är så, ty iag tror intet att Consistorii nampn i stället för Acad. är 
inkommet gönom hastigheet, eller errorem, i den ankomne citation, angående Curio.

Bentz. nämde Prof. Brunnerum, hwilken sade alfwarsambl. sigh intet skolat und
falla, om icke hans ohälsa wore, sig intet wilja undraga sig en annan gång, fast om 
det giäller heela Consist., effter som Rudbeck har sökt gönom sin supplijk.

Förmentes åter wara nödigt, att Rector reeste öf:r till giöra en begynnelsse på 
sielfwa saken, och snillat i ordning, fast han icke heela tijden, mädan action påståår, 
der sigh uppehåller.

Rector: Då skulle jag hafwa någon med mig. Swarades att Secret. är med. Rect.: 
om Consist. finner att det är ere, och är tiänligit, intet will iag draga mig undan, 
men jag säyer det jag seer mig intet wara wäl fallen här tilL

Betänchtes nu om icke ex usu woro, att anmähla något särdeles in privato hoos
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en och annan af förnähme herrar, om den andra saken som Rudbeck har anklagat 
Academien före, effter den har sådan connexion med den Curios saak, på det att 
andra icke blifwa för mycket occuperade af pfvsjudiciis. Sades 2:ne bref wara reda 
afgångna till 2:ne Rijkzråd her om, det höllo dhe andre Professores intet wara onyt
tigt, men D:r Hoffw. tychte bäst, att man låte nu blifwa den saken till sin tijdh. 
Andra skattade nödigt att Rijkzdrotzen [Per Brahe] tillskrifwes, hwilket och taltes 
och äntelin slötz. Taltes sedan, om Consist. icke bör wara betäncht, att jäfwa någon 
i Håfrätten. Det höltz wara considerabelt, om någon eliest är i skylskap med h. Rud
beck eller beswågrad. Bärling nämdes, men sades altijd wara Acad. god, ehuruwäl 
han på hustros wägnar kommer i swågerskap när nock med 01. Rudbeck, men detta 
lembnades till sin tijdh.

(7.) Nu inkåm till Consist. Kgl. Håfrättens bref af d. 1. Martij, tillijka med en in- 
nelycht supplik af Curio, deri han klagar, att dhe af Consistio begiärte Curios in
lagor, documenter och acter, icke effter hanss begiäran honom extraderade blifwa. 
War och med sändt Ingonis Rudbeckii attest, om dhet swar han hade fått af Rect. 
och Not. Micrandro, när han begiärade documenterne uth.

Resol. man swarar Kgl. Håfrätten, och omständelig wijser skiäl till, hwarföre 
Consist. honom har gifwet sådant swar, nl. att copier af inlagor och libeller borde 
han sielf ha etc., som finnes af 25 punct. rättegångz process, förr in actis wara 
honom swarat.

Slötz och nu att copier skole tagas af Ingos attest och Curios supplijk.
(8.) Om Hägers rum på Communitetet slötz, man effterseer in actis, om han med 

Consist. lof är inkåmmen, hwar och icke, så måste han gå uth. Prof. Brunnerus sade 
sig mycket heller gifwa honom några måltijder hoos sigh, än att han skall gå dher 
öfwer ordningen.

Den 8 Martij
höltz Consist. majus för middagen. Pnesentib. M. R., Mag. Brunnero, M:ro Ben- 

zelio, h. Gartman, DD. Hoffwenio, M:r Liung, D:s Arrhenio, M. Aurivillio, D:s 
Columbo.

(1.) Rector proponerade ett bref wara ankommet kl. 6. lögerdag förleden om aff- 
tonen, innehållandes Kgl. Håfrättens citation på heela Consist., att swara h. Ol. Rud
beck d. 15 Martij nästkommande, och war citation skrefwen d. 1 Martij, undrandes 
der på att så kårt termin satt war.

Uplästes och Berge Rommels och kåpparslagarens attest Erich Jönsson be:e, att 
dhe först kl. 6. lögerdagzafftonen, som war d. 6 Martij, hade öfwergifwet till Rect. 
M. effter h. Rudbeckii begiäran, denne citation.

Taltes om stämbningz termijn, att den för kort är, borde effter lagh 16 cap. 
Tingmb. wäret till det ringasta 3 weckor, och att tijden bör räknas ifrån den termijn 
citation lefwererades till Rectorem.

Rect. I den andre saken måtte wij comparera, men i denne saken, må wij niuta 
lagh och process, och fördenskull må de exdpera både emot tijden och kan ske 
forum medh.

Taltes om, hwad swar es skall Kgl. Håfrätten. NembL att Consist. berättar höfligen 
1. sig fått d. 8. hujus citation, 2. sig wilja comparera i dhet som hörer under det 
foro. 3. Beswärar sigh att termijn altför kårt är satt; i det h. Ol. Rudbeck har intet 
tijdigare lefwererat citation ifrån sigh.
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Benzelius påminte sigh, effter Consist. hafwer fogh till inwända något emot 
forum i criminal saken, ty det är icke så klart, att det går till Kgl. Håfrätten.

Arrh.: intet kunna wij swara, för alt det som passerat är i wåra antecessorum tijdh, 
mig tycker Doct:r Terserus och andra borde ha part här af. Sw.: Wij swara för wår 
tijdh.

Syntes nödigt, att någre af Consist.b#; taga sig före, att löpa igönom aeterne, som 
och see effter Kgl. och 111. Cancell. bref, effter han exproberar Consistorio, att dhe 
intet attendera dem, uthan läggia sådane bref neder, it. att må»ge contrari sluut fin
nes i aeterne.

Aurivill.: Itt bref angående Langen exequerade wij intet. Sw.: Wij ha giort så 
mycket wij ha kunnat.

Uplästes Prof. OI. Rudbeckii skrifft till Consist., deri han begiärer af Consistorii 
aeter och protocoller etc. det han nödigt hafwer till sin saakz utförande emot Con
sist., i Kgl. Håfrätten, och att Secret:n Micrander må det utlefwerera.

Rect.: Wij behöfwa Micrander sielf, för det trägna arbetet som nu är. 2. Blef 
quaestio om Acad. är skyldig till gifwa honom låf, som är Curios fullmechtige och 
Consist. adversari#;, att handtera Consist. aeter som han will. Mentes ney.

Q«&estio. Om copier af Curios inlagor och swar kunna meddelas. Detta nektes 
aldeles af dhe skiähl för nämde äre.

(2.) Prof. Norcop. inkom, begiärte på sine, D:r P. Rudbeckii och Quaestoris wäg- 
nar, att dem kunde meddelas en vidimerad copia, af dhe skriffter h. Prof. Bentz. har 
innelagdt för någon tijdh sedan, angående deras perssoner.

Rect.: Wij skole strax gifwa swar här till, her mz afträdde Norcop.
Rector berättade, att Illust. Cancellari#; mente bäst wara, det både DD. Rudbeckii, 

Verelii och Benzelii skriffter lades bort, der på och H:s HögGr. Excelkz lofwade 
och skrifftel. swara punctewijs; och effter den icke är än ankommen, resol. Effter 
Rijkz Cantzkn sidst på Wännegarn hölt rådeligit att dhe skriffterne skulle annihi- 
leras, der om hans Excelkz och lofwade skrifftel. sin wijdare förklaring gifwa, hwil- 
ken än icke är ankommen, alt derföre kan Consist. icke extradera dhe skriffterna, 
uthan will nu med påsten giöra påminnelsse dher om hoos H:s HögGr. Excelkz, och 
afwänta först der om swar.

Secret. Hadorph. tillspordes, om H:s Excelkz intet talte något här om nu sidst på 
Kiägelholm. Han sw. honom fuller talt något där om, och låtit see sitt missnöye, 
men intet serdeles resolveradt der öfwer, effter det icke war nämbdt i Consist. bref, 
icke heller hufwudsakligit.

H. Norcop. inkåm, sades honom Consist. betänekiande om hans begiäran. H. 
Norcop. framstälte sedan detta effter samma skrifft är för inlagd; och oss aldeles 
owetterligen, öfwerförd till H:s Excell. R. Cantzleren, altså begiäre wij tiänstl:n 
underrättelsse af V. Consist. om h. Prof. Benzeli#; af sin egen godtyckio ha det giort, 
heller och Ven. Consist. giordt ett med honom der i. Affträdde han medh.

Consist. tog fram 111. Cancell. bref daterat d. 1 Feb., der i Consist. war befalt med 
sina deputatis komma till Wännegarn, och hafwa medh sig aeter och documenter, 
detta angående.

Hwarföre och Rector uthan anseende till en eller annan läth alla aeter följa, helst 
effter h. Verelii och D. Rudbeckii skriffter fölgde medh.

Resol. Dhetta swar as h. Norcop.
Effter H:s Gref. Excell:z bref d. 1 Feb. ankommet, lätte deputati h. Benzelii
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skrifft, så wäl som dhe andre både Verelii och DD. Rudbeckii följa med, effter dhe 
begiärtes införas de verbo ad verbum ad acta, så wäl som h. Norcopensis tahl, och 
det till att giöra H:s Excell:z effter dess ordres, en fullkomlig underrättelsse, om alt 
passerat i denne handel, men icke att giöra ett med h. Benzelio i detta fallet.

Detta gafs h. Norcopensi till swar på denne frågan sedan han inkallad war.
H. Norcop. sade sig her tills tala på alles wägnar, men nu wilja något särdeles med 

V. Consist. behag och tåhlamod, för sin egen person säya, nl. detta, effter jag seer dhe 
stridige parterne ingaledz indinera till någon enigheet, icke heller weet jag någon 
annan som winlägger sig dher om, altså har jag af egen böyelsse, och ingen annans 
begiäran eller påminnelsse, så sant mig Gudh hull wäre, welat her med offerera V. 
Consist. min ringa ciänst, så frampt dhet wore för gått funnet, att komma till någon 
föreening, för sin egen person, detta sade han sig råda i den heela saken emellan h. 
Rudbeck och Curio, å den ena, och andre sijdan heela Consist. Jag säyer mine ord, 
men menar heela controversen, för dhe åthskillige omdömen om denna saken, till att 
stämma det i tijdh, såsom och för den fahra Acad. sticker i, detta säyer jag wara mitt 
rådh och förslaag, och det har jag sagdt h. Rudbeck, serdeles har mig tycht, att i 
denne kårta tijden, som nu på begge sijdor är, wore wäl man kommer till någon 
composition.

Rector: Rudbeck har swärmat öfwer oss, med en hoop ährerörige beskylningar, 
det kunna wij intet så släppa.

H. Norcop.: Jag är intet hans man, och talar intet för honom. Jag will wara 
Acad:ns man och hans man med, och giöra hwad som tiänar till enigheet. Offererar 
dher till min tiänst

Her med affträdde han.
Consist. togh detta under betänckiande. Fan wäl h. Norcop. wara rätt sinnad, men 

intet kunna bruka honom till mediator i denna saken, i anseende till det sinne, han 
wijst sig hafwa under påstående action. Q«<estio blef nu om förlijkning kan ha rum 
her i.

Arrhen. och Rect.: om Ol. Rudbeck will taga igen sine ord i supplijken, så wore 
det en ting till betänckia.

Aurivill.: Dhet lärer han icke giöra. Detta går alt på skrufwar.
Brunn.: Hwad förlijkningen wedkommer, så kunna wij swar a, wij wele admittera 

förlijkningen, om han igentager och afbeder dhe beskylningar.
Consist. fan denna Norcop. quaestionem wara captiosam, och derföre böra wäl 

betänckias, hwad swar as skall, att icke Consist. utföres, som det wore obenäget till 
förening, uthan äntelig wille träta, dher hoos wore och till betänckiandes, att be- 
skyllningarne äre ährerörige, och att Consist. intet kan förstå sigh till förlijkning, 
uthan dhe återkallas.

Mentes kunna swaras.
Will den parten som ha laederat Consist., tillbiuda förlijkning, så will Consist. 

intet wara så durum och oförlijkeligit. Will och sedan wara bekymbersampt om 
tiänlige personer till mediation.

Brunnerus: Jag tycker wij böra intet tillåta Norcop. till mediator, som har hela 
tijden spelat med Rudbeck.

Resol. Consist. will intet wara så swårt och oförlijkeligit, att det icke skulle wille 
höra af någon composition, men effter som den parten, som så illa ha laederat Con
sist., ännu icke ha sielf förklarat sig wara till förening benägen, mycket mindre
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låtet märckia att han sine olijdelige och ährerörige beskyllningar återkallar, kan 
Consist. ännu sig intet närmare her i inlåta. Men skulle det komma dher till, will 
Consist. om personerna betenkt war a.

(3.) Uplästes Prof:ns h. Terseri skrifwelsse daterad Stockholm d. 5 hujus, der i 
han refererar huru reesan aflupen wore hoos H:s Kgl. M:t, nl. att först någon för- 
hoppning wäret giord om nådigt utslag, att winna effter ansökiande relaxation på 
arresten, men änteligen blefwet afslaget, det secret. Lindskiöld hade sagdt Prof. h. 
Tersero. It. att Acad. näpligen lärde meer få för tunnan än effter Cronones wär- 
dering. Consist. hölt före dhe borde wara bekymbrad om i Stockholm, att sökia hoos 
Kgl. M:t och Cammaren, till att få någre wisse medelbetalning.

Slötz att effter middagen upkomma R eaor och Profess, in Consistorio.

[Samma dag.]
Post meridiem kl. 1. upkomozo i Consist. Reaor M., M:r Brunnerus, D:s Gartman, 

Dns Arrheni«r, M. Aurivillius.
(1.) Uplästes en deel af aeterne under denne Reaore, angående Curio, hwilka 

skola nu reenskrifwas till dheras tiänst, som blifwa fullmechtige på Acad:ns sijda.

D. 10 Martij
upkommo kl. 6 om mårgonen Rect. och Professores.
§.1. Att revidera aaerne.
§.2. Slötz att M:r Miaander skall begiära en attest af Mag:r Fontelio som nu an

kommen är, huru discursen föll när dhet infördes i aais, att Curio lofwas melioration 
på privilegier Jansonio lofwad, om något då taltes, om dhe 900 dr smt., som nu 
praetenderas.

Till det andra, begiäres och af Mag:r Fontelio, att der han kan få igen det brefwet, 
som h. Archiepiscopus warandes h. pastor och inspect. stipend. skref till. Mag. 
Fontelium, då warande Rector, der i H:s HögW:t sig mycket beswärade, öfwer h. 
Rudbeckip] motstånd, i något angående Communitetet och stipendiaterne, hwileket 
bref begiäres igen, om det kan finnas.

[Samma dag.]
Dito kl. 8. höltz Consist. minus. Present. R. M., D:r Hofwenio i Mag. Fornelii 

ställe, Mag. Aurivillio i h. Benzelii ställe, h. Norcop., h. Columbo.
(1.) Företogz TigerClooss och Matz Jonssons smedens saak. Uplästes nu af actis 

d. 13 Feb. 674. om lijka splijt emellan TigerCloo och smeden förr, item uplästes å 
nyo det contractet emellan Tigerklo och smeden.

D:r Hofwenius: Jag tycker denne casus är annorledes än den förre, ty detta angår 
reda pening:r, i det öfrige, som angår hööt och assistence med skuldens uthfordrande, 
kan smeden sökia sin wederpart å landet, men han swarar her för penningarne. 
Detta sade och h. Norcop. sin mening wara.

Parterne inkallades. Reaor frågade om dhe haa något meer säya i denne saken. 
Smeden ney, utan allenast det, att jag finge dilation till dess jag finge peninger af 
böndren. 2:do att hööt må afräknas på min betalning.

Swanberg: antingen war hööt herrens eller ehrt. När jag begiärte dhe 6 lass hööt 
i sommars, som herren bör effter contraaet, sw. smeden, jag har nu intet höö. men 
16 -  724594 SaUander
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om herren will hielpa migh att sättia låås för böndernes höö, som migh äre skyldige, 
så skall han få sitt.

Jag reeste med honom, och satte låås för hööt, på herrens wägnar, men intet ar
resterades det såsom smedens höö, uthan som herrens och böndrens, ty herren skulle 
ha 6 lass höö. Det andre hööt kåm böndren till, hwilka intet äre skyldige smeden. 
Smeden klagade, lassen wore för store uthförde.

Swanberg sade, TigerGo har intet fått der meer än 2 winterlass, hwilka räknades 
för 5 s[ommar]r lass höö. Smeden sade, der war 16 lass höö inlagdt.

Hoffw. mente detta gå till landztinget, synnerlig för ransakning skull.
Swanberg: jag är der med wäl nögd, allenast execution får gå der domen blifwer. 

Här med afträdde dhe.
Betänchtes åter om det kommer till Consist. eller tinget.
Resol. Effter Drottning Christinae förklaring på Acad:ae privilegier A:o 646. §. 1. 

lämnas till ransakning wedh landztinget, den controvers om skullen hoos böndren 
och hööt. Sedan kan saken her afdömas. Attest tages af böndren, huru mycket fördes 
in och uth.

Contractet togh Swanbergh igen.
(2.) Berättade Prof. Aurivilli«j, att Skrufwen har mycket afbedt sin faut emot 

h. Prof. moders dräng, och tillbudet den förlijkning, som drängen är nögd medh nl. 
3 dr kmt.

P. Aurivill. sade, att hans moder och drängen äre content, och begiära ingen domb.
Consist. fan saken wara mycket grof, och intet försont medh 3 dr kmt., åth 

minstonne måtte Skrufwen för sin yppigheet sittia någre dagar in carcere.
Skrufwen inkåm och drängen med. Frågades huru nu är med deras sak. Skrufwen 

sade, wij äre förlijkte.
Rea. Huru mycket skole i gifwa.
Skrufwen sw. 3 dr kmt. dhem han i dagh skall få.
Rea. fr. än bardberarelöhnen för eder.
Skrufwen: effter jag har förbrutit mig, så will jag gifwa den och effter.
Resol. propter disciplinam publicam, plichtar Skrufwen medh 3 dagars fängelsse, 

det öfrige slättas, efter parterne äre förlijkte. Carcer differeras på någre dagar dll 
först i andre weckan.

(3.) Inkom wachtmästaren emot Dijkman och Helmetz dräng, för skiutande på 
gatan skiedt d. 13 Feb.

Drängen frågades hwem som skiöt. Drängen sw. det winskänckerne skuto opå 
huset. Jag wiste intet af maneret här, skiöt så 2 skått honom till swars. Wacht
mästaren: i skiöt wäl 7 heller 8 skått.

Reaor frågade hwad dhe giorde ehest på gatan. Drängen sw. dhe speelte och 
trallade. R. fr. Purell om trallade. Wachtm. sade Purell wäret mycket drucken. 
Uplästes af förra aais d. 27 Feb. speelmännernes och Gyllenadlers attester, att 
Helmetssernes dräng hade ropat.

Resol. Helmetz dräng Jonas plichtar för 2 skått med 2 nätters fängelsse, pisto- 
lerne höra R:ri M:co till effter K. constit. c. 23. $. 23.

Drängen sade, pistolerne hört den lille Herman Wrangell till. Swarades, ha i för- 
giort dem så få i betala dhem. Dijkman skontes denne gången, men warnades kåmma 
flere gånger igen.

(4.) En bonde Per Ersson i Wixta, beswärade sigh emot Simon Lyselium, om någon
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skullfordran. Lyseli»r har låfwat uptaga i Wärmelandh 26 dr af Ch[r]istophoro 
Bonnaeo som han war skyldig denne bonden för en häst. Hwarföre bonden låfwadt 
skiäligen förlijka Lyselium. Nu tillstår Lyselius sig fått här på 13 dr, men intet 
lefwererat bonden meer än 5 dr, dhe andre 10 dr säger han sigh tiänt dher medh, att 
han hade rest 8 mijl för dhe penningarna skull. Bonden sade sigh låfwat honom någre 
lass wedh för omaket, men intet kunna troo dhet skulle kåsta så mycket. Lyselius 
sade sig legdt häst för 6 dr smt. hwart mijhl. Parterne affträdde her medh. Bonden 
sade sig reda gifwit honom ett lass wedh. Klagade ehest mycket att han så blifwer 
drillat.

Resol. Lyselius skall betala bonden så mycket penningar, som han tillstår sigh 
taget emot af Bonnaeo, nl. 15 dr kmt. och bonden för omaket gifwer Lyselio 2 lass 
wedh till det ena lasset han före har gifwet.

Lyseli«j tillbödh nu framwijsa en förlijkningzskrifft dem emellan, swarades att 
hon är emot skiähl och samweth.

Lisehus tillsades att skaffa bonden nöyachtig caution för penningarne, interim 
blifwa i arrest och ingen wäg afreesa, förr än bonden blifwer till fredz stält.

(5.) Inkom Strömbergh emot Axell Hägg, der före att Häggen wedh slotzporten 
hade draget wärjan åth Strömbergz broder, och slaget honom ett slagh. Då denne 
Strömberg lade sigh i förswar för sin broder, hotade Häggen både honom och bror 
hans, sedan ropat hundzphottar på dhem.

Hägg swarade att effter både brödren wore emot honom, och offenderade honom 
först, den ena stötte honom i bröstet, så togh han uth wärjan slog Strömberg den 
yngre med flata wärjan. Tillstog sig kallat hans broder hundzfått, men nekte sigh 
kastat skiälsord på den andre brödren, affträdde här medh.

D:r Hoffw.: Dhe äro gåssar både, jag tycker praeceptorerne kunde castigera dhem.
Rect.: Dhe äro 13 åhr gambla, derföre måste wij följa lagen, detta sade och dhe 

andre.
Parterne inkommo.
Hägg berättade, att P[etri] Cursoris sohn och en Höök wed nampn slogos, då wille 

Strömbergh att iag skulle hielpa Höken, jag sw. dhe äro mine goda wänner både 
twå, derföre begynte han och bror hans förföra sigh på migh.

Resol. Axell Hägg plichtar effter 12 cap. Sm. mz wilja St.L 6 mk smt. för dragen 
wärja. It. 6 mk för itt skiälsord. Hägg lämnas fritt till sökia Strömbergz broder igen 
in suo foro, om dhet han kan hafwa honom att tilltala, effter han icke är academicar.

(6.) Julius Tijman anklagas af Anders Olofssons smedens hust:o i Swartb., för det 
han hade slaget sönder hennes fönster kl. 7 om afftonen för 8 dag:r sedan.

Tijman näkte sigh dhet giort, sade sigh hafft studenter hoos sigh den tijden som 
witna skola, han då den stunden war inne i sin cammar.

Hust. Margreta Perssdotter, sal. Per Anderss enkia berättade, att kl. 7 kom denne 
Tijman med 3 st:n andre, staante mitt för Larss Perss smedens port, skute 2 skått, 
det ena skåttet rätt under fönstret. Larss Perss dotter, Malin Larssdotter sade och det 
samma, it. att dhe wäl kunde kiänna Julium igen.

Sade och att dhe hade giort larm mot stadzens wachtmästare på gatan.
Julius begiärte att hans witnen måtte attenderas och icke hustruns, hwilka nu icke 

meer witnade, uthan honom anklagade.
And. Lund witnade så, kl. halfg. 3. war jag till Julium, då satt han och skreef, jag 

drögde der till half 8. Då gick jag från honom.
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Joh. Uhr sade sigh strax effter kl. 8. kommet tili Julium, då hade han reda lagdt 
sigh, men låg och laas, stegh lijkwäl up och läth up för migh. Jag gick strax från 
honom. Sade sigh med eed detta wilja erhålla.

Fr. Hwad tijdh detta skiedde, begge parterne kommo öfwer eens om tijden, att 
detta skiedde i dagh 8 dagar sedan.

Julius sade sig och wilja skaffa sig twänne witnen till af sitt wärdfolck, att han 
den qwällen war hemma.

Hustrurne sade och sigh wilja skaffa sig flere witnen på sin sijda.
Resol. Dhet upskiutes till dess nödige och fullkåmlige witnen å bägge sijdor in- 

kåmma.

Dito d. io  Martij
höltz Consist. majus pr tes. R. M., M:ro Brunnero, M:ro Benselio \sic\ DD. Hoff- 

wenio, D:s Arrhenio, M:r Aurivillio, D:s Columbo.
(i.) Uplästes stadz magistratens bref till Consistrm angående innestående afradz 

spanne:l och penningar hoos Academiae Staat.
Lästes up twänne rästlängder här på, Consist: m tychte illa wara, att icke weder- 

börande äre bekymbrade detta uthläggia.
Slötz att Rector låter beskicka wederböranden restlängderne, att dhe förklara sig 

der på, så kan sedan swaras staden. Fanns skiäliget, att staden får det som Acad:ns 
skyldigheet är.

(2.) Joh. och Paulus Rudbeckius h. assessorens Pauli Rudbeckii söner begiära 
testimonium.

Det bewiljades.
(3.) En Acad. bonde ifrån Thensta klagar öfwer en soldat, som för någon tijdh 

wore Acad:se murmästare dräng, och sakfältes till någre och 30 drs böte, för dhet 
han slogh den lapska studenten Schirmo, och effter han intet hade att betahla medh, 
slogz arrest af Prof. Fornelio, då warande Rectore, på dhe peninger han borde hafwa 
af Acad:ns bonden, för hwilken han gick uth till knecht, nu har soldaten sielf pantat 
uth af bonden meer än arresterad wart, hwaröfwer bonden sigh beswärar. D:r Hoff- 
wenius: det är granlaga med sådane arrester. Acad:n kommer intet till rätta med 
arrestera det militiae betiänte tillhörer.

Resol. Consist. will först höra, huru Prof. Fornelius som giorde arresten, sigh här 
på förklarar.

(4.) Taaltes om Daniel [Skoman] snickare, att han alt för motwillig och tresk sigh 
finner, i det Acad:n och Prof:s honom tillijka, särdeles klagade Doct. Hoffwenius 
öf:r att dhet skåpet, som facultas medica och mathematheci [sic\ hade begiärt, och 
han längesedan uthlåfwat giöra, aldrig än har konwrcet uhr händerne på honom. 
Therföre syntes han owärdig till niuta privilegierne.

Resol. Han kallas upp, och säges honom ordsakerne, som Consist. har till upsäya 
honom, och försee sigh om en annan.

(3.) Her inföll något tahl om Acad:se wachtmästare, att han ibland går Consistorii 
wederpartz ährender, blef han alltså inkallader, och af Rectore och Consistorio war- 
nader, att han intet går dhe ährender, som äre Consist. emot.

(6.) Prop. nu Rector nödigt wara, att något slutes om, hwilken på Acad:ns wägnar 
swara skall i Kgl. Håfrätten. Aff Brunnero nämdes Secret:n Hadorphi«j. Aurivill.
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nämde M:r Wadensteen. Han förmentes blifwa hindrad af en paedagogi hoos en 
förnäm herre, it. beswärar han sigh för meddellösheet. Taltes om hwad honom 
gifwas skulle för sitt reda hafda omak.

Resol. Bewiljes Wadensteen 70 dr kmt. her före, af expencepen«*«grfr, lofwas och 
all godh recommendation honom för sitt omak.

Taltes om att befarawdes är, det Curio förwandlrr all sin ägendom, kan skiee och 
Jansonii tryck, innan man weet ordet af. Detta påminte Benzeliaj och Aurivillius, 
hwilken och gaf sitt förslag, att tryckiaregesäller borde kallas up, och frågas af dem 
huru Curio handterar sin egen domb.

Rector: lis är pendens ännu, det är så ont giöra här medh.
Benzelius: Det är intet litis pendentia om det hypothek, han bör sättia Acad:n 

för dhe 300 länte rdr.
Wadensteen inkallades, tillfrågades först om han hade någon gång haffr Con

ference med h. Rudbeck, om det som passerat är i Curios saak.
Wadensteen: när definit, domen gafs, kallade han mig strax effter till sigh, men 

intet uthlätt sigh till någre sådane frågor, som iag icke wäl och uthan någon fahra 
kunde förklara mig på.

Benz.: Jag är beskyllad, att jag skulle data opera occultera någre documenter, 
tiänlige till denne action. Nu frågar jag af eder M:r Wadensten, om i wetta der af.

Wadensten bedyrade sigh med lijflig eedh intet wetta det h. Benzelius något så
dant har fördolt, uthan sig funnit all richtigheet der wedh.

Sade och: att han hade betiänt sigh af alle andre sigh communicerade documenter, 
undantagandes h. Olai Rudbeckii attest. Ty jag, sade Wadensteen, kunde intet 
tänckia, att något wijtzord kunde gifwas en sådan attest, som är twärt emot actorum 
publicorum fidem, derföre rörde iag intet honom, uthan data opera gick den förbij.

Bentz. fr. än wijdare, om det sant är som säges, att dhe inlagor som Wadensten 
har ingifwit, skola först wara af honom framwijste i Consistorio och der oozslijpaden 
effter Consistorii gåttfinnande.

Wadensten sw., det är aldrig sant, iag har än mine förste concepter qwar, som 
skole wijsas dher så omtränger.

Berättades sedan af h. Bentz:o, att Wadensteens libell lästes fuller upp, i Waden- 
steens och Ingos [Rudbecks] frånwaro, effter Ingo icke war fullkomlig fullmechtigad, 
att tahla och swara, men intet på sådant sätt eller till den ända som nu utsprijdes.

Fr. om copier gofwes emellan parterne, eller än gifne äre af inlagorne. Wad. sw.: 
jag gaf honom copier af min libell och excepdon strax, men han gaf intet mig, icke 
heller har jag ännu till denne dagh fått någon copia af honom.

Bentz. fråg:de och, om Wadensten någpt document hade fått af honom. Wad. sw. 
ney, iag togh dem alla ihop af Secret. Micrandro, och då toges dhe här uthur Consist. 
skåp, der dhe lågo somblige ihopbundne, sedan jag först fick det extractet af con
sistorii protocoll angående trycket, gafs mig anledning der af att fråga effter ett och 
annat document, som desidererades.

Rector tackade sedan Wadensten för reda hafd möda till Consist. nöye, låfwade 
honom jämte det bewiljade honorarium all god befordran och recommendation. 
Wadensten fr:des sedan, om han icke wille hafwa omaket med i Stockholm för 
Acad:n. Han befarade sig icke kåmma för en antagen condition i Stockholm, med 
en förnäm herres söners information, gå Consisr.o tillhanda med någon tiänst i Kgl. 
Håfrätten.
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Lofwade lijkwäl sökia hoos H:s Excelkz RijkzRådet, hwars söner han täncker 
antaga, tillstånd till utföra detta.

Resol. Consist. gifwer honom fullmacht till saksens uihförande i Kgl. Håfrätten.
(7.) Taltes om, hwem honom adiungeras skall, påmintes den gode låfwen R. M. 

för giordt, särdeles till att giöra insinuation af det andra ährende, tillijka hoos weder- 
böranderne. Rect. sw., iag undrager mig intet om jag får någon god man med mig. 
Secret. Hadorph tillspordes, om han will wara Consist. substitut med i Stockholm.

Han begiärte blij uhrsäcktad för sitt privat beswär.
Rea.: i den andre saken angående heela Consist. så behöfwes att jag hade någon 

med migh.
Hadorph: skulle det icke tiäna, att P. Benzelius ginge med Reaore, effter han 

reser öfwer.
Bentz.: det är owist, om jag reeser dijt.
Här i slötz intet denne gången.
(8.) Berättade Rea. sigh i dagh kl. 8 wäret hoos reverendiss. Archiepisc., giort 

der relation om den långsamma saken emellan Acad:n och Curio, och bedt att H:s 
Högw:tt will assistera Acad:n med råd och dådh och dher kraffterne och andre 
wichtige hinder tillåtte stundom upkomwa i Consistto. H:s Hw:t tackat för den com- 
munication honom giordes, lofwat sigh icke undraga i det han tillijtes, der han hälssa 
kunde tåhla det. Men nu mädan wintren är, och han med månge swåre andre 
ährender är öfwerhopad, kunde han icke kåmma till rätta der med, tychte sigh högt 
gå till sinnet, att Acad:n blifwer så swårt tillsatt af en och annan anstööt.

Den 11 Marti)
höltz Consist. majus pr&v.bus M. R., h. Benzelio, DD. Hoffw., M:ro Liung, Dn. 

Arrhenio, M:ro Aurivillio, D:o Tersero.
(1.) Uplästes det som fölgde in actis från d. 22 Decemb.
(2.) Uhrsächtade sigh Prof. Liung för ohälssa länge kunna sittia, men emedan han 

hade något angeläget att berätta, wore han denne gången upkommen, ehuru beswär- 
ligit det honom eliest hade fallet, giorde så följande berättelsse, i går emellan 4 och
5. kåm Prof. Rudb. och Quaestor till mig, då jag låg af tandwärk, klagade mig att iag 
kunde intet wara oppe i Consist. med, dijt iag war kallad. Rudb. s.: Jag trodde i 
skulle blij Acad. fullmechtige mot mig till Stockholm.

Jag respondebam det komwer intet öfwer eens med min ålder, iag har intet heller 
wäret medh wed tryckwägningen, intet i liquidation, och är intet man före, att taga 
mig denne tijden sådane swåre saker före, intet måtte detta wara edert ährende g. 
herrar, denne gången. Då frågade h. Rudbeck änteligen, om jag skall ha sagdt i 
Consist. det han uthan Consist. ordre ha contraherat med Curio. Der till sw. jag mig 
sagdt, dhe kunna gå till aaa. Dhet är fuller mindre, det som föres till acta än detta 
är, derföre sade jag i Consist:o, I kunna gå till acta och see der effter. Intet kan jag 
minnas det, wed acta will jag blifwa, det sade jag då, och det säger jag ännu. Detta 
sade Prof. Liung, sig intet kunna underlåta sigh till säkerheet Consistorio uptäckia, 
och her med begiärte afträde för sin tandwärk skull.

Consist. fr. om dhe begiärte skrifftl. attest. Det näkade P. Liung, afträdde der 
medh.

(3.) Berättade Rector att Wadensten uhrsächtar sigh, att han icke kan wara
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Acad:ns fullmechtige i Kgl. Håfrätten för andre hinder, särdeles den condition han 
nu täncker tillträda.

Nämdes åthskilliga andre. Resolverades äntel. att Abraham Hasselgreen tillijtes 
och fullmechtiges af Acad. gönom Secret. Hadorph, till att wara tillstädes om måndag 
i KgL Håfrätten.

(4.) Doct. Rudbeckius giönom en skrifft till h. Brunnerum klagar öfwer, att han 
icke har blifwit upkallat till G)nsist. meer än 2 gånger, sedan 14 dagar för juul. 
Följer någon skada i serarii wäsende, will han wara uhrsäcktad. Rea. sw. honom sielf 
nl. D:r Rudb. sökt licentz från Consist. 2:do den saken mäst hwar gång wäret före, 
i hwilken Doct:r Rudbeck är giäfwader.

D. 13 Martij
höltz Q)nsist. majus. Presentes R. M , D. Petrus Rudbeck, h. Brunnerus, h. Bense- 

lius, h. Åkerman, h. Gartman, DD. Hoffwenius, h. Aurivillius, h. Norcop., h. Terserus.
(1.) Forelius som lät begrafwa sin broder sl. P. Forelium förleden söndag, begiärer 

något assistence att uthkåmma med begrafningzkåstnaden, effter dhe äre både fader- 
och moderlöse. H. Norcop. bewitnade att dhe länge wäret uthan föräldrar, och äre 
månge barn oförsorgde.

Resol. Bewiljades 8 dr smt. i caroliner af cassa studios:m.
(2.) Per Jonsons wachtdrängens änckia begiärer hielp till sin mans begrafning. 

Resol. Henne bewiljades 4 dr smt. af cassa Consist. när något faller.
(3.) Erich Biörsson begiärer komma i Per Jönss ställe bewitnades wara en beskiede- 

lig karl, men effter en annan nl. Per Persson d. 13 Jan. är instält, kan det intet gå an 
med Erik Biörsson.

(4.) Wachtmästaren har giort execution på Sooten, nu bekymbrar han sig intet 
om att igenlösa panten. Resol. Om han intet löser panten igen till påsk, så wärderas 
den, och föryttras målsäganden och wederböranden, tillhanda.

(5.) Effter inge medel äre i expensepeningers cassa, och Wadensten der på är 
drasserad för omaket med Acad:ns sakz uthförande emot Curio, begiärer Reaor 
wetta hwar af han skall betahlas.

D:r Rudbeck: det begiärer jag att Wadensten må tillhållas i sinom tijdh till wara 
här i, det iag hafwer att tahla honom till.

Sw:des han lärer wäl kåmma igen hijt, effter han blifwer academicus her effter, 
och frågades om man wist weet det intet är i expense cassan. D. Hoffw. sade på 
förra åhret wara öfwer 500 dr öfwerlefwererat.

Resol. man måtta läna af cassa studiosorum på det hånom är bewiljat 50 dr kmt. 
hwilcket framdeles skall betahlas af expencepeningerne.

(6.) D:r Rudbeck begiärte sig få lof något att påminna, sade så, jag är nu först 
tridie gången kallad till Consist. majus, sedan för juul, om dhet är Cursorum culpa 
weet iag icke, om och Curios saak hafwer altijd wäret före, weet iag intet heller, men 
eliest der något har förefallet angående inspeaionen serarii, och kan här igönom wara 
tillbaka satt, will jag för min person wara enskyllad. När jag har wäret Rector och 
andre Reaores och, så hafwer jag nämdt den hinder, för hwillka en eller annan icke 
har kunnat upkallas, will giärna att det bli jr förklarad, hwarföre jag är förbij- 
gången.

Will intet giärna på dhe her åhren blij förbijgådt, i de stycker som Gudh och Kgl. 
M:tt har satt mig till.
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Rector: Man weet hwad ledsamme saker wij ha måst förnöta wår tijdh medh nl. 
med Acad:ns och Curios twist, och emedan h. Doctor weet sig wara jäfwad, har jag 
intet welat kallat honom her till, på det han icke skulle ha fåfängdt bemödat sigh. 
Eliest ha wij orsak till klaga inför Gudh och wår nådige öfwerheet, att wij för denne 
saak blij så mycket hindrade både i wäre ämbeten och christendom. Eliest har h. 
Doct:r Rijkz Cantzlerens dispensation att wara frij för Consist. beswär.

Hade något nödigt angående h. Doct:n förefallet, har han wäl kunnat det låta oss 
wetta. Med denne förklaringen lät DD. Rudbeck sigh nöya.

Sedan prop. D:r Rudb. desse 7 punchter.
(1.) Att bref går till H:s Exceiltz gouverneuren det någon på Acad:ns sijda 

får lof till röra Acad:ns spannemåhl, att hon icke aldeles skiämwes.
Detta bewiljades, och att tillijka begiäres af gouverneuren relaxation på 

spannemåhlen, heller och om wij få 15 heller 16 dr t:n, lätta wij gå henne till 
folcketz hielp der i landet, det som Kgl. M:tz intention är.

H. Åkerman mente att spanne: In hade reda wäret löös, om han hade wäret 
der om tillitt effter gouverneuren har der om disposit. af Kgl. M:tt.

(2.) Har DD. Rudbeck med Quaestore wäret wed Acad. qwarnar på landet, i 
Ulfwa, Ekeby och Wattholm. Och sedt hwad spanne: 1 dher fallen är nl. 53 t:r 
rog, 81 t:r körn, men alt för swagt i Watholmen, begiärte nu wetta prijset der 
på.

Taltes prijset på rogen 20 dr t:n, och kornet det sämre 12 dr, det bättre för 
14 dr.

(3.) Ha inspectores och Quaestor giort förslag på lönen i åhr, och finna att 
dhe näpligen kunna få meer än 500 dr hwar Professor, effter det allenast blijr 
in alles 21000 dr smt. till deela af.

H. Terserus, men Helsingspanne:len är intet än räknad. DD:r Rudbeck, ja 
det är wist, men weet intet huru högdt den stijger.

(4.) Communitetet om det skall stå effter ordningen, så drager det 9000 dr 
smt. allena. Dess Staat är allenast 6000 dr. Frågas nu om det skall stå effter 
reglorne, effter det så mycket stijger öfwer.

Nu inkom h. Brunnerus.
H:r Bentzelius: i jule högtijden plä intet stå meer än en dijsk. Nu stoge 2 

diskar, swarades det skedt för oföret i juulas.
Resol. man refererar dhet till 111. Cancellarii betänckiande.
(3.) H. Ol. Rudbeck har fått af Rijkz Cantzleren och fältherren 3000 dr kmt., 

till att opkiöpa åthskillige materialier nl. ståckar om 10 al:r långa till pump
stockar, som Academiae bönder kunna i stället för uthlagorna giöra uth, nu will 
han låta Acad:n få dhe 3000 dr och böndren i stället föra sådant wärke, till af- 
räkning på sine uthlagor.

Resol. Det förslaget finnes gått, allenast böndren icke oskiähligen der igönom 
graveras på något sätt.

(6.) Om spannemåhlen som ligger i Uggelsta till 100 t:r frågades huru den 
skall anwändas. Böndren klaga sigh intet sädeskorn hafwa, skole wij säljat, så 
stå åkrarne osådde i wår. Sombl. Professores meente det wara betänckeligit, att 
wänja böndren till lijta Acad:n till om sädeskorn. Åth minstonne borde skiee 
en delectus, att dhe som flijtige och gode bönder äre, och intet annat hafwa att 
till gå, hulpne blif:a.
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Resol. Dhe fattigeste som man säkert weet, intet ha att till wända till uthsäde 
blij hulpne, men intet förr än sädestijden är. Får gifwa korn igen i höst, men 
förswarlig tort och en halfspan på tunnan till.

(7.) Fr. D. Rudbeck om någon af Professorib«r will behålla af den råden 
her ligger uppe, så må dhe i tijd låta wetta huru mycket dhe wilja hafwa, och 
tagat uth, det öfrige säljes sedan bårt. Kiöpet blijr som förr är slutit nl. 14 dr 
t:n kornet och 18 dr rogen.

(7.) Berättade h. Gartman, att en stud. Nicolaus Hult, som skrifs in på Com- 
munitetet för någon tijdh söker nu byta sigh till pecun. stip. effter han har disciplar, 
och för dhem niuter disk, har intet gått der på 3 månar.

Resol. Denne termin som han har hafft Communitetet beräknas Nicolao Hult. Det 
första rum som löst blifwer i fac. jurid. bland pecuniarios får han i stället. Inskrefs 
nu till Communitetet Petrus Dimming i Hulténs ställe, men får intet gå der förn 
nästkommande termijn, den och begynnes räknas på honom, då Hult kommer undan.

(8.) Taltes om mantahls längden, att den bör skrifwas reen, och extraderas. Slötz 
att på längden sättes observation om h. Ol. Rudbeck, det han har gifwit sigh och sitt 
folck under staden. D. Rudb.: om det notificeras honom först, innan längden skrifwes 
reen, kan skie han har ändrat sitt sinne. Sw., det borde han notificera sielf.

Slötz att Mag:r Micrander blifwer frij för mantalspenningerne, i anseende till det 
arbetet han hafwer för längderne. H. Hadorphius råges giort någon exception, hwar 
på han må förklara sig sielf. Om Acadras trägårdzmästare och fålcket der i trägården, 
berättade Cursor dem swarat, att dhe angifwet sigh hoos h. Ol. Rudbeck.

Kidronius warnas, att han skrifwer flere än twå. It. Åkerman som hafwer dräng, 
it. Carl Persson [o: Carolus Petri Wallin] som allenast har skrifwit 2.

(9.) Bakungz längden uplästes, syntes skiähliget att the fattiga skrifwas för mindre 
än 24 s. öre smt.

Resol. Man seer först effter, hwad document her om finnes, förmenes wara i 1668 
åhrs richdagzbesluth något fundament, till att proportionera skiähligen här i. Om 
collegis slötz, att om det kan minskas så sättes dhe för 12 s. öre smt. hwardera. Bok
hållare änckian har bortreest, pappersmakarens änckia strykes uth, som fattig och 
åldrig. Fasolt strykes ut effter han är borta här ifrån. På Rugmjan] skrifwes 12 s. öre 
conditionaliter, om det minskas kan för dhe andre.

(10.) Nu taltes om dhe aeternes revision som skola afgå till Stockholm, och till- 
bödz dem jäfwadom, att höra sine ord och discurser, så wäl som dem androm, det är 
effterlåtet wardet.

D. Rudbeck, jag kan intet meo consensu låta justera något i aeterne. På så lång 
tijdh kan jag intet minnas det. 2. Om någon annan har andrat mitt tahl wet iagh 
intet. Rect.: det har ingen ändrat något i dhe frånwarandes tahl, uthan lämbnat dem 
fritt att kiännas wed sitt förde tahl, och det i heela Consistorii närwaro.

(11.) Taltes om Nybelio, att änckian hans moder måtte tillhållas att fullgiöra bö- 
terne för honom, ehest nödgas man anmoda öfwerheeten om assisstence, att få 
honom hijt.

D. 15 Martij
höltz Consist. majus. Präsentes M. R., D:s Åkerman, D:s Gartman, DD. Hoffw., 

M:r Liung, D:s Arrheni#;, M:r Aurivillius, D:s Norcop., D:s Terserus, D:s Columbus. 
Not. Micrand.
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(1.) Begiärte Prof. Norcop. förklara sigh på sin persons upkallelsse denne gången 
till Consist:m skrifftekn.

Harns skrifft uplästes beståendes af 4 punchter.
Item h. Verelii skrifft, der i han sitt betänckiande om aeternes revision låter för

nimma.
Consist. fan sig af begge desse skriffter, särdeles h. Norcopensis hårdt graverat, 

och fans gått, att dhe beswaras i sinom tijdh, frågades om dhe skola föras ad aeta 
som begiärt är, mentes det ey wara nödigt, uthan dhe blifwa i förwahr.

(2.) Berättade Rector, att ifrån Stockholm skrifwes det, i dagh till kl. 8. är Curio 
anslagen emot Acadrn, it. Curio emot Benzelium, Hadorp., Wadensten och Wennae- 
sium.

(3.) Slötz att ett bref skall skrifwas till h. Jöran Gyllenstiärna, som nu märkes wara 
hemkommen, och recommoderas honom Acad:ns saak.

(4.) Wijstes ett upsatz på Håfrätzperssonerne i fall Acad. finna nödigt någon af 
dem att jäfwa.

(5.) Slötz att af Kgl. Håfrätten begiäres arrest på Curios ägendom, så länge litis 
pendentia är.

Nu inkom å nyo h. Norcop., hade följande taal.
Det är min ödmiuke begiäran för rättwijsan skull, att emädan Secret Micrander, 

tillsade mig en förklaring öfwer sitt protocoll, angående min och h. Benzelii saak, 
att samma document intet får blij i Secretrns händer, förr än jag får säkre och goda 
wittnen som see det öfwer, och har jag så mycket meer orsak, att tahla dher på, effter 
revision är förr begynt, och iag nu först här till kallad. Sequent. §. notavit Prof. 
Columb.

M:r Micrander: Effter såsom h. Prof. Norcopensis håller min fidem suspectam, 
hwileket jag har orsak att fatta uthaf hanss för en stund förde tahl, i hwileken desse 
orden faltes, seer på huru protocollet nu är handterat, så wäl som och uthaf hans 
inlagde skrifft, ty hade jag ärnat uthaf Ven. Consist. ödmiukekn begiära, uthan någon 
påminnelsse af Prof. Norcopense der om giordt, att heela Ven. Consist:m innan jag 
denne gången afträdde med protocollet, wille med tillbörlig flijt, och så noga som 
skiee kunde skiärskåda, och examinera dhet rummet uthi cladden som suspect hålles, 
hwadh jag wijdare sedan der på tala kan, lämnar jag till sin tijdh. Item bekiände 
Micrander, att Consist. icke hade bedt honom röra ett ord der uti.

Sedan continuerades aeternes upläsande.
Slötz att en fullkåmlig fullmechtig i Stocholm, sökes af Secret:n Hadorph., och för 

hånom skrifwes nu en fullmacht till Hadorphium, med öpet rum för nampnet, så 
kan dhet insättias af Secret. Hadorph, sedan han någon der till har skaffat.

D. 17 Martij

höltz Consist. majus prtev.es R. M., Mag. Benzelius, D:s Åkerman, D:s Gartman, 
DD. Hoffwenius, D:s Arrhenius, D:s Norcop., D:s Terserus, D:s Columbus. Not. 
Micrand.

(1.) Slötz att Consist. skrifwer till Peltz wed österby, att han tager sitt qwarnhuus 
uhr Acad:ns ström, effter det är bewiljat att gruffougden skall få för wist arrende 
Acadn:s watn.

(2.) Inkallades Daniel [Skoman] snickare, wijstes honom att länge är klagat öfwer
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hans oflijt, derföre, han »iges ifrån frijheeten under Academien, och en annan man 
sökes i stället.

Daniel sade sig wara förskrefwen hijt, giordt stor bekåstnad på sigh, begiärer re- 
fusion derföre.

Sw:s honom af DD Hoffwenio, att han intet är förskrifwen. Daniel sade och, att 
han arbetar åth Professorib&r. Sw. honom, att han arbetar för en eller twå kan skiee, 
men Acad:ns arbete försummas.

Daniel sade ännu sig wara förskrefwen af Doct:e Lithman och h. Rudbeck.
Honom förehöltz, att han så länge har försummat till giöra det skåpet, honom war 

befalt att förfärdiga till facult. medicae och mathematicorum tiänst? Han swarade, den 
ena will ha så, den andre så, derföre har det intet blefwit färdigt. Han höll och dhe 
privilegier han under Acad:n niuter för ringa profijterlige.

Resol. Det blifwer wed förra slut, att han afsättes, och Acad:n seer sigh om en 
annan snickare. Doch står Daniel på Academiae mantals längd i åhr.

(3.) Sueno Agricola Finno begiärer testimonium. Hwilcket bewiljades.
(4.) Suenoni Grijp en Sudermann#j bewiljades och testim.
(5.) Bengdt Holm söker execution på domen sist i Consistorio emellan honom och 

Laurentinum, effter den tijden som sattes till betahla, är nu ute.
Sågz effter slutet d. 27 Jan., och fans skiäligt att execution skieer.
(6.) H. Ol. Rudbeck gönom Jacob Cursorem begiärte, att Acad:ns Secret:#j må få 

vidimera, det han låter afskrifwa af Consistorii documenter, lofwer det samma skiee 
af sigh, när något af honom begiäres.

Reet. sw. Ja han kan gifwa en lista på det han begiärer.
Nu inkom h. Åkerman.
(7.) Sade Rector något wara till tahla om någre saker, angående actionen i Stock

holm. Derföre afträdde Norcop. såsom jäfwader i denne saken.
(8.) Uplästes Kongl. HåfRättens bref, hwar i begiäres, att h. 01. Rudbeck må få 

original documenterne igen, emot vidimerade copier, it. copier af Curios inlagor.
Taaltes om detta, och syntes gått wara her i följa Kgl. HåfRättens ordres, att han 

icke må taga sigh tillfälle, der sådant hindrades, att sökia wijdare dilation, doch för
mentes bäst wara, att h. Rudbeck ingifwer specificatiori, på det han will hafwa, så 
kan det effter den anledning Kgl. Håfrättens bref gifwer, honom meddelas, dock får 
han sielf icke taga till sigh Curios original inlagor, uthan Consistorii betiänte af- 
copierar dem, och honom skall Curio betala för det omaket; effter som wanligit är i 
andra rätter. Swaras och Kgl. HåfRätten med ett bref, att Acadrn finner sig wäl 
något incommoderat af den förunte dilation. 2. Att sombl. original documenter skole 
honom utgifwas, skieer och intet uthan Acad:ns incommoditet, vidimerade copier kan 
han wäl få af dem, och andre in originali, särdeles taltes om det extractet aff actis h.
Ol. Rudbeck har giort, det h. Hadorphius har wijst högnödigt wara, att det in originali 
blifwer hoos Acad:n, hwilket h. Arrhenius sade att Secret. Hadorphius särdeles har 
för sin afreesa begiäradt.

Och effter somblige mente han borde få sielfwa originalet, dhe andre wore här 
emot, voterades här om.

P. Arrh.: för wår säkerheet skull begiära wij ödmiukeligen få behålla originalet, 
särdeles effter wij och det låfwat h. Hadorphio.

P. Columbttr: W ij begiäre fä behålla originalet till dess acten begynnas, då skall 
han fået, interim får han copia.
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P. Terseius war i samma mening medh h. Columbo.
DD:r Hoffw. Kan intet för min persohn votera emot Kgl. Håfrättens bref, och 

dess intention, iag är och intet der emot att wij notificera Hadorphio, det han an* 
håller hoos Kgl. HåfRätten, att wij originalet få behålla.

P. Gartman håller skiäligt, att han får originalet effter Håfrättens brefs lydelsse, 
seer ingen fahra att ha en vidimerad copia der af. Doch tycker mig att man kunde 
sökia supplicando hoos Kgl. Håfrätten få behållat.

P. Åkerman: jag tyckes wäl kunna see att några äre i den mening att orig. docu- 
menters extraderande skall wara i fahra, men jag seer intet dhet, uthan original 
documentet må effter Håfrättens begiäran extraderas, ob modest, die ast. R. et com
modum Acad., till att undgå dilation i saken, skall copian gifwas, så måste det 
skrifwas till i copien, som Hadorp. har tillskrifwit i brädden.

H. Bentz. Min mening är, det hade wäret bäst, Hadorp. hade satt dhe observationer 
på annat papper, sed quia. id non factum är läst att Acad:n behåller originalet, och 
en vidim. copia gifwes uth, der i kan skrifwas, att denna copia är lijka lydande med 
originalet. Allenast det observeras, att Hadorphiar har något i brädden till minnes 
observeradt, desidererar han originalet, så får han seet hoos Hadorp. Detta tychte och 
dhe andre gott, nl. en sådan vidimation.

Rector. Han får copian. Originalet får han hoos h. Hadorphium, när han kåmmer 
till Stockholm.

Resol. effter pl. votorum får han copian vidimerad af h:r M:o Arrhenio och h. 
Tersero.

(9.) Uplästes projectet af supplijken till Kgl. M:t, syntes nödigt att sielfwe supplij- 
ken giöres kårtare.

Och brede widh giöres en relation, heller och att denne relation i supplijken 
dragés något tillhopa.

Slötz och att inge namnes till wisse commissarier i den Kgl. begiärte Commissorial 
rätten, uthan det underkastas Kongl. M:t nådige gåttfinnande och wähl.

(10.) And. Berghem som är beskyllad för lägersmål inkåm, togh på sigh factum.
Begiärte supplicando någon lindring på straffet.
Consist. tyckte honom meritera någon mitigationem poenae. Fr. Om kånan war 

förr belägrad eller af ächta sängh född. Bergheem sade sig ingen wiss berättelsse 
der om kunna giöra, doch förmente han henne wara oächta.

Resol. Han skaffar sigh först attest om hon är oächta.
(11.) Uplästes Larss Nillssons supplik i Tweeta och Medåker sochn, der i han 

klagar sigh wara afsatt från hemmanet.
Resol. Inspect. aerarii och Quaestor träda tillsammans hoos Rectorem, att öfwersee 

bondens skiähl. Supplijken togh h. Terserus ut pote inspector aerarii till sigh.
(12.) Slötz att man skrifwer h. landzhöfdingen till, och begiärer ett subjectum till 

anatomien af fångarne, it. begiäres af Mallma hemmanen ett igen af Kgl. M:t till 
refusion för dhe bortbytte godzen, särdeles söker Acad:n att få hust. Britas hemman 
i Malm a.

D. 18 Marti j
höltz Consist. majus praesent. R. M., M:ro Brunnero, DD. Hoffwenio, h. Arrhenio, 

M:ro Aurivillio, D:o Tersero, D:o Columbo, act not. Mic.
(1.) Berättade Rector, att i mårgons sände h. Ol. Rudbeck till honom Ingo Rud-
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beck och wachtmästaren på slottet, med en lista heller memorial, på det han begiärer 
uth af acter och documenter i Curios saak? Rector swarat sigh hafwa nödigt com- 
municera dhet med Consistorio först, sedan skulle han få swar der på.

Kl. 9. kommo åter samma perssoner till Rectorem begiärte på h. Rudbeckii wäg- 
nar, att Rector före middagen wille kåmma up i Consistorio, att extradera dhe be
giärte acter och documenter.

Rector swarat sigh intet kunna der med kåmma till rätta, icke heller finnat sigh 
der till skyldig att äntelig kåmma, när han det begiärte, han måtte intet hålla oss för 
slafwar.

Nu uplästes memorialet på dhet h. Rudbeck begiärer, och emädan der i den 1 och 
3 punchten i synnerheet war sådant upsatt, som Consist. förmente sigh af inge skiähl, 
wara obligerat till att meddela hånom, kunde dhet ey annat see, än att detta war up- 
spunnet, på det att han när något sådant wägrades, måtte dher af taga orsak till att 
sökia dilation i saken.

Här om taltes något, att fanss gått att Consist. skrifwer till Kgl. Håfrätten, och 
sändes i brefwet detta h. Ol. Rudbeckii memorial originaliter, sedan en copia der af 
tagen är, i brefwet till Kgl. Håfrätten skrifwes och, att Consist. tycker det som 
begiäres i den första punchten, wara ohörliget och obrukeliget, så wijda wij haa 
någon kunskap här om nl. att begiära sielfwe cladderne af protocollet.

P. Brunn. Detta har uthseende af ett härskande, och tycker migh det kunde wäl 
nämnas medh, it. att dhe ha beskyldt oss för wij ha slipat om acta här uppe i Con- 
sist:o, derföre kunde wij intet släppa dem uthur wåra händer, och låta en annan 
handtera dhem effter sitt behagh.

The andre Professores meente ey nödigt wara, att man uthlåter sigh i detta brefwet, 
till serdeles swar, på hwar puncht i memorialet.

Resol. Man swarar Kgl. Håfrätten i gemeen, att Consist. är wederreda till com- 
municera h. Rudbeck, det som Kgl. Håfrätten i sitt sidste bref här om nämner.

(2.) Berättade Rector sigh sedt en skrifftel. protest af D:re Petro Rudbeck Con
sistorio mycket pnejudicerlig, effter den går emot V. Consist. sluth, om dhe rees- 
penningat Secret. Hadorp. bewiljades till Kiägelholm, den Rector begiärte läggias 
ad acta. H. Terserus hafwer den samma kåmmet öfwer, och har han wäret skrifwen, 
först af DD. P. Rudb. till h. Ol. Rudbeck, och sedan af h. Ol. Rudbeck confirmeradt, 
af sådant innehåll, 1. måste protesteras emot h. Hadorphi reesa neder till 111. Cancell. 
om der med icke sökes composition. (2) Att det wore en privat saak, för hwilken 
orsak han reeste, derföre kunde inge reesepening:r honom ex publico beståås. Här 
om war något Conference, och äntel:n slötz, att effter begge Rudbeckii ha protesterat 
emot Consistorii sluth, och det fått åth h. Tersero, så bör det läggias ad acta.

Den 20 Martij
höltz Consist. minus. Pnes. R. M., h. Bentzelio, h. Fornelio, h. Arrhenio, h:r 

Columbo. Not. Micrandro.
(1.) Företogz Rugmans saak emot Linnaerium. Oplästes först Cammar ransakningen 

medh begges inlagor och attester, sedan inkommo parterna. Linnzerius med en sin pro
curator Torninus,* och Rugman på bokförare#s Bönsens** wägnar.

* Kallas Tömmus i protokollet för den 17 februari, p. 9.
** Kallas Bruns i protokollet för den 27 februari, p. 7.
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Tillspordes Rugman om han har någre andre skiähl, än dhe som anförde äre i 
hanss skriffc? Rugman swarade inge andre uthan ex consimili. Tyckes intet wara 
lijkt att bokföraren skail hafwa slaget honom för intet.

Rector: Än den punchten, att I säya honom ännu haa d. 2 tålf örs stycke.
Rugm. sw.: intet tillwijter iagh honom, att han af ond tancka har dhem borta! 

uthan 1. effter han har flyttiadt dhem, 2. bokföraren tillbudet eed att han har dhem, 
så kan någon misstancka ha rum der om.

Torninus: i tilläggia honom, att han har hafft dem undan. Rugm.: intet tilläggier 
iagh hånom, att han hemligen eller på argdt wijs har hafft dhem borta.

Parterne afträdde.
Consist. fan inge skiähl, hwarken af dhe ingifne attester heller inkomne witnen 

som binda Linnaerium, till det Rugman honom har sökt före, och att Rugman borde 
ha en repriman för det han tager sigh före sådane actioner till drifwa emot stu
denter.

ResoL Linnaerius befrijes för det Rugman på bokförarens wägnar, har sökt honom 
i Consistorii rätten, effter han sin kiäremåhl med inge nöyachtige eller gütige skiähl 
full tyga kan. Och Rugman Warnas taga sigh före sådane sakers angifwande, som ingen 
grund hafwa.

(2.) Företogz bokh:ns Rommels och landzgewållarens saak, angående den ar
resterade spanne:l Axell Söfrison har såldt till RommeU.

Gewåll:n Anderss Persson framwijste rådstugudomen af d. 8 Martij 675. att ge- 
wåll:ns fodran är liquid effter obligation, och Axell tilldömd att betala. Fr. Huru 
gammall Axels skull är till gewållaren, han sw. 8 åhr, sade dhe kåmma sine stiufbarn 
till.

Bokhållaren sade sigh på denna spanne:l, gifwit honom penningar för 2 åhr sedan, 
der han lijkwäl förr har sagdt sigh nu i höst gifwit penningar dher på.

P. Bentz. Jag kan intet wetta, huru dhet hafwer sigh med dhet contract, Rommell 
och Axell säges ha giort. Den attesten jag har gifwet om Axells fodran, war condi- 
tional, om han rätteligen skulle förrätta sitt ämbete, och det war intet wist att handla 
om för Rommell, åth minstonne borde Rommell ha låtet mig weta af sin handelt, 
förrän han gaf honom penninger på spanne:l.

Consist. fan det sälsampt, att Rommell nu berättade sigh för 2 åhr betalt spanne- 
målen.

Resol. Effter Rommell intet har i tijdh anmält sitt contract medh Axell, gewållaren 
i medier tijd har sökt arrest på spannemJlen, och då warande Rector icke wist af 
Rommels fodran, när han lät arresten giöras, finner Consist. skiäliget att gewållaren 
får spannemåhlen, och bokhåll. söker Axell i behörigt foro, emedan han förnimmes 
wara solvendo.

[Samma dag.]
Kl. 10 höltz Consist. majus. Praesent. M. Rectore, Magiro Brunnero, M. Benzeüo, 

D:s Gartman, Magrro Fornelio, D:s Arrhenio, D:s Tersero. Not. P. Columb.
1. H. Larss Sepelius inkåm emot Ericum Micrandrum.
Rectoris ställe förträdde h. Benzelius.
Uplästes en ransakning af Broo- och Wätöö skepzlagz tingz protocoll.
Ericus Micrander sade att orsaken det detta till consist. eccl. war remitterat, är 

detta att han min fader [o: Ericus Georgii Micrander] angrep med 10 beskyllningar,
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sade och mig hafwa pasquillerat honom i hanss book, wed tinget lätt jag stämma 
honom.

Fr. om detta hörde till Gonsist. majus eller minus.
P. Gartman: till minus, hörer åth minstonne ransakningen.
P. Benz. Dhet wore dubbel möda, om det skulle uptagas först in minori, och sedan 

lijkwäl komma till majus.
Parterne inkallades, och frågades hwaräst detta är passerat som föregifs, sades wara 

skedt i Broo. Item bekiände dhe begge att den orten ligger något meer än 6 mijhl 
här ifrån. H. Larss begiärade att dhet måtte i Consist. optagas och skiärskådas, och 
sedan effter lagh afdömas. Micrander sade sigh hafwa fuller detta i förstonne anbracht, 
doch submittera sigh giärna G>nsist:o och afbijda dess domb.

Oplästes dhe swänska constitutiones om det, som skieer in om en dagzreesa eller 
uthom. Här om discurrerades, och effter Dråttning Christinae förklaring öfwer Aca
demiae gifne privilegier, hörer denna twist intet hijt, uthan till den orten hwaräst 
han passerat är, både till ransakande och till afdömande, helst effter saken beroor på 
någre perssoners bewitnande, som der på orten beqwäml igast hafwas kunna.

Sequ. not. Micrand.
(2.) Inkom And. Berghem med kåhnan han belägrat har. Kånan tillstog sigh intet 

wara född af ächta säng. Taltes om straffet. Res. effter studenten godwilligt sitt för
seende bekiändt och afbedet, och kåhnan tillstår sielf sig ey wara af ächta säng född, 
religeras han per tacitam relegationem i  åhr, och böter 20 mk smt. effter 3 cap. 
Gifft.B. L L  Kåhnan skall han gifwa till förlijkning 20 dr kmt. Hwad hennes böter 
wedkommer, så afläggias dhe wed stadzrätten.

Böterne låfwade han försäkra Consist. om gönom nöyachtig caution, att dhe innan 
påsk skola blifwa clarerade.

(3.) Murich har angifwet Johan Skultz och Christjernum Walstenium för skull, 
men wederparterne wore icke tillstädes, derföre dhe både böta hwar sine 3 mk.

(4.) Rector begiärte, att, emedan han nu ärnar förfoga sigh till Stockholm i Acad:ns 
saak, Consist. wille för Acadrns honeur skull, så wäl som sielfwa sakens beskaffenheet 
adjungera honom någon af Consistorio.

Detta syntes skiäliget, taltes om h. Åkerman, effter han reeda är i Stockholm, och 
säges blifwa der i 14 dagar. Consist. förmente hånom kunna förmåås der till men 
änteligen för större säkerheet tillijtes Prof. Arrhenius att reesa med Rectore, det be:e 
Professor och låfwade.

(5.) Micrander sade, att Prof. h. Ol. Rudbeck hade i går begiärt, att Consist. wille 
förklara sigh på hwar puncht i hans memorial eller opsatt, af dhet han begiärer uth af 
Consist:o i Curios saak i skrifter och documenter, och gifwa honom der på swar.

Detta tychte Consist. sigh wäl kunna swara på.
Uplästes så memorialet af detta innehåld.

Memorial på det jag af V. Consist. begiärer.
(1.) Originalkladderna af protocollen på heela V. Consist. action uthi m:r Curios 

saak. Neg. såsom ohörligit och aldeles owanligit.
(2). Alle andras inlagde memorialer, attester, vota, protestationer, och wara af 

hwad titull dhe wara kunna. Res. dhe memorialer D. Rudbeck och h. VereL har in- 
gifwit extraderas intet, effter IIL Cancell. har befalt sådant hwijla till widare H. H.
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Excelkz ordres. Curios protester bewiljes, aliorum negantur, vota domestica får han 
hoos autores, dhe andre finnes in actis.

(3) . Alt hwad jag ännu kan behöfwa af alle Acad. protocoller och Kgl. bref, sampt 
Rijkz Cancellariorum och andre herrars som röra, det som angår bokförerij och bok- 
tryckerij. Resol. Consist. finner sigh intet obligerad dhet att upsökia, uthan han 
nämner sielf hwad det är.

(4) . Alle M:r Wadenstens och Curionis acta och documenter, under action in- 
lefwererade, antingen originaliter heller vidimerade copier. Resol. Wadenstens äre 
förr Curio af Wadensten sielf gifna. Curios acta bewiljes vidimerade copier af. In
lagde documenter af Curio bewiljes och originaliter emot vidimerade copier till Con
sistorium.

17 Martij 1676 [sie].
01. Rudbeck.

(6.) Slötz att Rectori Magnif. och h. Arrhenio bestås ex publico medel till Stock
holms reesan.

(7.) Lofwade h. Brunnerus säya h:r Samuel Stehn nomine Consist. swar på hans 
förestälte frågan, angående composition emellan h. Rudbeck och Consistorium.

D. 24. Martij
höltz Consist. extraord. ps. ProRector h. Brunnerus, h. Gartman, M. Liungh, M:r 

Aurivillius, h. Terserus, h. Columbus. Not. Micr.
(1.) H. Brunnerus berättade något betänekiande wäret, om proreaoratetz förwal- 

tande under Rectoris absence, effter praxis har wäret, att den blifwer ProRector, 
som näst förr ha wäret Rector, och M:r Bentz., som ordningen kom till bör mist, 
hafft nödigt att reesa nu åtb Stockholm. Derföre hade h. Bentz. för sin afreesa med 
Not. Micrandro gått till h. Procancell., och begiärt att han effter constitutionum inne
håld wille förordna någon ProRectorem. ProCancell. har då frågat huru wanligit wore 
förr wed sådana tillfällen, hwar till h. Bentz. swarat, praxin på någon tidh så wäret, 
att när den som Prorector borde blij effter constitutionum förordning, har wäret, 
antingen elliest hindrad eller bortreest, har man då gådt tillbaka till den som näst förr 
wäret Rector, och effter denne praxin borde h. Fornelius nu blij Prorector, men effter 
han intet war om lögerdagen i staden, då Rector afreeste, befarades och för helge- 
dagen skull nu i wekan blij hindrad på landet, derföre har Rector sielf i ett sitt bref 
förslaget h. Brunnerum, som i ordningen sedan närmest är, och för sin hälsas skull 
och någon cuur i desse dagar förmentes blifwa stadigt i staden, det H:s Högw:t h. 
ProCancell. af h. Benzelio hemstältes. Här till har ProCancell. samtycht, att der h. 
Brunnerus wille det taga på sigh wore h. ProCancell. intet der emot. Men skulle han 
emot förmodan ursächta sigh, så wille h. ProCancell. sedan wara der om wijdare 
bekymbrad. När nu detta förebrachtes h. Brunnero af Not. Micrandro, hade fuller 
han något här uti diffieulteradt, men lijkwäl så länge det på sigh taget, att han finge 
wetta om Consist. det behagade, heller om Consist. wille dhet h. Fornelio deferera. 
Hwar om han nu begiärte Consist. betänekiande.

Consist. war till fredz, med h. ProCancellarii giorde disposition, helst effter 
constitut. intet nämna någon in tali casu, uthan lämna h. ProCancellario wählet.

(2.) Inlefwererades ett bref, från h. landzhöfdingen af d. 15 Martij, der i han be
rättar att han wore förorsakad effter Kgl. Håfrättens resolution, att relaxera den
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arrest han hade giort för Acad. i Behmers godz, som och att restituera honom, alt 
dhet hånom gönom execution afhändt är.

Resol Detta lämbnas tili Consist. plenius.
(3.) War och ett bref ankåmmet från 111. Cancell. angående Acad. trägårdzkåstna- 

den och böndernes betalning för hööbergning till stallet, att begge desse sumptus böra 
här effter skiee af ord. medlen.

Resol. Detta upskiutes och till Consist. plenius.
(4.) Uplästes ett annat 111. Cancell. bref, af d. 18 Martij, angående Acadrns och 

Curios, sampt Consist. och h. Rudbeckii saak.
Detta fanss af den wichtigheet och swårheet, att der till af så fåå Consist:b»r intet 

wijdare giöras kunde, uthan lämnas till dess flere assessores en annan gång upkåmma.
N u upkåm h. Gartman, och effter något samtahl, syntes gott, att detta brefwet 

communiceras h. ProCancellario. It. att en copia der af sändes öfwer till Rea. och 
Prorect. gönom en express till Stockholm.

Skrifwes och Rectori till, att Consist. i anledning af detta 111. Cancell. bref håller 
rådeliget, att dhe hoos Kgl. M:t icke uthlåta sigh till nämna någre wisse perssoner, 
till den begiärte Kgl. commission, der dhet icke reda skiedt är.

I dhet öfrige befalle wij oss och saken Gudh, hålla oss wedh causas bonitatem, och 
äre endrächtige att strijda för sanningen. Slötz att wachtmästaren reeser stadh till 
Stockholm, och får 12 dr kmt till reesepeninger, som länas af cassa facult. philos. och 
betahlas framdeles af expencepeningerne.

(5.) Om Meulini ansökiande, som är communitist, har siuknat, och intet till födan, 
it. om en Sudermanni hielp till begrafning, och en bonde Mårten Persson i Ultuna i 
Skiäfftuna s:n etc. proponerades allenast memoriae causa till Rectoris hemkåmst, och 
sade sigh Prorector sådant wilja spara till Rectoris hemkåmst.

Den 29 Martij
sammankallades Profess, effter predijkan i audit, minus, pras. wore ProRect. h. 

Brunnerus, DD. Rudbeck, DD. Hoffw., M:r Liung, M:r Aurivillius, h. Terserus, h. 
Columbus. Not. Micrand.

(1.) Slötz att det brefwet, angående Harwijkz ström skall medh första afgå till 
Peltz wed österby.

(2.) Taltes om det bref från landzhöfdingen, angående Behmers godz, men slötz 
intet der om, efter Quaestor, som nödigt fordrades, ey war tillstädes.

D. 30 Martij
effter predijkan, kallade ProRect. h. Brunnerus, Profess, tillhopa i audit, minar, 

pras. wore DD. Rudbeck, h. Gartman, M:r Liungh, h. Quaestor, M. Aurivilliar, h. 
Norcop., h. Terserus, h. Columbus. Not. Micrand.

(1.) Uplästes 111. Cancell. bref daterat Kiägelholm d. 26 Feb. för participanterne 
wedh ståhl och klingebruket, Qwarnebäck i Näricke, att få arrendera 3 Acad. tårph, 
som liggia wedh bruket nl. Efwertztorp, Backetorph och Clemetzboda, effter som 
bruket nu så trångt ligger, att arbetarena ey hafwa det ringesta nödtorfft etc. Detta 
har IIL Cancell. samptycht, effter Kgl. M:t tiänst här igönom befrämjes, och Acad:n 
ingen skada dher af tager, wiljandes 111. Cancell. wara Acad. godh, att dhet henne till 
ingen skada lända skall.
17 -  724594 Sallander
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Här om wore åthskillige discurser, och wore somblige, särdeles Quaestor i den 
mening, att detta länder Acad:n till skada i framtijden.

M:r Aurivillius: stodh der på, att man skulle bijfalla IIL CancelL här öfwer giorde 
disposition, särdeles effter 111. Cancell. så flijtigt recommenderer det wärcket, säyandes 
sigh funnit dhen begiäran så skiählig, att han den reda defererat, som och interponerat 
sin fidem.

Resol. Detta recommenderas inspea. aerarii och Quaestori
(2.) Blef nu talt om Behmens godz, och slötz att ett bref afgår i dagh medh 

påsten till h. landzhöfdingen, med begiäran, att arresten kan blifwa ståendes, så 
länge Acad:n får här om hoos Kgl. M:t inkåmma, som med första skiee bör.

(3.) Sade inspea. aerarii, att i dagh får hwar Professor i aerario 100 dr kmt. och 
bewiljades Prof. Columbo, att taga till sigh det som för hanss profession faller, dock 
will Consist. intet gå änckian förbij, uthan än wijdare deliberera, om det som i 
höstas begyntes consulteras om, huru hon och andre änckior, sampt flere som 
restantzier hafwa, må richtigast kåmwa till sitt. N u kunde man intet wägra h. 
Columbo sin begiäran, effter han hade 111. Cancell bref för sigh, och sedan är ingen 
annan resolution kåmmen in contrarium, dåck skall wärcket med första recommen
deras Rectori, att Consist. må giöra dhet bästa för änddorne.

(4.) Proponerade ProRector att en studiosus Berger#/ Eek är dödh blefwen, till 
hwilkens begrafning sökes hiälp ex fisco studiosorum.

Quaestor. Jag har hördt säyas effter honom sielf, der finnes så mycket i hans qwar- 
låtenskap, att han ärligen han kåmma till grafwen der med. Somblige meente det icke 
förslå, höllo skiäligest, han finge först på sitt stipendio det som innestår, och om skie 
kunde något af fisco.

Resol. Han får resten på juuleterminen af sitt stipendio nl. 30 dr kmt. och emot 
pant till läns af cassa studiosorum 20 dr som sedan kan betalas af hans innestående 
stipendio på denne löpande termin.

(3.) Bewiliades D. Andreas Höök Gestrick), att hålla egen disputation de astrosophia. 
It. Dn. Jonas Boetio de sale hospitali.

(6.) Dn. Meulino communitisten bewiljades af cassa studiosorum 3 dr smt. till att 
der af betala Academias wachtmästare, för d a  han har taget af honom till sitt uppe
hälle, under sin war ande krankheet. Taltes och om, huru han här effter skall blij 
spijsad, mädan han är siuk, effter spijsmästaren icke will sända honom maat. Resol. 
Meulinus kan hafwa sitt budh när måltijden är på Communitaet, och då kunna 
hanss commensales af bordet meddela honom sin deel, och in ta  beswära spijsmästaren 
här om.

(7.) Berättade ProRea. sig talt med h. 01. Rudbeck om H äga  och Sundelio, frå- 
gandes om icke det kunde låta giöra sigh, att effter dhe förr ha wäret på Communitet, 
men äre der ifrån kåmne för dhe skiähl in aais finnas, och nu lijkwäl vacante rum 
äre, att dhe då finge gå dher i anseende 1. der till att h a  igönom ingen skiea något 
förnär heller intrångh wedh diskerne. 2. Effter dhe äre befogade till Kgl. benef. så i 
anseende till 111. Cancellarii bref, som den tiänst dhe stadigt giöra wed Colleg. An
tiquitatum, och der före pro 3. in ta  böra skattas som intaimister hwilcket h. Rudbeck 
har hållet skiähliget, som h. Gartman då närwarandes, och wiste betyga, hemstälte 
altså ProReaor Professorum betänckiande, om icke detta kan slutass för dem. Resol. 
Effter dhe skiähl nu förebrachte äre, synes d a  kunna tillåtas.



i å j y  3 april 259

D. 3 April
höltz Consist. majus, präsentes R. M., h:r Gartman, DD. Hoffw., M:r Liung, h. 

Arrh., M:r Aurivill., h. Terserus, h. Columba. Not. Micrand.
(1.) Rector sade sigh nu nödigt hafwa för hälgen, att giöra en relation om reesan 

tili Stockholm, och dess expedition, men dagen förr än reesan galt, sade han ett bref 
wara ankåmmet ifrån h. RijkzRådet och Praesidenten i Kgl. Håfrätten, H:s Excelkz 
h. Bengdt Horn af d. 19 Martij, hwilcket nu uplästes, och beswarar dher i h. Prae
sidenten Consist:ii till sigh ankomne bref, lofwandes att den Kgl. HåfRätten i noga 
ponderation taga skall, och fodersambligast sigh till swar utlåta öfwer Consist. bref 
och inkåmne förklaring, försäkrar i det öfriga Consist., att det wederfaras skall, hwad 
som rättwijsan och billigheeten medgifwer.

(2.) Uplästes och ett H. Excelkz RijkzRådetz h. Jöran Gyllenstiernas bref af d. 
29 hujus, der H:s Excelkz beswarar Consist. skrifwelsse, beklagar det missförtroende 
och oenigheet, som upkåmmen är emellan Acad:ae ledemoter, contesterar i dhet öfrige 
all günstig benägenheet, att befordra Acad:ns wälfärd och interesse, i det justicien 
conformt är.

[3.] Sedan berättade Rector, att d. 23 Martij, inlefwererade Rector med deputato 
V. Consist. h. Arrhenio hoos Kgl. M:tt supplijken om den begiärte commissorial rät
ten, der på fölgde en sådan resolution af Kgl. M:tt, att ehuruwäl H:s Excelkz Rijkz- 
Cantzleren hade remitterat, heelt och hållet saken från sigh till justitien, så wille lijk- 
wäl H:s Kgl. M:t intet något fullkåmligen der på sluta, för än som H:s HögGr. 
Excell:z såsom Acad:s Cantzler wore tillbaka kåmmen, på thet att constitutiones må 
effterlefwas, wed hwilkens igenkåmst H:s Kgl. M:tt will taga Acadrns interesse i ett 
nådigt betänckiande. Kgl. M:tt har wäret sinnad att giöra strax resolution här på, 
men emädan wij hade allenast H:s HögGr. Excell:z RijkzCantzlerens muntel. swar 
gönom Secret. Hadorph. och III. Cancell. sidste bref wore ändå ey öfwerkåmne här 
om, 111. Cancell. och sielf snart lärer öfwerkåmma, derföre har Kgl. M:tt så länge dhet 
upskiutet.

Sedan hade Rector och deputat«; Consist. fattadt en ny supplijk, sedan 111. Cancell. 
bref ankåm, och der i hemstält Kgl. M:tt att nämna personerne till den begiärte 
commission, af hwad collegio H:s Kgl. M:tt nådigst behagade. 2. Att Kgl. M:tt wille 
nådigst recommendera hufwudsaken Kgl. HåfRätten, att hon i denne session må 
slutass, på det Consist. icke må hindras längre i sine ämbetzsyslor, af detta beswäret.
3. Att Hällsing spanne:len som ligger i bodarne och skiämmes bort, må få af Acad:n 
föryttras der i landet till allmogen. Nu frågade Rector om Consist. funne gott att 
den supplijken öfwergifwes. Här till bejakade Consist., tychte och nödigt att i denna 
supplijk infördes om Behmers godz, och begiäras af H:s Kgl. M:tt, att den lagligen 
wunne immission i godzen, må blifwa ståendes till dess Acad:n sin praetention 
mächtig blifwer.

(4.) Nu inkåm slotzbefalningzmannen h. Samuel Stehn och borgmäsr.n Kadow, 
sade sigh wara ombedne af Prof. h. 01. Rudbeck att inlefwerera någre skriffter, der 
på han begiärer giärna swar i dagh, effter termin är kårt af Kgl. Håfrätten satt, och 
h. Rudbeck will giärna skrifwa swar om tijsdagh med påsten.

En skrifft lefwererades h. Rectori, och en annan h. Gartman, åt proRectori.
Rect. och Consist. swarade sigh wilja giöra, hwad dem tillstår och giörliget är, när 

dhe ha fattat skriffternes innehåldh, her med afträdde befal:n och borgmästaren.
(5.) Sedan fullfölgde Rector berättelssen om expedition i Stockholm d. 26 som war
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comparations dagh, så upläste h. Rudbeck en supplijk protest, anhållandes om dilation, 
det argument han dreef, war det förnämst, att dhe acter han hade inlefwererat i 
Curios saak, icke wore vidimerade för medh original aeterne, uthan vidimerade alle
nast af twanne Professoribus, effter en annan ovidimerat copia.

Der till Rector och Consist. deputat»r hade swarat, honom wäl för effterlåtetz att 
vidimera dhen ovidimerade copiam, med original aeterne, om han det i höstas strax 
hade begiärt.

Hade och h. Rudbeck hafft någre injurieuse postulater, såsom att original aeterne 
må förseglas och läggias i ett rum, der ingendhera wederparten må betiäna sigh 
dher af.

Rector swarat, att Consist. skattar sigh wäl olyckeliget i dhet fallet, att wij blij 
uthmålade, som wij skulle med sådan orichtigheet omgå, att wij wåre protocoller ey 
sielfwe wore wärde att behålla, men lijkwäl lyckelige i den måttan, att wij fåå för
klara wår oskyldigheet, och wijsa wederpartens obilligheet in för så rättwijse domare.

Anbelangande aeterne sw. jag honom flere acter fått, än honom (kan skiee) borde, 
klagade och att wij blij pressade medh hastigheet, men honom är unt lång tijd nogh, 
begiärte så att honom måtte påläggias inkåmma med sin libell uthan längre uppehåll.

Dher på låfwades både Consist. och Rudbeck swar effter middagen. Men effter 
middagen då wij upkomme, swarades gönom actuarium, att för andre hinder, sär
deles Doct. Oldenkops saak, ha den Kgl. Håfrätten intet kunnat resolverat der öfwer. 
Då fattade Rector och Academiae deputatus det rådet, att dhe andre dagen inkåmma 
med en protest i Kgl. Håfrätten.

Af hwilken twänne copier nu i Consist. uplästes, den h. Rudbeck har sändt till 
proRectorem h. Brunnerum, vidimerade af Samuel Stehn och Sam. Kadow, hwilka 
finnes intet accordera, hwarken sig emellan, ey heller med original conceptet, som nu 
wedh handen war, uthan funnes vitieusa i hwar annan radh.

Slötz att Consist. begiärar giönom Hadorph en rätt vidimerad copia af Kgl. Håf
rätten.

Rector sade nu det Rudbeck tycker denne suppliken heller protesten wara för swår 
och hårdt stält, men Rector och Academiae deputatus förmoda, att dhe intet annat ha 
dher insatt, än dhet som sanningen fordrar.

D. Hoffw. Dhet hade fuller wäret kan skiee wäl, att man intet ha rördt om dhet 
som gammalt är, wij böre hålla oss defensive och ingen ny klagan giöra.

Rect. och Academiae deput. sade sigh intet wijdare gådt, sigh hafft en god intention, 
och om något ord synes wara för hårdt, begiära dhe lof att få förklara sigh sielf dher 
på, och wilja dhe swara derföre, sade och det är h. Rudbeckii upsåt att söndra Consist., 
winner han det så blifwer dhet swårt för dhe andre sedan, att draga allena dhen 
bördan.

Nu begiärer h. Rudbeck, som iag seer af denne hans nu inkåmne skrifft, att 
Consist. will säya sin mening, om den protest wij på Consist. wägnar inlagdt, antingen 
dhe ha gifwet oss der till fullmacht heller ey.

Rector sade sig nu intet finna något annat rådh, uthan att wij gå den gambla 
wägen, att saken skiutes till vota, och att det må heeta Consist. sluth, det flere vota 
falla på. Imedlertijdh wille Rector afträda, och rådde Rector att Consistoriales äre 
endrächtige, och hielpa till att förswara sin ähra och redeligheer, det kan wäl intet 
wara möyeliget att alle så liust stämma öfwer eens om alt i sine votis.

Men icke må derföre Consist. heta söndradt.
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Eliest effter wår wederpart af hufwudsaken will giöra twänne saker, en af sielfwa 
hudwudsaken, och en af processen, synes migh, sade Rector, wij böra hålla oss wedh 
hufwudsaken, och blij wed domarne, äre dhe galne, så wijses fuller processen wara 
galen, och detta höllo och dhe andre Professores nödigt, nL att dhe blij wed hufwud
saken och dhe domar som gångne äre.

(6.) Uplästes h. Olai Rudbeckii swar tili den Kgl. Håfrätten, på Rectoris och 
Consistorii deputati inlagde protest.

(7.) Uplästes och Kgl. Håfrättens 2: ne resolutioner den ene af den 23 Martij, an
gående aeternes extraderande. Consist. föll intet emot denne resolution, uthan är med 
den wäl tillfredz.

(8.) Uplästes h:r Olai Rudbeckii 2 skriffter till Consist. och Rectorem, der i be- 
giäres, att dhe Professores som ha fullmechtigat till K gl HåfRätten R. M. och Prof. 
Arrhenius 1. i hufwudsaken emot Curio, 2. i den förmente injurie saken som Curio 
finnes beswärad af, 3. uthan laga klagan och citation att påkasta h. Rudbeck en hoop 
injurier och calumnier (som han dem kallar) dhe wille med sine egne nampns 
anskrifwande under be: te protest det betyga, men dhe som intet ha dem der till full
mechtigat, dhe wille skrifwa sine nampn på andra sijdan, att h. Rudbeck må wetta, 
hwilka han citera bör sig till swars i den Kgl. Håfrätten. Begiärer han och att Rector 
och Prof. Arrhenius wille sigh absentera, mädan här om voteras.

Rect. frågade, om han skall taga afträde, swarades af sombliga det wore onödigt 
ty då skola alla taga afträde. Blef sedan här om något tahl, och fan Consist. att hwad 
det första wedkåmwer. (1) Om Rect. och P. Arrhenius ha wäret fullmechtige till 
swara i Curios hufwudsak, det finner sigh sålunda, att dhe wore ombudne af Con
sistorio, att giöra en anstalt till sakens företagande, och om det skulle omträngia, 
confrotfteras med wederparten i Acad:ns saak. (2). Om injurie actionen är samma 
swar, som om den förste punchten.

DD. Hoffw.: Wele wij hålla oss effter Rectoris giorde proposition och votera här 
om i ordning, som i jåns sades.

Rea. Jag skulle giärna see att Consist. wore då plenius, om det skall voteras. Pro
fessores somblige meente Consist. wara frequenth nock här till.

Rector anböd så wäl som h. Arrhenius att afträda, mädan här om delibereras. 
Professores dhe andre, höllo nu som i jåns det onödigt.
D. Hoff, och h. Gartman, att praecidera wederparten occasionem calumniae, tycker 

oss bäst wara, att afträde skiedde, äntekn afträdde dhe. P. Arrh. begiärte att Consist. 
icke wille låta dem graveras här af.

P. Aurivill.: mig tycker, dhe borde intet affträdt.
H. Gartman förträdde proRectoris ställe.
Uplästes så h. Rudbeckii skrifft till h. Gartman, der i begiäres det samma som i dhe 

2 förra nl. att dhe som ha fullmechtigat Rect. M. och Prof. Arrhenium till KgL Håf
rätten, till att beswära honom med en hoop injurier, måge skrifwa sine nampn under 
samma supplijk heller protest etc Her om voterades.

H. Columbus, h. Terserus, h. Aurivill., h. Dung. Hwad som sielfwa hufwudsaken 
angår, emellan Acad. och Curio, kiänna wij dem före war i t Consistorii fullmechtige, 
och den inlagde protest godh, men der någon tycker någre swåre expressioner wore i 
den insinuerade protest i Kgl. Håfrätten inkåmmen, hafwa Reaor och h. Arrhenius 
sigh sielfwa tillbudet dher på förklara.

DD. Hoffw. Min mening är den samma nl. att jag är öfwer eenss med Consist. i
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hufwudsaken, så wijda som mitt votum är tillförende in actis infördt, och på samma 
sätt, samtycker jag alt, det dhe g. herrar Rector och deputatus i hufwudsaken emot 
Curio, emot hans fullmechtige inwändt hafwa, till domens förswar, och dilations för
hindrande, men wore der brede wid något inkåmmet, som directa hufwudsaken intet 
wedkåmmer, är fuller dhet mig intet witterligit, ey heller med min wilja, att det 
skulle gravera någon, ty lämnar jag det dem gode herrar till förswar, som sig sielf 
tillbudet hafwa det att förklara.

H. Brunnerus hade skrifftel. ingifwit sitt votum, så lydandes.

Om detta ärendet är det mitt enfaldige betänckiande. 1. Att effter Magnif. Rector 
och h. Prof. Arrh. äre nu hemma, bör man först höra deras relation in Consistio.
2. H. Rudbeckio kan swaras, att wij stå för saken. Har han något att tahla på detta 
brefwet, heller rättare sagdt, denne protesten får han der på swar in loco af Acadms 
fullmechtige.

Martinus Brunnerus.

H. Gartman: i samma mening är iag som dhe andre g. h. Consistoriales, angående 
det M. R. och Consist. deputatus h. P. Arrhenius till hufwudsakens behörige och 
tijdige uthförande i den Kgl. Håfrätten förrättat hafwa, der om är jag wäl tillfredz, 
men dher någon widrig expression månde wara i deras protest heller supplijk i Kgl. 
Håfrätten insinueradt, hwar af h. Rudbeck befinner sigh wara graverad, tillbiuda sig 
här uthinnan, h. Rea. M. och Prof. Arrhenius på behörig ort att förklara. Hwar med 
jag och är till fredz.

Resol. Hwad som sielfwe hufwudsaken wedkåmmer, emellan Acad. och Curio, 
kiänner Consist. p. t. Rectorem Magnif. och h. Prof. Arrhenium förr wäret sine full
mechtige, och den inlagde protest eller supplijk godh, men dher någon måtte tyckia 
någre swåre expressioner wara i den samma protest inkåmne, hafwa Rector och h. 
Arrhenius sig sielfwe tillbudet dher på sigh förklara. Och effter Consist. är här 
öfwer ensse, finnes icke nödigt i synnerheet, af en heller annan någon sådan under- 
skrifft utgifwa, som begiärt är, uthan detta som collegialiter är slutet, extraderar.

Här med inkallades Reaor och h. Arrhenius.
Uplästes sedan än en skrifft till R. M. af sam m  innehåll som den förra. Pr. 

Arrhenius begiärte att få en copia, af det nu i Consist. af h. Rudbeck är insinuerad, 
det som förmeentes honom ey wägras kunna.

Reaor: det är nödigt att Consist. nu snart betäncker sigh, om en fullkåmlig depu
tato af Consist. i hufwudsaken. Af Rectore nämdes ehest en Brynning wed nampn, 
som säyes wara en tiänlig karl, till att bruka för procurator i Kgl. Håfrätten, effter 
han wore waan wedh curialierne allenast någon adiungeras honom af Consist. 
membris.

Rector och h:r Arrhenius sade sig in ta  meer wilja reesa, uthan håppas sigh blij 
derföre frijade, effter som och förr dem låfwades, när dhe togo på sigh reesan, som nu 
skiedd är. Consist. påminte sig dhet, hållandes skiäliget, att dhe nu förskonas.

Sombl nämde Hadorphium på Consist. wägnar böra wara tillstädes. H. Arrhenius 
och Rector sade, att han tager d a  intet på sigh.

Dhe andre meente honom böra d a  giöra af sitt ämbetes plicht, änteligen blef intet 
annat sluth här om, uthan dhet upskiutes till Consist. plenius, som nödigt med första 
skall hållas om denne saken.
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Den 8 Aprilis
höltz Consist. majus, presentes wore Rector Magn., Mag:r Brunnerus, Mag:r 

Benzeliar, h. Gartman, DD Hoffwenius, M:r Liung, h. Vereli#;, h. Arrhenius, h. 
Norcop., h. Terser«r, h. Columba. Not. Micrand.

(1.) Acad:ae wachtmästaren klagar mycket öfwer den fattigdomb, han och wachten 
lijder, begiärer att få niuta hwar månad, det dhem bewiljat är på sin löhn. Quaestor 
sw. han giör orätt att han klagar der öfwer, ty dhe haa fått öfwer det dhe har tiänt, 
det jag skall wijsa medb dheras egne quittenzer. Hwilket och sades wachtmästaren 
sedan han war inkallad.

(2) . Begiärte Per Jönss wachtdrängens änckia, att få blij wed sin mans tiänst till 
hösten, och att hon får legia i stället en, som här tills har gått sedan mannen blef 
död. Wachtmästaren frågades om han är betiänt med den som hon will legia i stället. 
Han sw. sig wara wäl till fredz med honom. Sade och änckian med denne så accor- 
dera wilja, att han blijr förnögd.

Resol. Effter änckian är fattig, har legdt karl heela winteren, och tillbiuder än 
läya den som dugelig är, så effterlåtes det henne till hösten.

(3) . Sal. Birgeri Eekz landzmän, anhålla om någon hielp för sin landzman sal. 
Eken gratis af fisco studiosorum, effter han pröfwas wara fattig, det h. Prof. Liung 
särdeles betygade, sades af somblige att effter honom är berättadt, det han skulle ha 
lämnat wackre saker. Swarades af andre, att hans syskon ha taget hädan dhe bästa 
sakerne. Consist. tychte det illa wara giort om så är skiedt, och att landzmännerne 
intet ha bordt det tillåta.

Prof. Liung, böckerne och kappan äre qwar, och är intet stort borttaget, uthan 
allenast någre små gångkläder.

ResoL Änteligen bewiljades honom gratis, i stället för det han läna skulle, 4 rdr i 
caroliner af fisco studiosorum.

(4) . Andreas Enebergh Westrogothus begiärer testimonium. H. Gartman och h. 
BenzeL witnade honom wäret en stilla dräng, och intet annat än det godt är om 
honom spordtz. Res. Det bewiljes honom.

(5) . Bewiljades och L. Näring Helsingo testimonium effter han fattig är, och intet 
har till uppehålla sigh medh.

(6) . Andreas Berghem som ha wäret på påsthuset och är belagd med böte för 
lägersmåhl, begiärer ödmiukeligen att han kunde slippa dhe peningeböter, honom är 
pålagdt, effter han är fattigh, och dess uthan skall relegeras. Rector sade sig effter- 
gifwet sin deel.

Consist. fan för exempel skull, det ey kunna eftergifwas, som Consistorio till- 
kåmmer.

(7) . Taltes om Nybelio, att han så bedrägeligen är undkåmmen, och den andre 
stackaren som så stor skada ledh för sin sweda och wärk, sampt swåra lyte och giorde 
omkåstnad intet hafwer igen.

Resol. Man förnimmer hwar han är, så kan skrifwas nomine consist: ii magistrat: n 
till der sammestädes, fins han i Stockholm, så skrifwes öfwerståthållaren och execu- 
tions collegio till, att det räcker Consistorio handen, att få honom igen.

(8) . Uplästes El. Cancellarii recommendation för borgmästarens i örebroo Lutens 
sohn [Johannes], att winna Communitetet.

Resol Han gifwer sigh an hoos inspect:m i den facult. som han det söker, undergår 
prof, och hielpes effter handen, när rum ledigt blifwer.
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(9) . Rector hälssade Consist. på H. Excellrz Gripenhieims wägnar, med wänlig 
begiäran, att studiosus Nicol. Nyberg wed nampn, som skall wara reda examinerad, 
kunde blij hulpen tili stip. pecun.

Resol. Han angifwer sigh i den facultet han söker, så kan han hafwas i minnet mir 
rum ledigt warder.

(10) . Taltes och om Hagelstens sohn [Sven], it. den som stadzmagistraten i Stock
holm recommenderade i höstas, att dhe må hafwas i minnet, när rum blifwer löse.

(11) . Uplästes IIL Cancell. bref, till swar på Consistorii afgångne skrifwelsse, om 
h. baron Flemmingz och Helmetz giorde excess, och samtycker H:s HögGr. Excell:z 
att h. Flämming, effter han har infunnet sigh med deprecation, winner der medh 
lindring, på sitt förseendes poen, men der Helmetz icke inkåmmer på samma wijs, 
borde hans excess hårdare mot honom resenteras. Borde och praeceptores hafwa en 
admonition och tilltahl här om, så frampt desse stå under praeceptorum lydna.

Resol. Rector låter nästa Consist. dagh citera up dem, då kan detta säyas h. Fläming, 
och Helmetz plichtar för sin giärning, der han den icke på samma sätt afbeder.

(12) . Uplästes 111. Cancellarii bref af 2 punchter, 1. om Academiae trägård, att 
effter h. Ol. Rudbeck icke wijdare hinner med kåstnaden på honom, den han sigh 
påtog, när Acad. staten begynte brista för sölfwer myntz förhögning, håller H:s 
HögGr. Excellrz skiähligt, att h. Rudbeck ey wijdare graveras med det som publijqt 
är, uthan förordnar, att dhe 150 dr smt. som för detta till trägården wäret anslagne, 
och här effter der till opföras och lefwereras. 2. Att bönderne för deras dagzwärken 
med hööbergningen till exercitiae staten, betahlas her effter derföre sålunda, att dhet 
decourteras på den rest, som dhe till ord. staten skyldige äre, effter dhe elljest den 
rest aldrig mächta betala.

Resol. Bokhållaren gifwes en copia af samma bref, dhet han följer i rächningarne.
(13) . Uplästes h. gouverneurens bref ifrån Norlanden, till swar om den begiärte 

relaxation på den arresterade spannemåhlen, och skrifwer h. gpuverneuren sigh det 
icke kunna giöra, förr än man säker blifwer, huru wij stadna med Cronan af Dan
mark, lofwer Acad:n, der wår Herre gifwer oss fredh, att spannemåhlen mot sädes 
tijden skall uplåtas allmogen, förfrågandes der hoos om Acad:n är till fredz, dher 
hon får 15 dr kmt. för hwar tunna, der oomgängeligheten fordrar, att spannemåhlen 
tarfwas till militien, lofwar och h. gouverneuren Acad:n skola få richtig betalning.

Consist. war till fredz med det kiöp, som gouverneuren tillbiuder. Här wed talte 
Quaestor om, att Hanss Behm har begiärt 50 t:r af samma spanned, Quaestor swarat, 
att Acadrn intet råder om 10 t:r fast mindre 50, effter alt är arresteradt. Behm sedan 
skrifwit sigh sielf wilja uthwärka lof af gouverneuren, begiärer allenast weta prijset.

Här om taltes, somblige meente wara betänckeliget, att uthlåta sig i handel med 
kiöpmännerne, effter man tillförende har uplåtet detta allmogen, särdeles war h. 
Norcop. i den meningh.

Andre meente, böndren ändå näpligen kunna lösa all spannemåhlen, och att Behmen 
wäl måtte effterlåtas, giöra sitt bästa hoos h. gouverneuren, hälst effter honom förr 
war låfwat, detta bijföllo och dhe andre. Prijset för Behmen är bäst det blijr wed dhet 
för är nämdt för honom.

Syntes gått att Academien har sin man wed handen nl. Larss Jacobson när säden 
utsäljes. H. Brunnerus meente nödigt wara, att Acad:n hade en annan man dher hoos, 
när spannemåhlen tages uth. Skrifwes swar till landzhöfdingen, och der i giöres en 
tacksäyelsse för den resolution fallen är, att man i anseende till dhe nödträngde släp-



iS~jy. 8 april 265

per henne för 15 dr tunnan, men giör sig lijkwäl det hoppet, att der något wore 
öfwer, och kiöpmännerne der af finge, att Acadtn finge då något meer.

Slötz och att det skrifwes pastoribtfj till, att ingen må grijpa till spanmåhlen Acad. 
till förfång. I Tänsta skrifwes cappellan till

(14) . Uplästes å nyo 111. Cancellarii bref, för interessenterne wedh ståhlbruket i 
Näricke, att få Academiens tårph.

Uplästes och ett project af h. Quaestore, giordt till swars på detta 111. CancelL bref. 
Detta swaret skrifwes intet reent, förr än Ringius igenkåmwer, då kan brefwet afgå 
till Hl. Cancell. som förmenas snart wara i Stockholm.

(15) . Uplästes å nyo bokhållarens Rommels skrifft, som insinuerades d. 25 Feb., 
men då icke resolverades.

Sedan han i gemeen hade klagat öfwer fougdernes seenheet, med sine rächningars 
inlefwerering, fölgde detta, 1 punchten war om det hemmanet Acad:n bör hafwa i 
refusion effter Kgl. CammarCollegii slut, af Mest:r Boos reducerade fiärdepartz 
ränta, att Academien söker wist uthslagh, hwilcket dhera hemmanet han hafwa skall

Resol. Rector med Quaestore och inspect. aerarii tala med häradz fougden här om i 
mårgon i böhnen, will han icke willfahra Acad:n i sin begiäran, så skrifwes h. landz- 
höfdingen här om till.

(2) punchten hänger af den förra, när resolution der i faller, så är detta och slutet.
(3) Angående Jacob Ringz rächningar, kunde intet der till giöras, effter Ringius 

intet war tillstädes, Rector beswärade sig öfwer hanss motwilligheet, att han ey hade 
blifwit hemma, och upkommet i Consistorium uthan reest bort, fast han tillsagd war 
upkåmma.

Men hwad profwet wedkåmmer af tijonden i Wässmannelandh, sade Quaestor för 
2 åhr ungefehr wara slutet, att dhe skulle gifwa 1 /4  t:a af skyhlen. När bokhållaren 
inkåm, sade han att Ringius har beropat sigh på ett sluth, att det skulle gifwas 2 f:r 
af hwar skyhl.

Resol. Dhet sees effter i 1669 åhrs heller 68 åhrss actis hwad slut giort är, och 
der wed blifwer det. Slutet för rättaren i Pasta skall Ringius swara till om det är 
uttaget, effter Professores påminte sig detta wara bewiljat, och om det förr ey finnes 
in actis, så bewiljes rättaren hwart åhr, så offta han giör dhe reeserne med koppar- 
[bergsspanne]m[måhlen]s forslan från Forss el. 3 dr smt. N u bestås på 72 och 673. 
Slutet för Johan Anders [Grans] änckia sees och effter in actis.

(4) Larss Jacobsons 673 åhrss rächning, till hwilken fattas nöyachtige documenter.
Resol. Han måste ännu alfwarligen tillsäyas, effter som han tillsagd är reeda af

Quaestore och inspectoribus, att försee sigh med omisstänchte documenter, och sändes 
hånom budh med en wachtedräng her om till Wijk, der han nu är.

(5) Grötens 673 åhrs rächning, som än intet är inkåmmen. Quaestor sade räch- 
ningen nu wara inkåmmen, men någre documenter feelas. Gröten tillspordes om han 
har dhe documenterne nu fullkåmlige. Gröten swarade sig gifwet bokhållaren en 
förklaring der öfwer, men han der med intet nögd.

Res. Rector och inspect. aerarii med Quaestore see öfwer den förklaringen i mårgon 
effter middagen.

(6) Bibliothekarii underskrefne rächning på inkiöpte böcker till Bibliotheket, för 
dhe penningar der tillkåmne äre.

Quaestor sade, att Doct. Loccenius har en book, i hwilken finnes rächning här på. 
Syntes gått, att heda den rächning, som Doct. Locceni»/ här om hafwer, fölgde med
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bokhållarens rächningar, heller åth minstonne en copia af inkiöpet på dhe åhren bok
hållaren det begiärer.

(7) Inspectorum aerarii underskrefne specification på alle dhe huus, bodar och 
kiällare Acad. äger att uthlega, sampt hwad derföre bekåmmet är, och det åhrligen, 
att man säkert det effter huushyran opföra kan.

Quaestor sade en taxering förr wara giord här öfwer i Fontelü tijdh, den böra up- 
sökias, och sade en hoper wara, som Acad. aldrig har fått i sine händer.

Slötz att taxan först gifwes bokhållaren. Räkning på hyran får han af Quaestore.
(8) Inwentering på redskap och instrumenter i qwarnen, och rächning på dess 

kåstnad.
Sades af Quaestore dhet wara omöyeliget, emädan sådan redskap dageligen för- 

nötes.
Har wed inkallades bokhållaren, och Unonius. Och när Unonius frågades, hwar- 

före han så länge dröyer med 673 åhrss rächning, swarade han, rächningen wara fär
dig, intet annat fattas än uthslaget om fiärdepartzhemmnet i Malma.

Nu uplästes ett project af supplijken till Kgl. M:t, om bokhållarens ansökiande 
emot stadens inspråk på hans bodar.

(16) . Unonius frågade, huru han skall bära sigh åth med rästen hoos böndren, som 
tillslagne äre exercitiestaten.

Effter exercitisemäst:n ha sielfwa taget till sigh disposition öfwer böndren, och 
intet wilja tillåta fougden ha något till giöra med dhem, så meente bokhållaren bäst 
wara att dhe taga resten med up.

Resol. Exercitiemästaren kallas up, och frågas om dhe här med äre till fredz.
(17) . Taltes om, att staden säyes reeda wara i wärcket, begripen, till att sökia 

åkren igen, som Kgl. M:t månde allernådigst för en kårt tijdh tilläggia Academien, 
och syntes wara nödigt, att Acad. här om i tijdh bekymbrar sigh.

Quaestor: det är bäst att Acad:n håller sigh wed Kgl. Commissions domen, der äro 
50 dr smt:z böter satte på den som först den andre inquieterrar, eller kommer oenig- 
heet åstad emellan societeterne.

Änteligen slötz att man skrifwer och här om till Kgl. M:t i samma supplijk, som 
det skrifwes för bokhållaren. H. Brunnerus klagade, att så slumrachtigt har tillgått 
med den åkerens deelning bland Acad:ns medel, effter det aldrig, som lijkwäl bordt 
skiee, har wäret i Consist:o omtalt, och slutet hwem som närmast wara borde, att 
niuta det beneficio först.

(18) . Uplästes supplijken till Kgl. M:t om Behmens godz, syntes gott att relation 
giordes a part, skild ifrån supplijken, heller och der den införas skulle i supplijken, 
att den då giöres kårtast som skiee kan.

Och att ett särdeles bref skrifwes till h. Bergenhielm, med begiäran, han wille hoos 
Kgl. M:tt recommendera wärcket till det bästa. Item taga sig den mödan på, att 
igönomläsa documenterne, och der af först inhämpta rätta sammanhanget här af.

(19) . Uplästes D:s P. Rudbeckii skrifft, af 5 punchter.
(1) Gonsenterar uti inspect aerarii till det uthkast h. Verelius har giort, om torpen 

i Wässmannelandh, som begiärte äre till ståhlbruket, nl. att Acad:n wijser H:s 
HögGr. Excell:z RijkzCantzleren, hwad skada Acad:n dher af befahr ar.

2. Om Comwunitetet huru länge det skall stå, effter spijsmäst:n är och siuk.
Slötz att ett bref med första afgår till IIL Cancell. om Gommunitetetz uphäfwande. 

Dock låta inspect. stipend. sig först här om noga underrätta.
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(3) Uhr appendicem actorum tili Kgl. Håfrätten, begiärer h. Doct. en vidimerat 
copia, af det som h. Prof. Benzelius mot h. Doct har inlagdt, sig att förklara, reserve- 
randes h. Doctoren sig i det öfrige sitt jus thet judicialiter heller alia via att angrijpa 
och ända.

(4) Will Behmen i Helsingeland sielf efwentyra och swara till alt efftertahl, om 
han får 40 eller 50 t:r spanne:l a 16 dr t:n (fast man icke finge mera än 13 af bon
den) må han den påsten få.

(5) Effter man förnimmer att R. Cantzlerens bref wara ankåmmet till V. Consist, 
dher uthi något kan wara, som angår h. Doct:ns persohn att wetta, som och h. 
Doctrns broder h. Prof. Ol. Rudbeck, begiärer h. Doct. suo et fratris nomine, att få 
see och läsa be:te bref.

(20). Taltes om 111. Cancell. bref af d. 18 Martij, och begiärte h. Verelius så wäl 
som h. Norcop., att få see dhet.

Rect. sw. sig wilja först med Consist:o samma bref nogare igönomläsa, då dhe 
finna kunde hwad till denna begiäran kan swaras.

H. Norcop. begiärte och få af copiera h. Benzelii skrifft.
Rect. sw. det skola skiee när han får tala med Consist:o.
H. Norcop.: E:rs Magnif:s lofwade mig iu det här om dagen. Rect.: Jag låfwade 

det för min person, men fan sedan nödigt höra Consist. betänckiande der om.
H. Norcop.: Jag undrar hwarföre det är nu så swårt att gifwa henne fram, effter 

det war så sött och lätt till taga emot hänne, läsa henne och coopijera henne till 
hofwa. Rea.: Låter oss lijtet få talas wed, i skolen strax få swar.

Benz.: Jag betygar mig intet wara rädd om henne.
Norcop.: Det seer så uth lijkwäl. H. Bentz.: platt inta, jag har eliest intet welat 

uthlåta mig till någon perssonalträta effter jag har nu i högtijden betiänt mig af 
min sahligheetz medel. Uthan lämbnat sielfwe skrifften Consist. omdöme. P. Norcop.: 
D a  war det endeste som med förnuft der i skrifwit war.

P. Bentz.: lät andre döma d a  om med hwad förnufft hon är skrifwen.
Taltes åter om Cancellarii brefwet, det h. Vaeli#j och h. Norcop. begiärte see. 

Reaor sade sig wilja tala der om med Consist., allenast dhe wille hafwa något lijtet 
patience.

Dhe affträdde här medh.
Sedan sågs e ffta  brefwa, men effter något drögdes, begiärte Rector att h. Norcop. 

och h. Verelius wille lijtet affträda heem, så länge man kunde få tijdh att skiärskåda 
detta, och sluta här om.

Norcop. kåm lijkwäl, klagade sigh wara bortwijst, bad för Gudz skull sigh weder- 
faras rätt så wäl som en annan? Honom swarades att annat är borttwijsa en, annat 
begiära tarfwelig tijdh, och skona en med så lång sampt wäntande. Han behöfde 
och intet bruka så dyra obtestationa. Consist. wore baed t att giöra hwad rätt är 
dessuthan, änteligen begiärte han 2 ting, först att få detta 111. Cancell. bref afcopiera. 
2. Att få wetta, när och i hwars närwaro den paraphrasis är tillsatt i protocollet på 
sluta af h. Benzelii taal.

Consist. sade sig wilia talas wed om det förra, och gifwa hånom i dag swar wed 
slu ta på session.

D a  andra lämbnas till sin tijdh.
Affträdde så h a  med andre gången.
Sedan uplästes det förste brefwet af d. 6 Martij 675, it. det andra af d. 18 Martij.
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N u frågades, om desse brefwen skole communiceras med dem som jäfwade äre. 
Här om discurerades.

H. Benzel. exciperade sig ifrån att säya sin mening här i.
Doct. Hoffw.: af contentis, när man dem anseer i R. Cantzlerens bref, kan jag 

intet annat säya, än att dhe mäst angå den parten af Gonsist:o, som är interesserad i 
Curios domb, och dess förwaltande, men när jag anseer uthanskriften och öfwer- 
skriften in uthi, finner jag den wara stält till M. Rectorem, och samptL Professores. 
Finner och inter contentu någre general och nyttige monita, som dhe andre g. her
rarna af altera sententia borde wetta, och derföre tycker att desse bref och dem måste 
meddelas i sinom tijdh, ut praecidatur omnis causa calumniandi.

H. Gartman. Jag är i samma mening med DD. Hoffwenio, effter i brefwen är 
något som angår begge parterne, såsom warningar för oeenigheet, och någre tiänlige 
monita, sampt titelen på brefwet, och kunna för den skull i sinom tijdh wijsas.

H. Columbus, h. Terserus, h. Arrhenius, h. Brunner«! och Rector wore i en mening, 
att desse H:s HögGr. Ex. bref äre af den beskaffenheet, att dhe äre ett swar på deras 
bref, som ha skrifwet 111. Cancell. till, och måste stå för domen i Curios saak, och 
derföre ingen annan än dem angår. Men i sinom tijdh och mir så omtränger, kunna 
dhe wäl blifwa androm wijste, som det nu begiära. I desses votis består och resolution 
på den förestälte frågan, hwilket kan swaras dem, som henne framstält hafwa.

(21). Rector föredrog nu, att sist i Consisto begiärte h. Ol. Rudbeck, att dhe som 
af Consistorialib«! ha samtycht till den supplijk heller protest [, skulle namngivas].

Rect. och h. Arrhenius hade i Stockholm inlagdt i Kgl. Håfrätten d. 27 Martij, 
emot h. Ol. Rudbeck, dhe wille sättia sine nampn under samma, supplijk. Och ha wij 
orsak tiänstligest att meka V. Consist. som icke deserera oss, och släppa oss tillsam- 
man med hånom allena, men ehuruwäl wij tillbude oss, der något hårdt ord wore 
inkåmmet, att derpå oss sielfwe förklara.

Lijkwäl i anseende till den möda wij hade här med, som och den anstalt wij giorde 
till sakens företagande, hwarigönom wij något gått förmode, oss för Consist. uth- 
rättat.

Bedie wij ännu, att Consist. wille taga sig den skrifften före, och närmare öfwer- 
läggia, hwad wij dher infördt hafwa, och giöra ett med oss, så wäl i sielfwe ord- 
formerne som dhe ha uthlåtet sig, giöra i det som reelt är, effter sakens beskaffenheet 
hafwer sådane formalier af oss uthtryckt, och oss syntes icke på annat sätt kunna 
exprimeras.

H. Gartman, effter iag war proRector den gången, detta sidst proponerades, effter 
h. Ol. Rudbeckii begiäran.

H. Rector och h. Arrhenius, jämwäl då låfwade sielfwa, att dhe wille förklara sig 
på det, som syntes wara något hårdare skrifwit.

Begiärte och samma gång att detta skulle underkastas Consist. betänekiande, 
tagandes der med afträde, mädan Consist. här om sig betänekte, hwar på sedan 
voterades här om, och effter plural: m votorum skiedde här i ett sluth, det jag sedan 
sade h. Ol. Rudbeck, derföre kan jag intet see, huru wij kunna giöra något annat 
sluth här i, än dhet en gång giort är.

Rector: Jagh begiärer lijkwäl, att der Consist. finner oss der i intet annat infördt 
än dhet som sant är, och eenliget med sielfwe saken, att dhet icke wille deserere oss, 
uthan giöra ett med oss.

Her med afträdde Rector och h. Arrhenius.
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H. Brunnerus. Ha dhe wäret Consistorii fullmechtige, så få wij intet häller så 
släppa dhem. Man måste gifwa en fullkåmlig fullmechtig, den försäkring, att man 
kiänner gått hwad dhen giör och låter.

Doct. Hoffw. Dhet är något i protesten, som jag intet will stå före nl. att han såår 
oenigheetz ogrääs nu, och dhet länge har sådt. Här med affträdde D:r Hoffw. och 
kom intet igen.

P. Terserus. Dhet har Rector sielf förklarat nl. sigh dher med förstå heele denne 
tijden, mädan Curios saak är agerad.

H. Bentz. och h. Columbar meente, att man kunde låfwa dem assistence ännu, 
jämwäl i dhet som nu begiäres, angående dhe ord, som synas kunna h. Rudbeck heller 
andre wara något hårda fast man intet ändrar i den gångna sentencen förr, uthan 
allenast här in actis införas Consistorii förklaring dher öfwer.

Resol. änteligen. Man unfaller intet att giöra dem all möyeliget adsistence i dhe 
expressioner som sielfwa sakens swårheet dhem har aftwingat, i det man effter lagh 
och billigheet bör bijfalla sine fullmechtige och collegar.

Hwilcket sades Rectori och h. Arrhenio, sedan dhe inkallade wore.
(22). Rector påminte sedan nödigt wara, att Consist. nu änteligen sluter något 

wist om Acad:ns fullmechtige i hufwudsaken. Item hwem som skall på Consistorii 
wägnar reesa öfwer.

Slötz att dhen procuratoren Rector förr ha nämdt, nl. Brynningen tillskrifwes och 
tillijtes att blij Acadrns fullmechtige, effter och reeda en tiänlig fullmacht öfwer- 
gången är, och Secret. Hadorph tillijtes att giöra aftahl med Brynning här om. Taltes 
om hwem Consist. skall bruka tanquam deputato Consist Här om wore åthskillige 
förslag. Och effter man befarade heela Consist. betänckiande nödigt req#*reras, syntes 
rådeliget, att man först till en begynnelse, när den förste inlagan gifwes, låter en sät- 
tias på en häst som strax reeser öfwer, att emottaga libellen, så kan Consist. läsa henne 
igiönom, upsättia hwad nödigt synes till swars, och skynda det sedan tillbaka igen. 
Här medh afträdde h. Bentzelius.

Frågades af Rectore, hwad Consist. swarar till h. Norcopensis begiäran, nl. om 
honom må gifwas copia, af h. Benzelii skrifft. Sågz effter i 111. Cancell. bref om 
något swar bör öfwer särdeles war inkåmmet, dhet fanns intet, uthan att H:s HögGr. 
Excelkz, skiuter heela saken ifrån sigh under justitien. Här om discurerades åthskilligt. 
Ty evidenter har H. RijkzCantzleren munteligen förbudet desse skriffter röras. Men 
sedan i dhet skrifftekge swar, dher Consist. wäntade underrättelsse här om, finnes 
intet här om.

Skulle nu Consist. emot 111. Cancellarii förbodh, som en gång skiedt är, gifwa henne 
uth, så ha dhe intet till förswara sigh med, dher dhe giorde emot H:s HögGr. Excelkz 
förbodh.

I det brefwet af d. 6 Martij syntes något wara, som gifwer det med sigh, att den 
skrifften må extraderas nl. in his verbis, wiljandes jag hwarken i detta heller annat 
hindra justitiens läpp. Doch war detta icke så klart som förbodet.

Resol. Ehuruwäl H. HögGr. Excellrz skrifwer sig skutet, dhe nu warande twistig- 
heeter, under domarens decission, kunde wij ändå icke säkert finna, om H. HögGrefl. 
Excelkz, och der underförstår dhe skriffterne, öfwer hwilka, H:s Excell:z sitt stora 
misshagh på Wännegarn betyga månde, helst emädan H:s HögGr. Excelkz i sitt 
bref, af dato d. 18 Martij, det mycket ogillar, att H:s HögGr. Excelkz misshag öfwer 
senere skriffter, intet äre med så starke expressioner till acta förde, som dhe på Wän-
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negarn föllo. Om denne extradition, hafwe wij än yttermere hoos H:s HögGr. 
Excell:z oss förfrågat, och kunna derföre intet oss wijdare uthlåta, innan swar här om 
kåmmer. Skulle och Consist. giärna see, att dhe som den begiära, wille hiälpa till, 
dher swar med nästa påst ey kåmmer, att någon resolution här öfwer kåmma må, 
med det första. Och detta kan säyas dhem munteligen.

Uplästes sedan ett opsattz af h. 01. Rudbeck, på det, han begiärer än af actis och 
protocollen, såsom

1. Hans grosser på aeterne. Res. Dhet sändes öfwer till Acadins fullmächtige, dher 
han kan dhet få, när rätten det tillåter, att han skall actionera någon för processen.

2. Om aeternes upläsande i nästa session 1654. d. 28 Aug.
3. Om wachtens witzord. 1655. 3. Octob.
4. Copia af Kgl. bref för Curio. 9 April 1661.
5. Drottning Christin® 10 April 1644.
6. Kgl. resolution 27 Junij 1655.
Alt det öfrige i dhe 5 senare punchter bewiljes.

Den 14 Aprilis
höltz Consist. minus, pras. R. M., h. Benzelio, h. Fornelio, h. Norcop., h. Columbo. 

Not. Micrand.
(1) . Berättade Rector, att wachten har angifwet, Swän Bärling och Erick Skiörling, 

för dhet dhe natten effter palmsöndagen, ha giordt oliud med ropande, och timbers 
kastande, sampt skiälzord på wachten.

Wachten inkåm och Bärling, men Skiörling har wäret reest på landet förr än 
citation kåm.

Wachten berättade så, att desse twå kåmmo från reemsnijdaren trallandes till 
torget, der wij stoge, då frågade Skiörling hwem är der står, därpå swarade Bärling, 
det äre kårfwar, wij sade, lätter oss blifwa i fredh, dhe ginge der med uthföre, 
ropandes kårfwar, sade att en student Prockman wed nampn, det skolat hördt. Denne 
Prockman inkåm, förmentes säya på sin eedh sanningen. Han sade sig i sitt härbärge 
lijtet från tårget, hört en ropa på gatan kårfwar, men natten mintes han intet.

Bärling nekade inständigt för sigh, tillböd med eed giöra sig frij, sade att hans 
cammerat ropade en gång, sade och att på tårget Skiörling både frågade och sielf 
swarade.

En af stadzwachten sade, att Bärling swarade, sig wäl kiänna honom, tillböd giöra 
eed der på.

Wachten sade, att sedan ropade dhe högdt, och begge brukade det ordet kårfwar.
Här med afträdde dhe. Consist. kunde intet längre här med kåmma, förr än 

Skiörling kåmraer tillstädes. Derföre tillsades denne Bärling, som gifwer hånom 
skull, wara bekymbrad om, att få den andre till swars. Interim pålades denne wara i 
arrest.

(2) . En bårgare Swän Olsson, fick domb för någon tijd på B. Sylvijn, för någon 
skullfordran, att han skulle få resten af hanss stipendio för höstterminen, och det 
öfrige, af hans andre egendom, nu är intet annat tillgå, än det som faller på hans 
stipendio för sommar termijn det Swän Olsson begiärer. Men nu fordrar och Swan- 
berg någre peninger af Sylvijn, som han Sylvijn skall ha länt, dels af Swanberg sielf, 
dds af dheras fisco. Swanbärg sade sigh intet tahla, på det Swän Olsson reda fått 
domb i, uthan på det som nu innestår af hans stipendio. Skiähl der till, att han mig
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är skyldig sade han dels för disk 25 dr, 2. dels till wärt fiscum nl. 5 dr, der jag har 
caverat för honom, och effter här blijr nu concursus creditorum, will jag heller mista 
något än alt. Sade och sig wilja mista alt tillhopa, om Swän Olsson wille och gifwa 
sitt effter. Här med affträdde dhe, och Consist. taltes wedh här om.

Resol. Consist. finner Swän Olsson i anseende, till den domb för honom gången 
är d. 10 Feb. i innewarande åhr haa praeferentze på det som rester af stipendio. M:r 
Swanberg får sedan låf till sökia det öfrige, som der af innestår.

(3) . Wachten inkåm emot någre grassantes nl. apothekarens son P. Gottfrid, Nie. 
Beckius apothekare gesällen, Ol. Zellinger och Sam. Otto, angifwandes dem att 
affton för wårfrudagen, begynte dhe speela på tårget, lupe stundom in på apotheket, 
åter uth på tårget, huggo något med wärjor på gatun. Sedan ginge dhe upåth 
Fiärdingen, wij ginge så effter, men när wij kåmme dijt up, ropte dhe illa neder 
wed torget. Wij skyndade oss så neder igen, då wij kåmme till dhem, och taalte 
dhem här om till, roopte dhe kårfwar och hunsphottar på oss, särdeles orgnistens 
och apothekarens söner. Då slog en af oss orgnistens son något, n i  Erik Matsson, 
sedan drogo dhe sig undan i apothekarens huus.

Sade och Erik Matsson, att Sam. Otto hade kallat wachten kårfwar wårfrudagen.
Det nekte Otto, sade sig då wäret i Stockholm. Rect. Det böra i med witnen 

bewijsa. Sam. Otto sade sig det wilja och kunna giöra.
Gottfrid sade, att han skulle följa Zelling heem, han hade då en fiohl i handen, 

en annan kommer så från Olof Schiffersons huus, med en pååk i handen, som iag 
tror war det prästsohn i Fittia; påken slog han sönder i gatan, hade och dragen wärja, 
och den giorde tumultet.

Wachten sade, att desse wore intet bättre än den andre. Gottfrid tillstog sig kallat 
dem en gång kårfwar, när wachten slog effter honom, och sparkade Zellinger.

Beckius sade sig i skiortan kommet uth, och låtet up dören allenast för dhe andre. 
Det tillstog fuller wachten, men Erik Matsson klagade, att denne Beckius dagen 
effter, kåm till hånom i hans gård, och brukade någon otijdigheet. Beckius sade sig 
allenast bedt hånom gå med sig till hans huusbonde apothekaren, om han hade något 
mot honom.

Parterne afträdde. Consist. fan Gottfrid effter egen bekännelse böra plichta. Men 
Zellinger effter han icke är deponerad, ey heller täneker handtera studierne meer, 
som wist berättas, fadren och hörer under staden, så synes han höra till stadz cammar 
rätten.

Resol. Petter Gottfrid plichtar för 1 skiälsord 12 mk smt., och för sin yppigheet 
sampt oliud, beläggies han med 2 dygns carcere. Zellinger sökes wedh stadz rätten, 
effter han icke är deponerad, ey heller sorterar under Acad:ns jurisdiction. Sam. Otto 
står fritt att skaffa sig witnen om sin reesa och utewarande i Stockholm, så kan han 
sedan giöra sig frij, och sökia wachten. Skall och wachten wara bekymbrad, att få 
igen den prästsohn i Fittia, som säyes brukat wärjan och påken.

(4) . Wachten angaf P. Norbergh för oliud och injurier, föröfwade i cortigardet. 
Berättade att han förleden söndagz affton kl. 10 kåm till cortigardet tog eld uth, gick 
dher med lijtet bårt, kåm sedan med elden igen i cortigardet, togh en pååk up, som 
låg på gålfwet, slog der med på låfwen åt dören, att axen måtte gått af nyckelen, då 
wille Erik Biörsson som påken ägde taga påken igen. Norbergh slogh så honom i 
cortigardet någre öhrefijlar, frågade hwar är näswijs-Johan. Purell kåm sedan och 
togh uth honom från oss. Dher effter kåm Norbergh igen med Purell, ropade hundz-
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phottar på oss, och brukade oförskiämde ord, gick åter bårt, men kåm 3:die gången 
igen, hade då dragen wärja i handen, låpp der med in på oss, dock fick han ingen 
skada giöra.

Norberg sade sig kommet i compagni på Köpmans kiällare, då han gick dädan, 
råkade han ihop medh wachten. Pureil hade en pååk, den tänchte iagh sade Norbergh, 
skulle wara den samma som lågh i cortigardet, sade sig derföre welat tagan af Erick 
Biörsson, tillbödh sigh med eed wärja sig, det han ey hade gått in med det modh till 
giöra oliudh, sig ey heller minnas, att han slog i dören, uthan tillstog sigh sagdt 
tredie gången, han war der med reverentz fittor all ihop.

Erich Larsson sade, han bad mig kyst sigh etc. item kallat sigh en gammal röhårigh 
skiälm.

Norbergh wijste techn till ånger öfwer sin excess, bad flijtigt om tillgifft, effter 
han altijd har beflijtat sigh om stillheet. Här med affträdde parterne.

Consist. tychte fuller att detta factum war grofft, särdeles att han hade drijstat sig 
löpa med dragen wärja in i cortigardet, men lijkwäl syntes så hans ödmiuke afbön 
och ånger, som här tills eliest förde lefwerne böra ansees. Hade och h. Gartman 
intercederat för hånom.

Resol. Han plichtar 1. 6 mk för ett skiälzord på wachten i gemeen, hwilcket för
dubblas effter wachtordningen till 12 mk smt. (2) för en örefijl 6 mk som och för 
dubblas till 12 mk. (3) Stocaten har han förwärckat, anbelangande den grofwe yppig- 
heet och otijdigheet, han eliest ha föröfwat med sitt inlåpp i cortigardet, så hade wäl 
Consist. fogh det till att resentera, will dock lijkwäl i anseende till hans för detta 
förde lefwerne, och nu wijste ånger och giorde afbön, honom för wijdare straff denne 
gången haa förskonat. Och blef han af Rectore alfwarligen förmant, här effter taga 
sig till wara. Böterne låfwade han i affton lefwerera till Rectorem. Tillsades och låta 
giöra färdigt cortigardis låås och nyckell.

(3). Inkåm Bengdt Hålm emot Lechander för skull. Påmintes Lechander af Con- 
sist:o, om den skull han förr står i hoos Consist: m, och offta har låfwat betala.

Hålmen fordrade af hånom 12 dr kmt., Lechander sade sig wara honom 11 dr 
skyldig, der på satt en book i pant 4 rdr wärdt.

Swärdzfäyarens hustru för en wärja, fordrade och af Lechander 9 dr, den tillstog 
Lechander, sade sig intet hafft lägenheet att betala henne. Frågades huru länge han 
har wäret henne skyldig, swarades nu snart ett åhr.

Parterne affträdde. Rector sade, att flere andre, som wachtmästaren på slåttet 
fordrar och 12 dr. Item en gorkockz hustru fordrar 10 mk.

Consist fan bäst, låta sättia hånom in carcere, till dess han betalar sin skull, heller 
skaffar säker caution för sigh, att betahla till wiss dagh.

Boken som står i pant, kan wärderas och säljas till betalning, det öfrige om bokens 
prijs icke räcker till, så skall och det betalas innan han slipper uth.

Lechander sade sig betalt den hustrun för kåsten.
Begiärte och sielf få låf, att gå till den wästgiöten, han menar sigh kunna få pen

ninger heller caution af, men dhet afslogz hånom, han kunde låta kallan till sigh i 
prubban.

(6). Murich inkåm emot sin landzman Joachim Schultz, berättade så, att Murich 
war i sommars skyldig Schultz 11 rdr, dhem wille han i Stockholm betalt hånom, 
men effter Murich icke war dher, gåf han be:te penningar till Grapen, att lefwerera 
dhem till Schultz, nu har Grapen hafft till fordra af Skultz så mycket peningar, der-
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före han dhe 11 rdr har afräknat, och liquiderat med Skultz. Men när Murich kåm 
hijt, måste han lijkwäl sedan betala på nytt Skultz, när jag söker Grapen, wijser han 
mig sade Murich sig hafwa liq#/derat med Skultz, och betalt honom dhe 11 rdr.

Skultz sade sigh intet kunna alt gilla i den rächning. Item att han hade caveradt 
och satt sin hand uth för någon huushyra, som Grapen är skyldig till Sam. [Johansson] 
klåckare. Item det som Murich är skyldig för kiök etc. belöpandes sig till någre och 
20 dr.

Murich sade, anbelangande Grapens skull för hyran, så will Grijsen, som nu sitter 
samma camwar den betala, hwad iag är skyldig för mig nl. 22 dr, dhet will jag 
afräkna här i.

Resol. Skultz obligeras innan 8 dagars förlåpp betala till Murich det som liquiderad 
är i Grapens rächningh, i det öfrige söker Murich Grapen. Huushyran åligger Murich 
för sig att betahla, för hwilken Schultz säger sigh caveradt.

(7) . Petter Prål angaf Ericum Skragge, för någon föröfwad otijdigheet på gatan, 
och sade Pråhlen att Skraggen hade wäl afbedt sitt förseende, men han icke dristat 
sigh uthan Rea. Magn. och V. Consist. tillåtelsse att förlijkas medh hånom.

Parterne affträdde, Consist. taltes wedh här om.
Resol. Förlijkningen tillåter Consist., dåck att Skraggen gifwer till dhe fattige 

1 rdr.
Tillsades och Skraggen effter Petter Pråhls begiäran, att achta sigh, det han icke 

här effter tillfogar Pråhlen någon otijdigheet.
(8) . Inkåm Siwert bokbindare emot Purell för skull. Effter Purell icke comparerade, 

kunde här till denne gången intet giöras, uthan Purell böter för absence sine 3 mk.

D. 17 Aprilis
höltz Consist. majus in causa Curionis, praesentib«; M  Rectore, Mag:r Brunnero, 

Mag. Benzelio, h. Åkerman, h. Gartman, M:r Liung, ‘Domino Arrhenio, M. Aurivill., 
Domino Tersero. Acta not. Columbar.

(1) . M. Rector sade sig h. Ol. Rudbeckii libell inlagd i Kgl. Håfrätten, wara till
handa kåmmen, och nödigt wara, att V. Consist. sig företogo med det aldraförsta, 
att formera swar eller exception dher på, hwilcket och skiedde.

(2) . Några andra saker sades och wara förhanden, såsom h. Berelii fullmacht, och 
annat. Syntes, att detta skulle föredragas, när dhe jäfwade wore med tillstädes.

D. 18 Aprilis,
convocerade Magnif. Reaor samptelige Professores in auditorium voms minus. 

Pncsentes wore Magnif. Reaor, Doct. Petrus Rudbecku/r, M:r Brunnerus, h. Åker
man, h. Gartman, M:r Liung, h. Arrhenius, h. Norcop., h. Terser»j. Acta notavit 
Columb«r.

(1) . Uplästes h. Berelii fullmacht till professionem logicae.
(2) . Sattes dag till h. Aurivillii introduction till ord. Prof. gr. ling. d. 22 April, och 

till h. Berelii d. 23 dito.
(3) . Slötz att Johan Luut skulle få 8 dr smt. af fisco studiosorum till understöd, 

effter han ännu icke kan hielpas till stipend., till hwilket han har 111. Cancell. recom- 
mendation, och har nu intet hwar med han kan subsistera.

(4) . And:ae Lindberg [o: Lidberg] bewiljades testimonium.
18 -  724594 Salkmder
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(5). Trägårdzmästaren som sitter i M:r Boos gård, får effter begiäran Hya trä
gården, hwilken af inspectorib. aerarii skall besees.

D. 19 Aprilis
höltz Consist. majus in causa Curionis, pr^esentib. Magn. Rectore, M:ro Brunnero, 

M:ro Benzelio, "Domino Åkerman, D[omi]no Gartman, M:ro Liung, Domino Arrhe- 
nio, M:ro Aurivillio, h. Tersero, h. Columbo. Acta not. Aurivilli«J aegrot. Secret.

Uplästes någre punchter, som Consist, fan nödige att öfwerskicka till Consist. full- 
mechtigh i Ståckholm, uthaf hwilka han kunde formera exception emot h. Olai 
Rudbeckii, Curios fullmechtiges libell, som war i Kgl. Håfrätten inlagd emot Con
sistorium.

D. 21 Aprilis
kl. 1. höltz Consist. majus present. Rect. Magnif., Doct. Pet. Rudbeck, h. Åker

man, M:r Aurivill., h. Norcop., h. Terserus, h. Columb. Acta not. Micrand.
(1) . Uplästes Nicolai Lundii lapponis supplique till V. Consist. att få någon hiälp 

till skiorta skoor och huushyra.
Consist. tychte fuller wäl wara, att denne blifwer hulpen, men önskade det han 

något gått lärde, så att han meriterade sådan omkåstnad.
Resol. Rector låter underrätta sigh om denne Lundius något gått uthrättar här, 

med sin information, så kan hånom sedan något wist tillslås.
(2) . En Aboensis Samuel Jonae Tolstenius* begiärer testimonium. Rector som är 

inspect. nationis istius, sade honom 2 åhr allenast wäret här, och intet stort blefwet 
kiänder, dock weet man intet annat, än det wäl är om honom.

Resol. Honom unnes testimonium, dher man intet förnimmer något hinder wara.
(3) . Uplästes Peltz swar om sin qwarnbygningz bårttagande uhr Acadrae uthjord, 

det han wäl låfwer, men begiärer wedergiällning för qwarndammen som han der 
giort hafwer. Item skrifwer han sig intet wilja hålla Acad:n någon damb, uthan wilja 
sticka up den, och släppa warnet uth på sine ängiar.

Resol. Consist. tychte bäst wara, handla med Peltz om dammen, kan komma under 
Acad:n för billigt prijs, och kan der om skrifwas Peltz tilL

(4) . Uplästes H:s Excellrz h. Christer Horns bref till Acad:n af d. 19 Martij, med 
begiäran, effter Kgl. M:tz nådigste tillåtelsse få byta med Acad. någre jordegodz. 
Söker få Acad:ns godz i H:s M:tz Drottningens lijfgeding, tillbiuder 2:ne andre 
gårdar wedh Upsala belägne.

Consist. betänchte sigh wara alt för få tillstädes, att sluta något här om. Detta böra 
communicer as mz 111. Cancellario. Helst effter så månge förnähme herrar ha fåfängdt 
förr detta sökt. Kungens bref och resolution först böra sees.

N u upkåm D:r P. Rudbeck.
Doct. Rudbeck meente bäst wara, att afwänta H:s HögGrefwel. Excell:z Rijkz 

Cantzlerens upkåmst, som förmenes snart skiee, nu kunna och intet godzen besichti- 
gass. En copia af Kgl. M:tz permissions bref, borde wij och först see till större säker- 
heet. Frågades om det skall swaras här på heller intet.

Där om wore åthskillige meningar.

Felskrivning för Torsienius.
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Mäst alle tychte bäst upskiuta med swaret, så länge G>nsist. får bättre mogna sigh 
här i.

(5) . Uplästes h. Prof. Schefferi skrifft, der i han påminner sin förr giorde klagan, 
om det beswär, han hafwer med ödeshemmanet Flogstadh, will wara uhrsächtad, för 
alt efftertahl i längden.

Consist. påminte sig i fiohl här om skrifwet KrigzCollegio till, men intet swar 
kåmmet

Resol. Man skrifwer Petter Gahm till, som har dhe andre hemmanen der i byn, 
det han är bekymbrad om, eliest nödgas Acad:n beswära sigh hoos Kgl. M:t här 
öfwer. Item skrifwes Hadorp till, det han i Kgl. KrigzCollegio söker swar på 
Acad:ns dijtgångne bref här om.

(6) . Facultas philos. bewiljat, att Johan Holmbergh inskrifwes till Communitetz 
beneficium i D. Andres Lijdbergz ställe, dåck förståendes om tillkåmmande termijn, 
det wärckeligen att tillträda.

(7) . Slötz att bref om Communitetz uphäfwande i dag afgår till 111. Cancell. och 
representeras 111. Cancell. att det så tillstår med Acad:ns Staat, att det omöyeligen 
längre kan stå.

(8) . Berättade Rector att en twist är emellan H:s Högwyrdigheet ArdiiBiskopen 
och fru Elin Sparte etc. på den eene sijdan, och på den andra h. Verelium om Ekeby 
qwarn. Nu gifwer H:s Högwyrdigheet ArchieBiskopen det Acad. wed handen, effter 
någre dess odalqwarn säyes lijda meen af denne qwarnen i Ekeby, item Acad:ns godz 
der omkring taga skada der af, der i H:s Högw:t derföre menar, att Acad:n bör taga 
sitt interesse der wed i acht.

Aurivill. sade sig wäret förledne åhr der på syyn, intet funnet att Acadrns godz 
lijda skada af Ekeby qwarn, effter dhe liggia nedanföre, men att odelqwarnerne taga 
någon skada der af, sade han sig offta hört säyas, men med hwad sanning kunde han 
intet weta.

ResoL Inspect:b<w serarii recommenderas, att vigilera i detta, så att Acad:ns interesse 
tages i acht, och skall miölnaren i Ulfwa kallas in, och noga här om frågas, om han 
klagar der öfwer eller ey.

(9) . Inkåm h. baron Flämming, och förehöltz honom huru Consist. har nödigt 
hafft till gifwa 111. Cancell. någon kunskap om hans deprecafibn öfwer sitt förseende. 
Richz Cantzleren har här öfwer sigh nådigt resolveradt, effter h. baronen har wijst 
sigh ingenue detta ångra, nu skiuter Consist. i h. baronens discretion till wijsa något 
ångers techn emot dhe fattiga. Baron Fläming betackade V. Consist. för ertedt 
bewågh, låfwade så hwariom i synnerheet, som heela V. Consist. sigh finnas till 
tiänst och tacksamheet beredd, giorde och den tillsäyelsse, att dhe fattige skole med 
någon hederlig hielp ihugkåmne blifwa.

(10) . Doct. P. Rudbeck sade sigh fått bref nyligen, ifrån H:s HögGr. Excellrz R. 
Cantzleren, att H:s Excellrz snart stoge till wänta hijt up, antingen till Upsala heller 
Wännegarn, till att undersökia närmare om then stridigheet här upkåmmen är.

Derföre önskar h. Doct:n, såsom den der nu snart gönom tillstundande mutation 
blifwer lijka som medi«r och giärna will råda, och hiälpa till enigheet.

Att R. Magnif. och V. Consist., kunde finna någpn uthwäg, till att så möta H:s 
HögGr. Excellrz, att H:s HögGr. Excell:z dher af kunde ha nöye, särdeles att dhe 
strijdigheeter och oenigheeter, nu en tijd ha wäret, kunde blifwa på något sätt 
bijlagde.
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Reet, swarade. Jag har wäret olyckeligare, än någon Rector, sedan Acad. begyntes, 
med dhe swåre och ledsamme strijdigheeter, Gudh wäre denss löhn som orsaken är 
ther till.

D. Rudbeck: Det håppas jag och wist skier. Det är gammalt ordspråk, dhet wåller 
sellan en, att twå träta. Här uti slötz intet.

11. Frågade Doct:n ut inspect. aerarii, om icke Larss Jacobson bör ratione officii, 
när han skaffar sig gütige verificationer, på Heising spannemåhlens föryttrande i 
åhr, och wara bekymbrad om, huru spannemåhlen, nu i HeUsingeland liggiande, 
blijr wänd och bewarad, så att Acad., icke behöfwer kåsta på någon särdeles man der 
om, detta fans wara hans plicht.

Resol. Hånom gifwes och ett bref till h. gouverneuren, med begiäran, att Acad. 
effter hans förr giorde låfwen, kunde nu få låf till föryttra spannemåhlen, effter 
man Gudi låf, intet hörer af något öhrlig på danske sijdan.

[Samma dag.]
Effter kl. 4. höltz Consist. minus, praesentes wore R. M., h. Norcopensis, h. Ter- 

serus, h. Columbar. Act. not. Micr.
(1). Inkåm h. Enecopiander emot Larss Unonium, på h. biskopens Doct. Lithmans 

wägnar, med begiäran, att få wetta om Larss Eriksson i Malma, som på 2 åhr intet 
har giort sin kyrekiotijonde, bör giöra till Acadrn sin kyrekiotijonde, förståendes 
cronotijonden, heller och till kyrekioheerden.

Unonius sade orsaken till denna drögzmåhl wäret, att Acad. har meent sig få denne 
Larss Erikson till fiärdepartzränta, som af M:r Boos godz Acad. effter Kongl. Cam- 
marens ordres tilislåås bör, men ännu icke weet, hwilken dhera gården å Mallma 
hemfaller Academien.

Enecop. sade, att Unonius har försäkrat H:s Högw:t Doct. Lithman, att han sin 
tijonde få skulle. Unonius tillstod det, lofwade det samma än, allenast Acad:n blijr 
wiss om, hwilkendera gården han får.

Resol. Unonius tillijka med Enecopiandro, tillhåller i höst den bonden, som Acadrn 
icke får i fiärdeparten, antingen det då blifwer Larss Erikson, heller någon annan der 
i byyn, att fuUgiöra sin skyldigheet med tijonden hoos kyrekioheerden.

D. 23 Aprilis
in Consist. majori, aflade Prof. h. Berelius sitt juramentum adsessoris.

D. 24 AprUis,
höltz Consist. majus, pfves. wore R. M., Magrr Benzelius, D[omi]n[u]s Gartman, 

Mag. Liung, D:s Arrheniar, Mag. Aurivillius, D:s Terserus, Drs Columbar,. D:s 
Berelius. Act. not. Micrand.

(1) . Begiärte Prof. Aurivillius och P. Berelius wetta hwad tijmar dhe läsa skole. 
Togz fram ett project om timarnes deelning till lectiones, men syntes ey wara det 
som nu practiceras.

Resol. M in seer effter det andra projectet, senare giort här om.
(2) . Berättade Rector, att när han nu gick up, begiärte Prof. Norcop. lof, att få 

läsa aeterne igönom i Curionis saak, till dess han blef jäfwad. Jag sw. sade Rector, 
det jag nödigt hade först till conferera detta med Consist:o., effter nu så fahrlige 
tijder är, att man intet säkert proprio usu giöra kan.
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H. Norcop. sw., det intet synes ha någon fahra med sigh, effter han hade fattadt 
här med i den saken till dess han jäfwades.

Rector swarat sig för sin person, icke kunna dher till consentera, uthan Consist. 
wethskap och samtyckie, effter wederparten har beskylt aeterne, wara falske och 
orichtige, uthan sig wilja dhetta underkasta V. Consistorii betänekiande, hade och 
h. Norcop. förr wäret opkallad med, till see aeterne igönom, men han sielf dhet 
afslaget.

Här om discurerades, och förmeentes detta allenast begiäras, på det något må 
uphittas, till wederpartens hielpreeda, effter man intet twiflar, det h. Norcop. hånom 
communicerandes warder, ehwad han tycker tiäna wederparten till goda.

H. Gartman, om han begiärte något särdeles, så kan skiee det kunna unnas. Rect.: 
det har han intet begiärt

Rect. frågade änteligen hwad Consist. mening är.
Resol. Dhet blifwer wed det swar som Reaor har gifwet. Effter wederparten har 

lagdt någon beskyllning på aeterne, som dhe orichtige wara skulle, kan Consist intet 
bewilja detta, uthan Consist. will wijsa dhem inför opartijske domare.

(3) . Uplästes en copia af H. Curios skrifft till borgmäst. Kadow, hwilken borg
mästaren har sändt till Rect. Magnif. angående Hanss Henrich Werner, att han må 
igönom stadz magistratens adsistence blifwa Curio frij, effter han har skutet hånom 
ifrån trycket

Resol. Reaor låter tillsäya Curio, att han om tijsdag kl. 2. effter middagen, är 
tillstädes med sine liquidations män, då Hanss Henrichz liquidations män nl. h. 
Arrhenius och h. Terserus låfwa wara tillstädes.

Magnus Cursor skickades sielf annan up till H. Curio, att säya hånom till här om, 
så wäl som och Hanss Henrich.

Nu inkåm h. Bentzelius.
(4) . Uplästes projectet på brefwet som afgå skall till 111. Cancell., till swars på 111. 

Cancell. bref, af d. 18 Martij, och effter der i främst twiflades om något, d a  man 
wäntade underrättelsse om, af h. Hadorphio wäntes än något lijta , effter han sägz 
endhera dagen wara hemma.

Den 26 Aprilis
höltz Consist extraord. majus, praesentes wore R. Magnif., Dns Åkerman, Dns 

Gartman, M. Liung, Dns Arrhenius, M:r Aurivillius, Dns Terserus, Dns Columbus. 
Acta not. Micrand.

Reaor sade sig nödgas sammankalla Consist. för Acad:ns saak skull i Håfrätten, 
hwaräst wederparten har inlagdt en supplijk, någpt praejudicerlig emot Consist af 
hwileket en copia uplästes.

Fr:des om Rudbeck har wunnet dilation på denna supplijk.
Rector sade näy, ty anslaget skiea nu nästkåmmande tijsdagh.
Berättade och Rector, att Secra. Hadorp. skrifwer öfwer, och begiärer fullmacht 

för Brynning, hwileket Reaor contesterade sigh högdt undra på, effter fullmachten 
reda öfwergången är, men h. Hadorph icke hafft tijdh till see der effter, som Rector 
berättade h. Hadorph i sitt eget bref bekiänna.

Nu upkåm h. Åkerman.
Consist tychte illa wara, att h. Hadorph icke har giort sig tijdh här till, heller till

buda accordaa med Brynningen.
Nu inkåm h. Gartman.
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Consistoriales somblige sade, man måtte än skrifwa Secret. Hadorph till, att han 
vigilerar i saken.

Rector: Jag seer nödigt att någon reesa, måtte öfwer af inspectoribus typographise, 
begiärte wänligen, att Consist. samsätter sigh om hwem som skall reesa öfwer.

Consist. tychte wäl att detta wore nödigt, item att den som reeser stadh, icke bör 
obligeras till undergå revision här och excuderas för sine actioner i Ståckholm in 
hac causa.

Rector begiärte nu wed detta tillfället af actis, dhe sluut som giordes om honom 
och h. Arrhenio begge dagarne. Detta bewiljades.

Frågades åter, om någon skall reesa öfwer. En heller flere, nämdes åter inspectores 
typographise, att en af dem reeste, och h. Benzelius. Meentes om twänne af Profes
sorer reesa, behöfwes ingen annan advocat, Liung, Columbus, Åkerman föllo på h. 
Terseram, der till samtychte och dhe andre. H. Terseras ursächtade sigh, låfwade 
äntelig sin tiänst här i, frågandes om det änteligen nödigt är, att man skall så träget 
tillijta Brynning eller och om man icke i fall han difficulterar ännu, må lijta på 
någon annan. Consist. hölt med det senare förslaget.

H. Tersero gifwes fullmacht, att drijfwa saken till Acadtns interesse, item att 
accordera med den procuratoren som behöfwas kan.

Prof. Aurivill. uthfäste sig, att wilja reesa effter till Stockholm, om dhet behöfwes, 
det Consist. med tacksamheet uptogh.

Den 28 Aprilis
höltz Consist. minus, praesentes wore Rector Magnif., h. Bentzelius, h. Fornelius, 

h. Norcopensis, h. Columbus. Act not. Micr.
(1). Johan Rodd angaf fogdens Ringii hustru, för det hon hade handlat till sig af 

hans kokerska någre hans saker. Sade sig hafft en kokerska för en tijd, hwilken har 
satt någre saker nl. 1 lakan och 1 duuk hoos Ringii hustru för brännewijn och någpt 
peningar. När Rodden har begiärt kläderne igen, effter pijgan hånom olofwandes 
har taget detta, har Ringii hustru icke welat få sakerne uth, stundom sagdt det wara 
3 dr stundom 6 och änteligen 7 dr. Rector frågade om pijgan nu är här. Det näkte 
Rodden, sade henne wara bortreest.

H ust swarade att pijgan har satt denne panten i studentens nampn, han tillbudet 
halfwa betalning. Pijgan sedan hon fick afskedh, wäret här länge qwar, och gådt 
studentens ährende.

Studenten näkte detta, sade och att Ringii hustru hade sagdt till den andra 
kokerskan han sedan fick, att det wore allenast 3 dr men Ringii hustru sade sig sagdt 
7 dr. Denne senare kokerskan inkåm, nl. Anna Tomes dotter berättade, att hon blef 
sänd, med den andre pijgan till Ringii hustru här om, då sade Ringii hustru, det war 
6 dr taget på panten.

Ringii hust. sade, hwij fullfölgde i icke, mädan kokerskan war qwar.
Rodd sw. sig det giordt, men då blifwet swarat, stundom wore kläderne wåta, 

stundom annat hinder.
Rodd tillstog sig hotadt kokerskan, att han skulle låta sättia hänne in, sade henne 

taget kläderne uhr hans kista honom olofwandes.
Parteme affträdde. Consist. fan försumwelighet wäret på studentens sijda, i det 

han släpte kokerskan bort, och på Ringii hustros sijda owarsamhet, i det hon inlät
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sig till handla med andres folck. Meentes wara bäst, Rodd betahlar halfparten och 
får sitt igen. Parterne inkommo. Frågades, om Rodden aldrig har fått något gagn, af 
det som togz på panten, det näkte han aldeles. Hustrn sade hans disksäller ha något 
taget, det näkte han och. Frågades, om han hade låtet fodra igen panten mädan hon 
qwar war. Sw. sig det giordt, men pijgan sielf sagdt sig wilia lösa den igen.

Consist. frågade, om dhe äre nögde, med halfwa skadan hwardera, der med war 
studenten icke nögd i förstonne, änteligen wore dhe på både sijder nögde, räckte 
hwar annan handen der på, nl:n att när studenten betalar 3 dr, får han sine kläder 
igen.

(2) . Mestrr Caspers [Schoubers] gesäll, som har cureradt Tingberg går på honom, 
och will hafwa sin betalning, effter Nybelius som skadan giorde, har draget af, och 
ingen weet hwar han är. Consist. tychte illa wara, att den stackars Tingberg, skall och 
här med graveras.

Förmeentes af somblige, att bardberaren bör sökia den som dömder är, till betahla 
arbetzlönen.
Bardberaren och Tingberg inkåmmo, och tillfrågades bardberaren, om han sidst 
war tillstädes, nar saken war före och afdömdes.

Barb. swarade sig wäret tillstädes, begiärt 16 mk men icke afhördt domen.
Fr. hwem som contraherade med bardberaren, swarade ingendera, uthan Tingberg 

sände effter mig.
Tingberg sade sig satt sin lijt på den execution, som Rector skulle giöra, eliest 

förnummet att Nybelius för djden är i Wästergiötland, och har der en poedagogi, 
det han sade sig hördt af Omoenio.

Cursor skickades till Omoenium, att fråga der effter.
Parterne affträdde. Consist. war bekymbrad om, att få af Nybelii egendom, så wäl 

böterne som bardberarelöhnen.
Rector sade sig wetta, hwar hans moder har penningar ståendes uthlänte. Con- 

sistoriales höllo bäst, att slå arrest på dem, der sohnens deel stoge inne. Sades att 
modren inwänder, såhnen ha få sitt alt uth. Men sades här till, att då borde hon 
wijst byteslängd, och gode mäns underskrifft: hwilcket om det icke finnes, går man 
till stadzrätten, och begiärer arrest på hennes egendom, der hon icke gpdwilligt förstår 
sig till betala.

Fr. hwem som blijr nu bardberarens man, mentes att Consist. den blijr, emedan 
Nybelius är släpter uhr arresten.

Slötz här om, att Consist. anmodar stadz magistraten, det någon god man tillijka 
med Notario Consist. begiärer af Nybelii moder, documenter på arfskifftet.

Finnes något af sonens arf, så lägger Acad. arrest dher på, men är än oskifftadt, 
begiäres af staden arrest på det obytta. Bardberaren måste i medier tijd ha tålamod. 
Det sades honom och, att Consist. will wara bekymbrad att förnöya hånom, der med 
han war tillfredz.

(3) . Inkåm wachten emot And. Krook och Sylw. Biugg för något passerat, natten 
emellan onssdagen och skiärtorssdagen kl. 8 om afftonen. Wachtmästaren berättade 
att när han kåm till tårget, hade Kroken honom in på kiällaren, gaf honom 2 glaass 
wijn, sedan begynte Kroken och Biuggen, fächtas sig emellan på narrij i farstugun.

Jag warnade dem (sade wachtmästaren). Salmon kiällare swän mente och dhem 
wäret ihop med wredzmodh.

Ropte wachten dijt att skilja dhem. Då wachten kåm, höllo dhe på i stugun, Johan
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Johansson tog så begge wärjorne af dem. Då begynte dhe förijfras, lupo uth på 
tårget, och slogo Johan något.

Studenterne sade, att Johan war förlijkter i Biuggens cammar. Det näkte Johan, 
sade Biuggen det tillbudet, men sig intet der till samtycht, sade och sig nu intet klaga 
meer öfwer än blodsåret.

Dhe andre af wachten, klagade öfwer skiälzorden, som ha fallet, sade att Kroken 
hade kallat dhem hunsphottar.

Han näkte sig kallat dem alla, uthan allenast Johan Johansson.
Wachten sade, att studenterne ha skutet och på kiällaren.
Biuggen wijste fram h. Bengdt Horns bokhållares och cammartiänarens attest, att 

dher skiötz icke ett skått af studenterne, uthan af desse främmande.
Salmon inkåm, berättade att Biugg, Krook och dhe 2 främmande Horns betiänte 

fölgdes åth in, men näkte sigh weta hwem som skiöt, heller huru månge skått 
skiedde.

Wachtmästaren tillstog intet skått skiedt, sedan han kåm dijt. Fr. hwars pistolerne 
wore. Biuggen swarade det wäret cammartiänarens, honom lämnat dhem qwar effter 
han war drucken, der på han framwijsa wille hans bref, men sedan har Biuggens gåsse 
taget pistolerne och hans peruk att bärat hem, men wachten taget af gossen pisto
lerne, och buret till Rector, hwilka han nu begiärte igen.

Biugg framdrog Gunmund Skragz witne, att desse nl. Biugg och Krook intet 
skutte.

Daalman och Cajanus bewitnade, att Johan kåm dagen effter in i Biuggs cammar, 
sade god mårgon, giorde jag eder i afftons något emot, så bedes iag före, då räkte 
Biugg hånom handen.

Johan togh der med Biugg 2 gånger i hand med desse ord, aldrig klagar jag dher 
på.

Johan sade det Biugg skickade effter honom, näkte sig med handtaget förstådt för- 
lijkning i heela saken, uthan allenast sig tillgifwet dhe slag han fick på armen, men 
intet hufwudsåret.

Res. Krook plichtar för ett skiälzord på wachten 12 mk. smt., men Johan parti- 
ciperar intet der i, effter han har förlijkt sigh. Wärjorne ha dhe förlorat effter 
constitutionum innehåll, anbelangande pistolerne, effter icke sanning lijkt är, att dhe 
höra dhe främmande till, så måste dhe så länge blij der, dher dhe äre, till dess det 
edeligen wijst är af wederböranden hwem dhe tillhöra.

(4). Margeta Olssdotter en pijga, som har tiänt hoos Johan Johansson wachtdräng, 
fordrar sin löhn 35 dr af hånom.

Johan tillstog sig skyldig 30 dr, låfwade giärna betala, men inwände att hon har 
pantadt sig sielf, i det hon har länt en kista och en hiulråck it. någre sängkläder, af 
dem har och låtet bortkåmma en silfskedh och en teenflaska.

Margreta sw. sig fått någre ldäder, en fäll och ett hufwudbålster, it. en råck, men 
den råcken sade hon sig derföre taget, effter hennes matmoder Johans hustru har 
förderfwat en råck för henne. Matmodren sade den råcken förr wäret skiämd.

Johan sade sig nu intet tala på skeden.
Parterne affträdde.
Resol. Johan pålägges betala pijgan 30 dr till det hon förr ha fått i skor och lijn- 

kläder. Halfparten pening^rne skall han betahla till midsommaren, och den andre 
halfparten till Michelsmessa, dhe saker pijgan har hoos sig, skall hon sättia up i
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publikt rum, betalar han intet till midsommaren dhen första halfparten, så föryttras 
dhe sakerne pijgan har nu hoos sig till betalning så långt dhe räckia. Råcken behåller 
pijgan så länge hon får sin råck igen så god hon länte hånom sin matmoder.

(5) . Inkåm Erik Matsson timberman, emot collegam scholae L  Hamming, för en 
stor påst peningar, han af honom fordrar för disk, belöpandes sig till 1787 dr 26 öre 
kopp*rm:t.

Insinuerade en räckning sampt en supplijk detta angående.
Resol. Denne saken skiutes till Gonsist. majus, effter quantum större är, än att der 

om dömas kan in minori Gonsistorio, dock sades timberman, att han i tijdh meddela 
skall wederparten copier af sine nu inlagde documenter, att han sig der på kan för
klara.

(6) . Wachten och 2 studenter nl. [Laurentius] Wagner och Zärtling [0: Johannes 
Sartling] angifwet Laurentinum för någon yppigheet, men Laurentinus intet upkåm.

Derföre böter Laurentinus pro absentia sine 3 dr, och förbiudes afreesa innan han 
här till har swarat.

D. 5 Maij
höltz Consist. majus präsentes Rector M., M:r Brunnerus, M:r Liung, Dns Arrhe- 

nius, M:r Aurivillius, Dns Norcopensis, Dns Columbus, Dns Berelius. Acta not. 
Micrand.

(1). Uplästes 111. Cancell. bref af Höyentårp d. 22 April, der i H:s HögGrefwel. 
Excelkz skrifwer sig wara något förebracht, om den trångmål wed Communitetet 
finnes på nödigt underhåll för alle diskarne, derföre dhe störste deelen måste up- 
häfwas, dock att dhe som wed Antiq»itetz Gollegium äre, blij conserverade, wänter 
och H:s HögGr. Excellrz först kunskap af Gonsistorio, innan Gommunitetet uphäfwes.

Rect. Wij kunna här af see, att wärt bref här om är ännu intet framkåmmet, jag 
månde berätta förr, att h. Ol. Rudbeck har befalt Jacob Cursorem upsäya Commu
nitetet, när Cursor kåm till mig med dhe tijenderne, frågandes om han skulle gå det 
ährendet, sade iag, det jag intet kunde der till samtyckia, wille h. Rudbeck låta 
upsäyat, så må han stå derföre. Jacob går lijkwäl stad, och upsäyer det i mitt, 
Rudbeckii och inspectorum nampn, öfwer hwilcket jag finner mig wara förorsakat 
högt att beswära mig, emedan jag intet understog mig uthan föregången communica- 
tion med 111. Cancell. detta samtyckia.

Jacob inkallades, frågades om han hade ordres af h. Rudbeck här till, han jakade 
och att Rector intet wille befatta sig der med.

Tillstog sig i hastigheet nämdt Rectorem, bad om förlåtelsse.
Frågades om han sade dem till i inspectorum nampn. Det näkte han. Frågades 

hwij han emot Rectoris wilja nämde hånom.
Cursor sade sig skolat nämdt Professor, men i hastigheet nämde proRector, då han 

skulle det rätta, kåm det galet fram för hånom, att han nämde Rectorem, näkte än 
sig tillsagdt dhem i inspectorum nampn. Bad ödmiukeligen om tillgifft.

Cursor affträdde. Rector begiärte att han må tillbörligen ihogkåmmas effter sin 
förtiänst, men detta upskiutz till proRector upkåm.

Frågades, hwilka som uthslutne äro från disken af Collegio Antiq»*tatis.
Arrhenius, jag weet intet, uthan dhe twå, Sundelii och bokhållarens söner.
Norcop. Man weet wäl förr, hwad orsak der till är nl. att man intet wist skiähl 

hafwer huru dhe äro inkåmne.
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(2) . U plästes Hl. Cancell. recommendation för studioso M agno Ravaldi t ili Sti
pendium, det han nödige prof undergår.

Prof. Aurivill. betygade, att denne är en sedig, och efter sine åhr wäl för sigh 
kåmmen student.

Professores tychte wäl wara, att dhe månge 111. Cancellarii bref ansåges, när 
beneficia distribueras.

Inspect. stipend. h. Norcop. sade, att i facult. philos. blijr nu intet rum aldeles löst, 
dhet han har sagdt dhem som sökia.

Syntes af allom gått, att Decani taga för sigh, alle Rij kzCantzlerens recommenda- 
tioner, och hiälpa dhem effter lägenheeten, som sådane recommendationer för sigh 
hafwa.

(3) . Uplästes landzsecreterarens Forsellz bref, af d. 9 Aprilis, i h. landzhöfdingens 
nampn, till swar på 2 Gonsist. Acad. till h. landzhöfdingen afgångne bref. 1. An
gående dhen begiäran, om uppehåll på immissions uphäfwande i Behmens godz, dhet 
h. landzhöfdingen intet kan uthlåta sigh till, emot Kgl. Håfrättens stränge ordres, 
förr än Acad. hoos Kgl. M:t winner uthslag i saken. 2. Bewiljes ett subjectum ana
tomicum af fångarne på slottet, effter föregången execution.

(4) . Uplästes h. gouverneurens bref i Giäfle, af d. 26 April, angående spanne- 
måhlens i Helsingeland betahlning, den h. gouverneuren lofwar af 15 dr tunnan, 
men begiärer att Acad:n will hafwa patiantz till hösten med betahlningen.

Consist. tychte wäl swårt wara, att bijda länge här med, men såg giärna, att h. 
gouverneuren försäkrar Acad:n om richtig betahlning, så att hon säkert dher på 
byggia kan.

H. Åkerman har låtet ursächta sin uthewara i dagh från Consist., effter han wäntar 
h. gouverneuren hijt, och har han rådt till, att då 2 af Consist. talte med hånom här 
om, om han kommer för lögerdagen, eliest swaras om lögerdagen med påsten, och 
låter man förstå der i, att Consist. är nögd med conditionerne och försäkring, som 
giord är om betalningen, skulle giärna önska att blij i sommar soulagerad med något 
af betalningen. Skieer munteliget tahl, så låfwade Rect. och h. Norcop. i D:r P. 
Rudbeckii ställe, dher h. Doctrn icke är sielf ledig, dhet ährendet expediera. Taltes 
om att Acad. hade bort hafft sin man dher, när säden togz uth, men befahres 
det nu wara seent. Eliest tychte Consist bäst wara, att låta blij wed dhet som 
giort är.

(5) . Wachtmästaren tillspordes, om han hade effter Rectoris Magnifici ordres 
ransakat, om dhe af häradzfougden uthdragne personer af 674 åhrs mantahlslängd, 
som för fattigdom och andre hinder restera med mantahlspeningarne för be:te åhr, 
och derföre häradzfougden har begiärt Rectoris Magnif. attest öfwer.

Wachtmästaren sade sig tillijka med Cursore ransakat här effter, och funnet dhem 
uthfattige, att dher intet är till taga.

Om Paulandro slötz, att effter han bordt gifwet sine mantalspeninger för 674. 
här, kan fougden sökia sielf uth dem, dher han nu boor.

Faasholt och hustrun witnas wara här ifrån, och säges wara druncknade.
Begiärer och häradz fougden wetta, om han skall låta lysa på predijkestoolen, 

effter mantahlsperuwwgrfrne i åhr, heller om Academien will sielfmant darera.
Resol. Hwar och en skickar sine mantalspeninger till honom, ju förr, ju heller.
(6) . Berättade Rector sig wäl någre reesor hafft i sinnet, att låta den adelzmannen 

Helmetz [von Helmersen] kåmwza före, men han wäret borta, och än icke igen-
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kämmen, dock har hans broder sagde honom wäntas snart, hwileket Reaor berättade 
sigh till ursächt, att ingen må tänekia dhet kämmet i förgiätenheet.

(7) . Taltes om dhet stijmande i kyrkian skeer af adelen, och frågade Rector, hwad 
medel man bruka skall dhet att compescera.

Syntes gått att praeceptores upkallas, och tillsäyes alfwarligen dher om, men effter 
terminen nu snart är uthe, upskiutes detta till hösten.

Nu upkåm Prof. h. Brunnerus.
(8) . Refererade Rector, att en timberman under staden Erick Matsson, har in 

Consistorio minori anklagat en collegam i skohlan, Laurentius Hamming wed nampn 
för dhet han skall ha inlåtet sigh i frijerij med hans dåtter, och dhet nu intet hålla 
will, timberman giort som han säyer någon kåstnad på honom, med diskhåll och 
annat, derföre han nu will hafwa betalning, upförer på hånom i en rächning en stor 
skullfordran.

Parterne inkåmmo. Erik Matsson framwijste consist. ecclesiastici domb. En supplijk 
och en räkning på 1787 dr 28 öre kmt.

Hamming sade sig icke förn i söndagz om afftonen först fått documenterne, der
före icke kunnat fullkåmligen swara ännu, uthan behöfwer bättre sig dher till bereda.

Frågades lijkwäl, om Erik Matsson ha kåstat på honom någpt när han gick i 
skohlan. Erik Matson swarade, jag har intet fördt på Ehr dhet.

Hamming sade, jo I ha fördt på mig 2 åhr af dhen tijden, mädan Ehr dotters 
gamble fästman lefde. Hamming begiärte ännu någon tijdh sig unnas, att skriffteligen 
sigh här på förklara.

Resol. Detta gifs dilation till nästa Consistorii dagh.
(9) . Refererade Rector, att v. consist. ecclesiast. har hafft i betänekiande, till wällja 

en poedagogum, som kunde i sal. Swen Blijdz ställe, informera barnen här i staden, 
och är i betänekiande kåmwen hoos v. consist. ecclesiast., en Gestricius And. Frödling, 
detta har consist. eedes. referera welat till Consist. Acad., men funnet dhen diffieultet 
här i, att staden will ha en annan nl. Diurman, en Wesmannum. Rector och Prof. 
Brunnerus meente, begge Consistoria mer ha till säya här i än staden. Item att dhet 
bör ansees, dhet denne Diurman är uthom, men dhen andre af detta stifftet.

Brunnerus sade, att ArchiEpisc. har i dag, uthi consist. eedesiast. taalt här om, och 
sitt missnöye låtet märekia, der öfwer att en uthom stifftet tränges in. Item moth 
Consistorii utriusq«* willja.

Reaor begiärte wetta Consistorii betänekiande här om, frågades af hwad qualiteter 
den Gestricius är. H. Brunnerus sade, att han är tämmelig i boken för sig kåmmen, 
och har lärdt något af bokhållerij, skrifwer och en tämmelig handh.

Consistorii betänekiande war 1. att en tages här till af detta stifftet, och icke uthom,
2. giör denne Gestricius sitt prof, att man see kan, om han tiänlig är eller ey. I dhet 
öfrige är Consist. eenliget med H:s Högwyrdrt ArchiEpiscopo.

(10) . Begiärte nu Rector å nyo, att ProRector h. Brunnerus wille sittia, mädan 
Consist. examinerar Jacobi Cursoris förseende. H. Brunnerus, dhet är intet res tanti. 
Rector är in ta  hans wederpart.

Taltes om sielfwa upsägningen, och tychte Consistoriales, att h. Rudbeck intet 
hade bordt gått magistrat. Acad. förbij, och i sitt nampn upsagdt Communitaet, 
effter Consist har öfwer inspectionen. H. Aurivill. sade, h. Rudbeck har in ta  meer 
till säya d h a  än en inspector, och mindre ändå. Quaestor säger sig och intet wilia 
dher medh sig befatta.
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Jacob inkåm. Frågades af Rectore, om han war befalt af någon, eller af sitt egit 
rådh gick först till sig. Han sade af sitt egit råd gådt till Reet., effter Rector hade för
budet Cursores att gå h. Rudbeckii ährender, derföre wille han först taga Rectoris låf 
der till. Sade att h. Rudbeck hade afftonen förr sändt till Cursorem här om, men 
effter Cursor då icke kåm till hånom, hade han befalt Jacob Andersson säya up dhet, 
hwilket studenterne icke achtadt, derföre när han andre dagen fick budh effter sigh 
af Rudbeckio, gick han först till Rectorem Magnif., och frågat, om han skulle få 
låf, att gå till h. Rudbeck.

Rector swarade, han befattar sig intet dher med. H. Rudbeck må giöra dher med, 
som han will swara före. Rector sade, så wore mine ord, jagh har intet macht till 
upsäyat, uthan 111. Cancell. wethskap.

Cursor frågades af Rectore, om han war drucken då. Det tillstog han. Affträdde 
dher medh.

Consistorium resenterade högdt, denne Cursoris dagelige dryckerij. Resol. För 
detta sitt förseende, hwar till han igönom sitt otijdige dryckenskap kåmmen är, 
plichtar Jacobus Cursor med ett dygns fängelsse.

(11). Prof. Berelius gönom Rect. låtet anmähla ett ährende, nembl. att hans profes
sion är en humwelgård underlagd, hwilcket han giärna såge, kunna kåmma i be- 
tänckiande, fast han icke söker, att wara någon annan för när.

H. Aurivill. Den hummelgård jag har hafft, kåmwzer fuller närmest här till, men 
så weet jag intet, om praxis så har wäret i faculteten, att man träder ifrån den ena 
humblegården, till den andra i samma facultet, dock lämnar jag detta V. Consist. 
Skall jag mista min, så går jag på den, som hörer under professione graecae 1.

Brunnerus, dhen har jag med accord, gifwer penninger derföre till barnen. Hade 
hafft macht till tagan ifrån änckian, när jag satt i dhen profession, om jag dhet hade 
welat giöra.

Prof. Columb. begiärte och blij ihogkåmmen med någon humblegård, sades att 
Prof. Fornelius junior, nu har dhen. Brunnerus: så borde dhen som matheseos Pro
fessor skulle ha, kåmma till poéseos professionem.

Bringii änckia säges läggia aldeles sin humblegård öde, dherföre borde dhetta 
remonstreras henne, och att dherföre hon sitt jus har mist, somblige som Norcop. och 
Liung, meente bäst att någon accorderade medh hänne.

Taltes och om Hedrasi änckias stycke, att dhet illa cultiveras, Consist. tychte bäst, 
att Prof. Aurivill. blijr wed sin humblegård.

Berelius: är dhet så, så håppas iag mig blifwa närmest till dhet stycket, som grascae 
linguae Professor borde haa.

Rector: så måste h. Columbus accordera med Bringii änckia.
Taltes om Prof. Skunck. H. Berelius sade sig giärna wilja wetta något sluuth här i, 

men staante änteligen dher wedh, att Not. Consistorii talar med Prof. Bringii och sal. 
Hedraei änkior, om dhe humblegårdar som dhe hafwa, och tillsäyer dhem, att dher 
dhe ödeläggia dess cultivation, så måste Consist. giöra dhen disposition dher wed, 
att någon annan, som medell hafwer till bruka dhem, och närmest är der till, tager 
emot dhem.

12. Uplästes Mag. örns caution för Magno Eliae Rhalambii böter, som han kan 
blij sakfält före.

Resol. Caution accepteras, men påläggies Rhalambio nästkåmmande onssdag, som 
är 8 dagar här effter, wara här till swars.
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Den 6 Maij
höltz Consist. extraord. prees. R. M., Mag. Brunnerus, [Mag. Benzelius], Mag. Liung, 

Dominus Arrhenius, Mag. Aurivillius, Dominus Columbus, Dns Berelius. Not. M. 
Micr.

DD. Hoffwenius har ursächtat sig för sorg skull, effter han sin swärfader sörjer.
(1) . Rector sade sig funnet nödigt till samwan kalla Consistorium, att consultera 

om icke rådeligit wore, att något bref afgå skulle i morgon med påsten, angående 
den begiärte commission af Kgl. M:t, effter dhet eliest går så långt uth.

(2) . Stälte Rector under Consistorii betänckiande, att finna någon uthwäg till dhe 
expenser, som en och annan tijdh giöras måste för Academiens saak mot Curio, om 
Professores wille skiuta något hwar till, när sådane nödige omkåstningar skieer, till 
dess man får see, hwar af det äntelig betahlas skall.

Och berättades, att wachtmästaren, fått en gång 12 dr för reesan till Stockholm. 
Detta läntes af fisco facult. philosoph.

S. Hadorph till Kiägelholm 10 rdr in specie, detta läntes af fisco studioso, den 
som första gången nembl. Holmberg, war till Stockholm fått 3 rdr, hwilka läntes af 
Rectore Magnif.

Johan Holmberg, andre gången af h. Bentzelio 15 dr kmt., och giorde han begge 
resorne i wärsta föhret.

Johan Johansson wachtdrängen nu gången till Stockholm, fått 8 dr af h. Brunnero.
(3) . Begiärte H:s Ehrew:t Prof:n h. Bentzelius gönom Rectorem, en attest af 

Consistorio, huru hans ord föllo, när han affträdde uhr Consist., d. 22 Decemb. 1674, 
hwilke h. Norcopensis säyer annorlunda fallet, än dhe i protocollen införde äre, 
särdeles i det som i brädden af kladden finnes.

Item dhet som finnes här om d. 23 ejusdem, notante Profess. Columbo, att dhet 
måtte hånom ex actis meddelas. Närwarande Consistoriales betygade och tillstogo 
Benzelii ord, af d. 22 Decembris wäret dhe samme, som plenius uthsatte äre i brädden, 
på original protocollet.

Nu upkåm h. Arrhenius, och strax effter h. Benzelius.
(4) . Förfrågade sigh Rector med Consistorio, effter Coll. Antiqa/t. anklagas af 

Curios fullmechtige i libellen, uthi dhen Kgl. Håfrätten insinuerad, som dhet skulle 
först ha angifwet Curio, och klagat öfwer hånom och hans försummeligheet gönom 
sine bref till 111. Cancellarium, om icke dherföre Consist. skulle gifwa Coll Antiq#/t. 
communication dher af, att dhet kan sigh dher på förklara. Betänchtes om Collegium 
må giöra ett med Consist., heller om Consist. lämbnar Collegio AntiqWt. att för sigh 
sielf swara, till dhet som i libellen det påbördat är.

Resol. Dhet gifwes Collegio Antiq»/tatum en transumpt, af dhet som i libellen 
be: te Collegium angår, och hemstältes Collegio, att förklara sigh sielf dher på.

(5) . Syntes och nödigt, att dhet giöres ett swar för uth, på den första punchten i 
libellen, angående processen, att man kan ha dhet i beredskap när det behöfwes. Åth 
minstonne in forma libelli supplicis först.

H. Benzelius och h. Aurivillius, låfwade i denna weckan taga dhetta under hän- 
derne. H. Brunnerus sade sigh och icke wilja undraga sigh, om dhet behöfwes, änteli- 
gen togh och h. Liung dhet på sigh. Syntes gott att h. Åkerman kunde och upkåmma, 
när dhet wärcket tages före, nl. att giöra en fullkåmlig förklaring här på.

H. Bentzelius hölt rådeligit, att med det första lijkwäl ginge en supplique öfwer 
här om. Och effter Consistorium hade betänckiande dher wed, tillböd h. Benzelius
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sigh nomine suo wilja skrifwa, effter han mångestädes nämnes dher i, och dhet som 
passerade under hans rectorat, som offtast påtahlas. Detta hölt Consist. gått wara.

(6) . Berättade och Rector, att sidst när exception afgick, skrefs en kårt supplijk 
till Kgl. Håfrätten, dhen man då ey hade tijdh till communicera med V. Consistorio. 
Dhetta hölt Consist. wara wäl giordt.

(7) . Frågade Rector, om icke nödigt wore, effter dhet går så långsampt med den 
begiärte commission, och wederparten så uthropar och uthförer Consist., att en 
supplique ginge å nyo till Kgl. M:tt, med underdånigst ansökiande, att winna den 
begiärte commission, skulle dhet afslåås af hwariehanda orsak, war Consist. enigt 
om, att inständigt och fast med sine suppliquer ansökia hoos K. M:t, om rättwijst 
uthslagh.

(8) . Skrifwes och ett bref här om, till Rijkz Cantzleren.
(9) . Slötz att dhe bref och skriffter, som h. Ol. Rudbeck har praejudicerligen inlagdt 

i Consistorio, skole upsökias och hafwas i beredskap när omtränger.
(10) . Att dhet sees effter dhe förre Cancellariorum bref, hurudane dhe äre, effter 

dhet war insatt i det ena brefwet till BL Cancellarium, att inga swårare bref äre 
inkåmne af Cancellariis, sedan dhet messenianiske wäsendet war.

Den 8 Maij
höltz Consist. minus, praesentes wore R. M., Mig. Bentzelius, h. Arrhenius, h. 

Columbus. A ct not. Mig. Micr.
(1) . Berättade Rector att Laurentinus, som war anklagad både för slagzmåhl, skiäls- 

ord och skuld, och war tillsagd af Rectore att swara, innan han afreeser, är lijkwäl 
afreest emot förbodh.

Resol. Man skrifwer hans fader här om till, och beder att fadren sisterar hånom 
judicio och att fadren sedan Consist. och wederböranderne sin satisfaction fått, för
seer sin sohn på annat sätt, effter han wed Academien intet gott uthrättar, uthan i all 
yppigheet sigh öfwar.

(2) . Dhet samma klagade Rector öfwer en Helsingum som heeter Ericus Skiörling, 
hwilken har taget penningar af en fattig gubbe, som ärnade dher med kåmma sig in i 
hospitahlet, och dher medh draget af emot förbodh, har och denne Skiörling af sin 
wärdinna, och en bonde på landet klagemål på sigh.

Res. Rector låter fråga effter hwar han är, så skall han sedan citeras hijt till swars.
(3) . Inkåm på stadz magistratens wägnar, bygningzskrifwaren Anderss Örner emot 

Berge Rommel, och uplästes en klageskrifft af stadzmagistraten öfwer bokhållaren, 
för dhet han har låtet upkastat 2 leergropar i stadzdijket, och således en publicum 
fundum fördärfwat.

Rect. frågade, om bokhållaren hade sedan han blef warnat, taget up mehr leer.
Bokhållaren swarade, intet förbodh weet iag meer af, än seeret. Lohrman mötte 

mig på gatan dher bredewid groparne, då sade han, Bygningz Collegium lärer kåmma 
ihop med eder, för dhet i ha skiämdt stadzdijke. Jag swarade mig wilia så godt fylla 
dijket igen. Sedan stadz magistraten klagade dher öfwer, skref jag borgmästaren till, 
och låfwade mig willja stå för all skada, som staden dher af taga kunde. En copia af 
denne skrifften uplästes.

örner swarade, borgmästaren för sin persohn, warit tillfredz dher medh, men 
rådhet, sedan saken blef på rådhuset mentionerad, slutet att andre till warnagel, så 
wäl som effter wanlig praxin, borde bookhållaren här före plichta.
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Rect. frågade om dhet wijtet, som staden beropar sigh på, är publicerad, örner 
swarade sigh det icke wetta. Bokhållaren nekte sigh hördt dher af tillförende.

Parterne affträdde. Consistoriales discurerade om dhetta, tychtes att bokhållaren 
hade wäl intet bordt uthan lof röra dijket, effter han wijste dhet war en publiq 
fundus.

Dock war betänekeligit, att fälla honom effter det wijtet dhe beropa sigh på, 
emädan Consist. och Acad:n intet har fått förr communication af samma stadga.

Resol. Man frågar först effter den stadgan, dhe ha giordt. (2). Om dhe ha någorsin 
communiceradt med Acad. medel, och Consistorio be:te stadga. Detta sades parterne.

(4). H. Gartmans drängh Thore Larsson, anklagas af en qwinna Gulin wed nampn, 
för lägersmåhl skiedt då dhe tiänte tillhopa i fiohl, hoos Prof:n h. Gartman. Drängen 
nekte sigh hafft giöra med henne. Pijgan wijste ru m m et, och sade att drängen hade 
lofwat henne ächtenskap. Lägersmåhlet skiedt natten effter midsommarsdagen, då 
drängen ropat henne uppå stalsskullen, sade och pijgan att midsommarsdagen leekte 
dhe tillhopa på en laalofwa. Drängen nekte sigh först wäret på laalofwan, tillstog 
sedan sigh dher wäret, men intet dantzat. Neekte sig ropat henne up afftonen effter 
på stalsskullen.

Kohnan betygade, sigh någre gånger sedan sagdt åth honom, det hon war hafwande. 
Han dher af blefwit sticken, drängen nekte först, tillstog sedan sigh hördt detta af 
henne.

Tillstog och drängen, henne en gång kåmmet obuden up och bäddat, då har han 
wändt up neder på henne, sade henne 2 nätter legat hoos en annan dräng. Consist. 
frågade, hwar dhen drängen är, han swarade i Warmlandh. Kohnan neekte sigh 
inständigt med någon annan ha till beställa. Sade att en och annan säger barnet 
wara honom lijkt.

Drängen neekte inständigt, säyandes sigh natten effter midsommarsdagen, wäret i 
Bolsta wreeten, sigh ha witne der på, nl. en soldaat som då tiänte hoos Erik Jöransson. 
Frågades hwad han dher giorde. Swarade: Jag hade wacht om min huusbondes häst.

Parterne affträdde. Effter drängen nekar inständigt, finner Consist. nödigt, att låta 
dhet witnet han beropar sigh på upkåmma. Item att man söker någon underrättelse 
af husbondfolcket. Kunna och dhå dhe qwinfolcken kohnan beropar sigh på, som 
säya barnet wara honom lijkt, upkallas.

När parterne å nyo inkåmmo, förmantes drängen afwarligen säya sanningen. Han 
bekiände henne legat hoos den andre drängen 3 nätter, och 2 nätter i kiöket, och en 
natt på stallskullen. Pijgan sade sigh på skullen, dhen tijden dhe satte planterne, legat 
hoos den andre, men Thore legat dher brede widh, näkte inständigt med den andre 
hafft beställa.

Frågades, huru dagz han gick uth om natten att see om hästen i Bolsta wreten, 
han sade kl. 2. Kohnan frågades, huru tijdz han belägrade henne. Hon sade om 
afftonen, och lågh iagh dher föga meer än en tijma. Kohnan sade att drängen förr 
ha sagdt, när hon talte åth honom här om, förn jag skall bekiänna, skall jag lätta 
hugga migh små som kåhl. Dhet tillstog drängen, sigh sagdt för sin oskyldigheet, 
kohnan sadhe och sigh hört, dhet drängen hötes wilja draga af.

Parterne trädde af igen. Wachtmästaren sändes till h. Gartman, att fråga om han 
will cavera för drängen. Hwar och icke, så måste han sättias in, så länge saken 
blifwer afgiordh.

(3). Inkåm Johan Johanss wachtdrängens hustru, emot stud. Ericum Huss, ankla-
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gandes honom för huushyra, kook och twätt från Michds messa till juhl, då han flytta 
dädan i otijd uthan orsak.

Hussen swarade, i höstas då han legde stugun, legde han och en bodh, men när 
han kåm med kåsten hijth, fick han intet boden, uthan måste läggia dhen in i wärd- 
folcketz bodh, där har han mist en hoop saker, särdeles brödh, dherföre när han om 
julen kåm heem, och hans nutricius fick detta wetta, sade han du måste intet giästa 
dher, om så står till. Dherföre när jagh kåm hijt, måste iagh flytta, och då upsade jag 
stugun.

Johans hustru sade, han skyller min flicka för brödet, intet kan jag säya näy der- 
före, om någon har tubbat henne till sällja brödh, men dhet nekar jagh mig wetta af.

Hustrun praetenderar heela hyran för stugun nl. 10 dr och halfwa betalningen för 
kokningen.

Studenten tillböd halfwa betalningen för stugun och kokning. Frågades om han 
sade till, när han kåm igen, att han legde huus annorstädes, han sade sig dagen effter 
han kåm hijt, sagdt detta åth Johan Johansson på nya torget, då Johan krafde huus
hyra af honom. Framwijste 3 sine landzmäns attester, att Hussen offta har klagat sigh 
för dhem, det han miste saker, item att en annan Norlin wed nampn, har mist någet 
af sine saker i dheras bodh.

Resol. Hussen betalar halfwa hyran, item kook och twätt för en termijn.
Och pålades Hussen att betala peningarne med första.
(6) . Schultz inkåm emot Murich beswärandes sig der öfwer, att Murich har exeque- 

radt honom, men sielf intet fullgiort V. Consistorii dom. Kåm och under sitt tahl 
denne Skultz, till dess expressioner, att Murich hade procederat, som ingen ärlig 
student emot honom. Detta yrkiade Murich, men Skultz förklarade sig intet annat 
wetta, än ähra och gott med honom.

Dher med dhe förlijktes.
(7) . Inkåm Cronones befall.n Rox emot Matth. Wendelinum, för dhet han beskylt 

Roxen och hans fålck 2 gånger upburet Cronones mantahlspeninger, orsaken här till 
wäret, att befalningzmans uthskickade, som skulle panta mantahlspeningerne af ett 
qwinfolck, i Wandelini faders [0: Abraham Wendelin] gård, råkade misstaga sigh, 
och panta något af Wandelins kläder, som den qwinnan hade i giömor, derföre 
Wendelin actioneradt på CiämnersCammaren hans underhafwande, framwijste dess 
domb, hwar i befalningzmannens folck giöres frij, och Wandelin skall sökia sine 
kläder igen af den qwinnan, som borde gifwa mantalspeningdrne uth.

Wendelin swarade en gammal pijga wara, af sin fader satt i gården, den intet 
giordt uth mantalspeninger, effter hon war ofärdigh, lijkwäl har dhe pantat af 
Wendalin hans sängekläder, mädan Wendalin war på landet, då han kåm igen, gick 
han till befal:n, begiärte få lösa panten igen, fick intet. Kokerskan sedan sielf betalt, 
icke dess mindre, behåller Roxen panten hoos sigh.

Wendalin sade och, det befallningzmannen hade sagdt för honom, att allenast en 
persohn war skrifwen der i gården, dher af kom han på dhe tanckarne, att dhe 
kararne, ha taget peningar för 2 personer, dher allenast en war skrifwen.

Roxen nekte sig så kunnat sagdt, och aldrig dhet wäret hans mening, sade och att 
fast dhet är studentens kläder, skall han lijkwäl behålla dhem hoos sig ännu, till dess 
han får sin satisfaction.

Parterne inkåmrao å nyo. Rector frågade huru Wendelin kan bewijsa, dhet Roxen 
sade åth honom, allenast en persohn wara skrifwen.
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Wendalin tilbödh största eedh, att Roxen så hade sagdt.
Roxen det war aldeles emot mine längder, att jag skulle dhet säya.
Rox sade, att Wendalijn har på CiämnersCammaren, skyldt hans persohn för 2 

gånger taget mantalspeningerne, hwilcket dess protocoll skall wijsa.
Wendalin sade sigh intet honom dhet tillagdt, uthan att befal:n sade på Cam- 

maren, emot sine förra ordh, att han 2 perssoner ha skrifwet, der han förr lijkwäl 
sade åth mig allenast 1 hion wara skrifwet.

Resol. Denne saken upskiutes till dess närmare uplysning inkåmmer, särdeles af 
Cammar protocollet.

Dhen 12 Maij,
höltz kl. 1 Consist. minus, praesentib»/ Rectore Magnif., h. Benzelio, h. Norcopense, 

h. Berelio i h. Fornelii ställe. A cl not. Micr.
(1) . Inkåm h. Gartmans dräng Thore [Larsson] och kåhnan [Gulin].
Drängen frågades om han nu will kiännas wed barnet. Drängen swarade twärt af 

näy, nekte sigh något hafft med henne att beställa, dhet aldrig kunna bekiänna som 
han icke har giort, gå åth honom huru dhe wille.

Konan frågades, huru hon will gå ifrån sigh, det Thore sidst sade nl:n att hon 3 
nätter lågh hoos den andre drängen.

Konan tillstog sigh legat i säng medh honom, men intet hafft någon beblandelsse 
medh honom.

Frågades om Thore har med sigh det witnet, han sidst beropade sigh på, han sade 
sigh intet fått än, honom up, wänta lijkwäl att han kåmmer, gick så uth att skaffa 
honom upp, men kåm effter en stundh igen, och hade intet funnet honom.

Thore sade nu att den soldaten, som han wänter till witnes, mötte honom om affto- 
nen effter midsommarsdagen kL 7., då Thore red uth med husbondens häst, och war 
dher till 7 slogh om mårgonen effter. Nu upslogz aeterna d. 8 Maij, och fanss dher, 
att han bekiände sigh kl. 2 om natten wäret uthe i wreten.

Effter drängen beslogh sigh så med twetahlan, och intet skiähl hade till wärja 
sigh medh, togz i betänekiande, om han icke måtte carcereras så länge, han får be- 
tänekia sigh.

Resol. Han sättes in, så länge hans huusbonde caverar för honom, sedan kan man 
betänekia sigh, om han kan sigh frija effter lagh.

(2) . Berättade Not. Micrander, att han med en af stadzsens medel nL [Bengt] 
Holm, effter Rectoris Magnif. och V. Consistorii befalning, hade wäret hoos Wal- 
[lenjtuna änekian, och förnummet om hon will betahla böterne och barberare löhnen, 
som hennes sohn Bastian är dömd till. Hon swarat näy, effter han sitt fäderne för
nött hafwer, derföre dhe uthskickade begiärt hon wille wijsa dhem byteslängden, 
heller något skrifftelig document på arfskifftet, hon swarat det wara hoos sohnen 
Laurentium Nybelium. Dhe uthskickiade wäntat en stundh, emedan det sändes effter 
honom Laurentium, men effter han ey kåm, hade dhe begiärt, hon wille sända honom 
dher medh till Rectorem. Ehest hade hon tillstådt det fasta wara obytt. Rector sade 
sigh sedan intet hördt af henne, sig och wetta, hwar hon har någre peningar 
uthståendes, om man skulle gå till dhem så länge.

W ar åthskilligt betänekiande här om.
Resol. Consist. låter citera henne till rådstuguRätten, med det första, och söker 

dher adigera henne, att upwijsa documenter på arfskifftet, är dhet lösa bytt, så 
19 -  724594 Sollender
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upbiudes dhet fasta nästkåmmande måndagh, heller när dhet först skiee kan, att 
wederböranderne kan få sin satisfaction.

[Samma dag.]
Kl. 3 höltz Consist. majus, pr<esentib#r Rea. M., M:ro Benzelio, DD:re Hoffwenio, 

Dno Arrhenio, Domino Norcop., Domino Berelio. Not. Mig. M ia.
(1) . Jacob»r Ringhem Gottlando bewiljes testimonium, på Rea. M. berättelsse, 

om hans loflige förehållande wedh Academien.
(2) . Frågade Reaor, huru man skall med Hellmetz, som icke skiöter om till affinna 

sigh medh Consistio, sedan han giorde dhen excessen medh fönstrens sönderslagh. 
Nu har han reest af till Stockholm.

Frågades om han hade förbodh på sigh. Rector intet meer han än Flämming. Han 
wiste wäl att detta stog honom yppet. Frågades om han har taget sine saker hädan, 
dhet jakade Rector.

Sade och Reaor, att Flemming ännu intet har aflagdt till dhe fattiga, dhet han har 
lofwat, syntes derföre gott, att detta påminnes gönom h. Flemmingens praeceptorem.

Om Helmetz slötz, att man skrifwer honom till en citation, att swara här i Con
sistorio d. 2 Junij nästk.

(3) . Uplästes h. landz secreterarens Forsellz bref, till befalningzmannen Rox, på 
h. landzhöfdingens wägnar, under sigillo volanti, dher i befallningzman befalles 
immittera Acadm, i Larss Eriksons hemman i Malma.

(4) . Inkåm L. Ham[m]ing, och på Erik Mitssons wägnar Hanss Persson Widing 
såsom hans ombodzman, att emottaga documenterne, men intet fullmechtig att tahla 
något.

L. Haming, inlade sin contrarächning item 6 st. attester, och resolverades att 
timberman tager emot copier, af samma documenter, i morgon hoos Not. Consist., 
hwilka Hamming dess förinnan skall afskrifwa, och der inlefwerera, att wederparten 
dem får, att muntelig her näst sigh der på förklara.

(5) . Inspect. serarii i fiohl berättade något, som dhe begiärte föras ad acta, angående 
Grötens beställningar.

(1). Såsom att på Ockelsta hemmanet, är i fiohl fallet 20 lass höö, det har Gröten 
attest på af rättaren. Nu frågar bokhållaren om den attesten skall gillas. Resol. Den 
hålles godh.

2. Har bokhållaren frågat, hwarföre ödes hemmanen icke ha wäret brukade, af dhe 
andre Acadrse böndren. Dher till Gröten swarat, att i desse swåre åhren, har böndren 
knapt kunna såå och bruka sine egne hemman, mycket mindre ödes hemmanen.

Consist. hölt den förklaringen giltig.
(3) . 30 t:r spanne:l förwandlat i Stockholm A:o 674., af 673 åhrs wäxt för 8 dr 

tunnan, beståås, effter Academien intet meer fick för den andre spannemåhlen d a  
såldes.

(4) . Äre 31 lass höö sålde af ödeshemmanen, 23 lass för 6 dr lasset, 1 lass för 3 dr, 
3 sommarlass för 3 dr såldt till h. Rudbeck och h. Verelium. Nu fråges, om det 
prijset hålles giltigt. Consist. tychte wäl att när sådant säljes, så borde nå hwar biudas, 
och icke alt till en e lla  twå.

Swarades af DD. Hoffwenio och h. Norcop. att d a  bödz dem, men dhe intet 
behagat dhet.

Resol. Dhet prijset gilles.
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(5) . 2h t:a spannemåhl fallet på ödes hemmanet Wardahla, den har Abraham 
Persson [Winge] effter landzhöfdingens ordres taget emot, och gifwet dhet åth 
nembningeman af det skiähl, att effter ödeshemwanet bärgades, ehuru lijtet der och 
föll, så borde det swara för rotpeninger med. Nu föll der intet meer än dhe 2h t:a, 
derföre wille nu Groten giärna wara frij derföre.

Resol. När här på wijses verification af Abraham Persson, så befrijes Groten.
6. Abraham Persson har hafft 10 dr smt. till augment på sin löhn, nu begiärer 

Groten den samma, niuta.
Consist. betänchte, att Abraham Persson har länge tiänt, men Groten allenast 

2 åhr. 2:do. Groten icke af Consistorio antagen, derföre kan det honom af Consistorio 
ey bewiljas.

(7). Anbelangande dhe verificationer som än desidereras för någre ödes hemman, 
så har h. Rudbeck lofwat stå derföre, och begiärt hemmanen upföras för sin full- 
kåmlige ränta, till dess han får skaffa gütige verificationer här på. Resol. Consist. är 
dher medh nögd, att h. Rudbeck detta praesterar.

(6) . Nu förträdde Prorector h. Benzelius h. Rectoris Magnifici rum, och företogz 
en saak emellan Mag. Achrel. och L. Unonium.

Uplästes 1. en skrifft af M. Achrelio, angående 1420 dr kmt., som M:r Achrelius 
fordrar af Unonio, för sin hustros anpart i sal. Prof. Unonii store gårdh, här i staden, 
beropade sigh på bytesregistret, och den wärdering dher i giord är.

Unonius sade, att allenast 1000 dr kmt. war låfwat, beropade sigh på h. Skunckz 
witne, och tillböd medh edh detta ehrhålla, att Mag. Achrelius i h. Professoris 
Skunckz cammar, giorde hånom handsträchning, det prijset på Mag. Achrelii andeel, 
skulle allenast wara 1000 dr kmt.

Mag. Achrelius nekte sigh någonsin så slutet med Unonio, ey heller i h. Skunckz 
cammar och närwaro här om talt, sade sig intet kunna gifwa sin hustros deel bort.

Unonius framwijste 3 q«/ttantzier på lefwereringar, skiedde i någre påster till 
betalning här på.

Achrelius fodrade huushyra af sin anpart, will gifwa interesse för dhe peninger han 
har fått. Taltes om reparation skiedd på gården. M:r Achrelius sade, att Unonius fick 
dher till 4 tunneland åker.

Unonius swarade, att han ännu aldrig har niutet åkeren, ty dhe förste 2 åhren 
hade h. Skunck åkren för den reparation han giorde på gården, sedan togh den senare 
kullen moot åkren effter giord accord, nu först går han till mig, lijkwist har jag 
medan åkren har wäret i andras händer, måst kåsta på gårdens wed machthållande.

M:r Acrelius sade sigh wara nögd med 1200 dr, om han får dhem richtigt. Unonit ; 
neekte sig meer kunna gifwa än 1000 dr, sig wara tillfredz med det prijset för sin 
andeel, om någon det biuder honom.

Parterne affträdde. Consist. fan dhe praetentioner om interesset och huushyran, 
intet ha något rum om det blij kiöp af, lemnas altså under twistigheet quantum för 
den andeel i gården, som M:r Achrelius på sin hustros wägnar tillkåmmer.

Resol. Dhet lägges Unonio en månadz dagh före, att skaffa sigh attest af h. Profess. 
Skunck. Interim lämnas dhem fritt, att sökia composition sig emellan.

(7) . Bewiljes nästk. fredagh till anatomien.
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Den 15 Maij
höltz Consist. minus, präsent. Reet. M., h. Norcop., h. Terserus i h. Benzelii ställe, 

h. Columbus, Mag. Aurivillius i h. Fornelii ställe. Act. not. Mag. Micr.
(1) Inkåm kåhnan [Gulin] emot Thore [Larsson]. Drängen nekte nu som förr sigh 

ha med henne beställa, nekte sigh legat i säng medh henne. Kohnan stog på sin förre 
bekiännelsse. Gonsisc förehölt drängen alfwarligen bekiänna sanningen, wijsandes 
honom, att han och hade hafft tahl på sigh för andre tiänstepijgor hoos h. Gartman. 
Drängen sade att denne kohnan har osanfärdeligen sådant påbördat honom. Parterne 
affträdde.

Inkåmmo sedan å nyo och Erik Larsson wachtdrängen med, hwilken berättade att 
midsommarsdagen om afftonen, redh drängen sin husbondes häst i wreten, och 
mårgonen effter, då jag reeda war dijtkåmmen till något arbete, kåm drängen igen 
uhr wreten medh hästen, men lijtet effter bekiände denne wachtdrängen, att Thore 
kåm strax heem om afftonen uhr wreten, och gaf honom en gammal hatt, men om 
han sedan gick i wreten, wiste han ey.

Thore sade nu sig intet rijdit hästen uth om midsommarsdagen, uthan afftonen 
förr, och hästen gått dher qwar intet tagets heem om midsommarsdagen. Wacht
drängen sade och sig intet så wist weta, om han reed eller gick uth.

Kåhnan sade, att när han sökte belägra henne, har han räckt henne 2 gånger han
den, och låfwat uth att ingen annan än döden skulle skilja dhem åth, sedan har han 
sagdt sigh wäl wilja swara, för dhet han nu giorde. Drängen nekte till alt dhetta, 
sade henne sådant updichta. Frågades om den soldaten nu uppe är, som han har 
beropat sigh på. Swarades att han är af sin capiten bortskickat med bref.

Consist. fann saken wara mycket mörk, dock af det som passerat är, synes han 
gifwa orsak till misstaneka om sig, att han är skyldig. Förmentes wara nödigt, att 
den soldaten höres, som drängen har beropat sig på. Och sades drängen till här om, 
att skaffa honom up med första.

Kohnan förmantes nu på det högsta, att hon säyer sanningen, om hon weet sig 
haa till giöra med någon annan, eliest lärer bekåmma henne illa, om annat finnes. 
Hon nekte nu som förr, sig med någon annan än denne haa till giöra.

Denne saken kunde sedan intet föras judicialiter till ändskap, effter han samma 
dagh druneknade.

(2) . Inkåm bygningzskrifwaren emot Romwell. Rect. frågade, om bygningzsk. har nu 
inhämptat kunskap om dhet, som sidst begiärtes.

Swarades, att han har förfrågat sigh dher om, fått till swars, att den stadgan är wäl 
på almän rådstugudagh publicerat, men intet kunna dhe påminna sig, om dhet är 
communiceradt medh Academien. Dhe wilja see wijdare der effter, och om det här 
tills icke är communicerad, skall dhet här effter skiee.

Uplästes å nyo libellen. Frågades om Rommel blef warnat, sedan han begynte 
gräfwa, det näkte han, för uthan det att seeret. Lohrman kåm gåendes af sin åker, 
och sade åth honom. Bygningz Collegium lärer kamma ihop med eder, för det i ha 
skiämt bort stadzdijket. Jag swarade, sade Romel, det har jag intet giort, iag har 
taget lijtet leer der, och det skall iagh fylla så gott som det förr war, som jag och nu 
har giort, har jag och gifwet dem en revers att stå för all skada dher af.

Bokhållaren tilläde nu, att dijket dher han har grafwet, hörer intet staden till, 
uthan Academien.
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Bygningzskrifin swarade, att dijket hörer staden tili, ty staden har låtet gönom 
dalkarar grafwat.

Bokhållaren framwijste Acadiae 665 åhrs rächning, att hon har kåstat 17 dr 10 s. öre 
smt. på samma dijketz upkastning af dalkarlar, mitt för Acadrae trägård, och denne 
Märten Stenss gårdh.

Sade och nu bokhållaren, att wägen mellan stadzdijket och andre gårdar, särdeles 
borgmästarens, så elack är, att ingen slipper der fram.

Parterne affträdde. Consist. discurerade här om, äntelig fan Consist. nödigt, att 
begiära ännu see den stadgan, item att wetta om den är förr communicerad Aca- 
demien.

(3) . Inkåm Roxens uthskickade Larss Persson och Wendelin. Larss Persson sade, 
att Roxen sielf hade i dag stämning, kan derföre ey upkåmma, hade welat i sitt ställe 
fullmechtiga sin skrifware, men icke funnet honom hemma. Wendelin begiärte sluth 
i saken, effter han sig intet längre här uppehålla kan. Här med afträdde dhe, effter 
denne Roxens uthskickade, sade sig ingen fullmacht haa till agera.

Consist. fan sälsampt, att befallningzman som i tijd war i går här om tillsagd, 
intet har bekymbrat sig, hwarken i persohn eller gönom fullmechtigh persequera 
saken, och kunde derföre Consist:m intet see någon orsak, till hindra studentens 
reesa.

Detta sades parterne, och studenten mente sig effter helgen om möyeliget är wara 
här, effter han giärna will ha sine kläder igen, som honom frånpantade äro.

(4) . Inkåm en bonde i Fundbo Johan Seffersson emot Rhalambium, för det han 
hade hugget och illa handterat hans sohn, som förr finnes in actis.

Rhalambius tillstog saken, sade förlijkning wara skiedd i Prof. Fornelii närwaro, 
med dhet wilkohr, att Rhalambius skulle gifwa 80 dr, och der med slippa swara i 
Consistorio, men effter han måste nu swara dher, så will han intet stå wed förlijk- 
ningen.

Rect. swarade, ney Profess. Fornelius har lämnat Consist. sitt jus, det han sielf har 
sagdt för mig. Rhal. sade att Mag. ö rn  war witne dher öfwer. Rhal. sade och, att 
bonden sielf har uphäfwet förlijkningen, efter han på nytt har klagat på honom.

Bonden neekte dhet, sade sig allenast klagat, det han inge peninger har fått ännu. 
Rhalamb. sade honom fått 2 dr. Bonden neekte sig fått meer än en mark. Gossen 
dher emot försummat 11 weckors dagzwärcken. Parterne affträdde.

Consist. fan nödigt, hafwa underrättelsse om contractet giort, i Profrns Fornelii 
och Mag. örns närwaro, item syntes nödigt att Rhalamb. för säkerheet skull arresteras.

Parterne inkåmmo, frågades ännu huru mycket peninger bonden ha fått, bonden 
swarade sig intet meer fått än en mark.

Rector frågade, hwem som caverar för honom Rhalambio. Rhalamb. swarade, sigh 
intet weta hwarföre, sades honom för peningarne effter contractet och för Consistorii 
anded.

ResoL Wachtmästaren går med Rhalambio till Mag:r örn, och frågar om han will 
cavera för honom Rhalam. Att han intet bortreeser, förr än detta darerat är. Item om 
han hörde huru contractet lydde.

Wachtmäst:n inkåm, sade sigh hört af Prof. Fornelio det han lemnat Consistio 
sitt jus.
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Den 19 Maij
höltz Consist. majus prces. R. M., Mag. Brunnerus, Mag:r Benzelius, DD. Hoffwe- 

nius, Ds Åkerman, M:r Liung, Dns Norcopensis, Dns Arrhenius, Dns Terserus, Dns 
Columbus. Not. Micr.

(1) . Lappo Lundius begiärer hiälp tili sine nödwändigheeter, sågz eff ter förra 
slutet om honom d. 24 April.

Resol. Honom unnes 6 dr smt. i caroliner af fisco stud., hwillka hans inspector 
emottager, och till nödige usus anwända låter.

(2) . Bewiljades L  Vallino 6 dr smt. i caroliner, till att hielpa sigh här ifrån medh, 
effter han för fattigdom intet kan subsistera här.

(3) . Wore någre bönder ifrån Odensahla som sökte tillgifft, men detta upskiötz 
till en annan gång bättre fram då dhe få swar.

(4) . Erick Matsson timberman, som har action emot L. Hamming, har sielf begiärt 
dilation i dagh, för hinder, med h. Gartmans drängs [Thore Larssons] lijk, och dess 
begrafning.

(5) . Taltes om paedagogo som tagas skall i Swen Blijdz ställe, och berättade Rector, 
att den Gestricius And. Fröd[l]ing, har dhe qualiteter, som fodras till den tiänsten, det 
betygade och h. Brunnerus.

Resol. Consist. Acad. är enligit med consist. ecclesiast. 1. om persohn i gemeen, 
att dhen bör tagas af detta stifftet, och icke uthom, 2. dher den Gestricius And. 
Fröd[l]ing pröfwas dher till skickelig, som nu berättas af een och annan, må han wara 
närmest dher till.

(6) . Uplästes h. Gustaff Rosenhanens citation på Acad:n, att wara Kgl. M:tz håf- 
juncker h. Axell Behm till swars wedh Ytterby i en commission d. 21 Junij, som 
be:te h. Rosenhane och häradzhöfdingen Wändler af Kgl. Håfrätten anbefallad och 
injungerad är, att ransaka om den excess, h. Axel Behm skall ha föröfwad, emot 
execution för Acad:n giordh.

Discurerades om denne citation. H. Åkerman: jag kan intet see, huru wij ansees 
som swarande, effter wij ha klagat.

2:do. Att wij skole för wåre actioner stå till swarss på Ytterby. Hufwudsaken 
borde först uthföras, och sedan det wore afgiort, ransakas om excessen.

Uplästes aeterne förr här i passerade under denne Rectore, taltes om hwem som 
skall fullmechtigas på Acadtns wägnar. Consist. fan ingen tiänligare här till än h. 
Quaestorem, och dher h. Norcopensis som förr togh det på sigh, wille tillijka hafwa 
dhet beswäret, effter Quaestor nu ey war uppe, communiceras dhet medh h. Quaestore 
igönom Notarium.

Nu upkåm h. Brunnerus.
(7) . Rector proponerade nu tijden wara, att novus Rector bör wäljas. Påmintes 

förra slutet in actis, att ordningen nu kåmmer till h. Arrhenium.
Arrhenius önskade sig kunna bedia sig undan, effter han hwarken har corporis 

eller animi vires till uthföra dhe swårheeter, som nu hängia på Consistorio.
Ånteligen togh han dhet på sig, och önskades honom lycka och wälsignelsse.
Han begiärade, att blij bijsprungen med något af sin löhn, emedan han effter 

juhl, icke har fått meer än 400 dr kmt.
Resol. Detta recommenderas inspectoribus aerarii.
(8) . Stipendiaterne förskonas med muleta, pro absentia in exercitiis i denne 

termijn, effter dhe nödgas afreesa, sedan Communitetet uphofs.
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Den 20 Maij
höltz Consist. minus, pftssentib. R. M., h. Bentzelio, h. Fornelio, h. Tersero i h. 

Norcopensis ställe, h. Columbo. Not. Micr.
(1) . Melcher Liungz fullmechtige M:r Giötling inkåm emot h. Gartmans full- 

mechtige M:r Tunbergh. Fullmachterne uplästes, och war allenast Tunbergh full- 
mechtig, att frambära h. Gartmans excuss hwij han nu icke kan contestera litem.

Giötling sade, emedan h. Gartman icke har någre verificerade documenter att 
framwijsa, begiärer iag att han praesterar juramentum calumniae.

Tunberg exciperar, att h. Gartman icke will contestera litem, uthan begiärer att 
Giötling må sättia real caution för sig, 1. derföre att om saken blefwe här afgiord, 
h. Gartman för någre injurier på sig af Liungen i ett bref till Prof. Fornelium under 
hans rectorat, må få taga sin reconvention på honom här i detta foro, och icke neces- 
siteras till sökia honom i Stockholm. 2. Är tijden för kort. 3. Och en extraord. dagh 
till sådane saker, att h. Gartman för sine lectioner, icke har hafft tijd här till sig att 
bereda.

Rector swarade, hwad dagen wedkåmwer, så har jag till swara derföre, och har jag 
intet sedt denne dagen wara olägelig, effter nu lectiones upphöra.

Giötling lofwade sig wilja praestera caution, protesterandes på hinder och expenser. 
Tunberg: tijd nock till tahla der på, sedan saken afgiord är.

Framwijste och en räckning vidimerad af 2: ne män.
Rector frågade, om han har en copia till meddela wederparten, den hade Giötling i 

beredskap, och tillböd dhen, men Tunberg wille först den ey emottaga, effter han nu 
ey contesterar litern. Talte och om, att h. Gartman hade skrifwit en rächning till 
Stockholm här om, men intet swar fått, uthan nu strax fullfölgdt medh process.

Parterne affträdde. Consist. fan intet stort hinder wara, att icke Gartman denne 
gången kunnat låta saken tagas före. Item att Giötling intet uthan orsak protesterar 
på expenser, det som begiäres reconvention här på Liungen, kunde intet Consist. 
finna sigh uthi, effter han Liung här under ey sorterar, dåck behöfwer Consist. intet 
stort uthlåta sig här om ännu, syntes gptt om Gartman wille taga emot rächningen, att 
swara dher på här näst.

Detta sades parterne. Tunberg tog nu emot rächningen, hwar med parterne aff
trädde.

(2) . Inkåm Johan Siffersson emot Rhalambium, frågades hwad skiähl Rhalambius 
har att bryta förlijkningen.

Rhalambius sade sigh den förr insinueradt.
Jacob Cursor inkallades, och berättade på h. Prof:ris Fornelii wägnar, att 80 dr war 

förlijkningen föruthan balberarelöhnen, hwad Consistorii och Rectoris rätt anbe
langar, har han wäret för klook till att läggia sigh dher i, hwad han eliest kunde 
giöra med intercession för Rhalambio, wille han giöra. Nils Ärlansson, har och 
wäret tillstädes både då när förlijkningen skiedde, som och nu när Profess:n For- 
nelius detta berättade för Cursore, och har Nils Ärlansson det tillscådt, sagdt sig medh 
edh dhet wilja ehrhålla. Sändes derföre Cursor effter honom.

Uplästes Mag:r Örns attest, att Rhalambii mening, när förlijkningen skiedde, war 
det han skulle slippa aldeles dher medh, och intet wijdare beswäras. Parterne aff
trädde. Taltes om förlijkningen kunde ha rum. Rector hölt derföre. Pr. BentzeL 
meente henne intet stort wäga, effter hon war giord in praejudicium Rectoris et Con
sistorii, hwar äst saken war anhängig giord.
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Nu upkåm Prof. Fomelius.
Nils Erlandsson inkåm och berättade sigh hört på förlijkningen, och Prof. For- 

nelius swarat, när det begiärtes att han skulle slippa Consist, det råder jag intet om, 
uthan hwad jag kan intercedera för honom. Detta tillstog Prof. Fomelius sielf, sade 
och att Rhalambius tillböd gpdwilligt dhe 80 dr, och dess uthan bör han betahla 3 
weckors disk hoos mig och barberarelöhnen.

Rhalambius kiändes wed alt annat, sade lijkwäl att Prof:n Fomelius lofwade uth, 
att han skulle slippa G)nsistorii rätten, det förklarade Prof. Forneliar nu sigh allenast 
låfwat sin intercession, men intet wijdare. Betygade och att gossen mycket illa är 
handterad, så att han är heel lytt och ofärdig blefwen i armen, benet twärt af i knokan 
afhugget. Parterne afträdde. Consist. taltes wedh här om.

Resol. Consist. låter beroo wed den förlijkningen som giord är, i anseende till 
den som skadder är, ehuru wäl Consist. hade fogh tilltahla der på, wärjan har han 
Rhalamb. förwärckat till Reaorem Magnif., peningarne skall han betahla innan 8 
dagar, interim sättia caution för sigh.

(3). Inkåmmo studenterne och wachten emot Laurentinum. Laurentin#r förehöltz, 
att han hade olofligen igen afreest emot förbodh.

Han swarade sig sökt Reaorem, hafft en nödig reesa till Stockholm, icke tänchr 
länge wara borta, badh om ursächt.

Johan wachtdräng berättade, att kl. 2 om natten sutte Bohm, Laurentinus och 
wachtmästaren på tårget, och drucke en kanna öhl. Då kåm Wagner och Zärtling in i 
cortigardet, strax effter kåm Laurentinus till cortigardet, gick sedan uth på torget 
igen, sade åth wachtmästaren hunsphott. Effter denne Johan med lijtet besked berät
tade, befalte Consist. en annan af wachten dhet giöra.

Erik Persson wachtdrängen sade, att Laurentin sade åth wachtmästaren, I gå wacht 
som en hunsphott. Wachtmäst:n swarade, det skole i aldrig bewijsa, dher med drager 
Laurentinus wärjan uth och wille sticka wachtmästaren. Johan gaf sig i wägen och 
hindrade dhet.

Sedan kåmwo wij uth och togo wärjan af honom.
Då ropte han, Edra skiälmar och hunsphottar hade jag mig en wärja, skulle jag 

hugga hufwudet af Ehr, låpp så bort i Olof Scheffers huus, fick der en wärja, den 
togh Böhmen af honom. Sedan wart intet meer af.

Wagner berättade, att när Laurentin war ihop med wachtmästaren, och miste 
wärjan, rådde han honom till gifwa sigh tillfredz. Han med Zärtling gick sedan neder 
åth Prof. Lundii huus.

Wij ginge tillbaka att see huru dhe kunde skiljas åth, då begynte wij med flijt 
afstyra, men Laurentin kåmmer derigönom först tillhopa med Zärtlingen i håret, då 
jag wille skilja dhem, slog han mig i ansichtet med en nyckel.

Laurentin tillstog detta som Wagner berättade, sade sigh honom afbedet, afbad och 
nu hoos V. Consist. Sade eliest sig derföre kåmmet ihop med wachtmästaren, att han 
nekte sigh kallat wachten skiälzord.

Tillstog lijkwäl sig i dryckenskap kunnat fält något ord. Wagner sade sig så wijda 
effter gifwet, att der han betalar barberarlöhnen, will han intet meer tala dher på.

Frågades, om wachten hörde honom roopa, det neekte dhe.
Parterne affträdde.
Resol. Laurentinus betalar för 2 skiälzord på wachten 12 mk smt. hwarttera, och 

mister wärjan. Effter Wagner har efftergifwet sin deel, så blijr der wed; allenast
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Laurentinus betahlar barberare löhnen. Tillsades Laurentin att sättia caution för 
böterne, om han icke kan strax dhem afläggia.

(4). Inkåm Bengdt Holm emot Laurentinum, begiärte execution på det som förr 
dömdt är.

Laurentinus sade af sig reeda wara pantad en kista, som står här i Consistorio.
Holmen begiärte inter esse för det penwmgdrne äre borta från honom. Swarades det 

wara tijdh till tahla der om, när man får see huru länge dhe borta ähre.
Holm fodrade huushyra för 2 åhr 13 dr om åhret, item för kook och twätt 16 dr 

för ett åhr.
Laurentinus swarade sig aldrig accorderat med Holmen om wist quanto för kook. 

Huus hyran tillstog han, men sade sin fader [Petrus Laurentinus] intet fått peningar 
af Holmen för heela gårdens hyra.

Laurentinus lofwade 12 dr för kook och twätt, item för huushyra till midsommar, 
dessförinnan han wäntar sin fader hijt. Lofwade och Laurentin betahla någre k:r öhl. 
Stöhlen lofwade han låta förfärdiga igen. Holmen war här medh tillfredz.

Effter Laurentinus tillstår huushyran, lofwar 12 dr för kook och twätt, hwar med 
Holmen war tillfredz, som och lofwar betahla öhlet och förfärdiga stöhlen, så på
lägges honom alt detta praestera, som och att betahla alt det öfriga till midsommaren, 
eliest skall han gifwa interesset derföre.

Angaf å nyo Holmen Laurentinum, för dhet han hade beskylt honom uthtaget uhr 
hans skåp, som förseglat war honom owettandes någre documenter, angående en 
kåhlsäng.

Laurentinus näkte sig detta sagdt, uthan allenast sig hafft någon tancka der om för 
en book skull, som Holmens hustru i hans frånwaro hade uthtaget.

Holmen sade sig med witne wilja betyga, dhet han klagade öfwer, hwilket lem- 
nades dher till, om dhe icke förlijkas kunna.

(3). Bokhållaren Rommel inkåm, beswärade sig att hans wederpart stadzens full- 
mechtige intet är uppe, begiärte sluth. Consist. swarade sig intet kunna sluta i weder- 
partens frånwaro.

D. 30 Maij
höltz Consist. extraord. majus pnesentib. M. Reet., Mag:ro Brunnero, Dno Åker

man, Dno Gartman, DD:re Hoffwenio, Dno Arrhenio, M:ro Aurivillio, Dno Tersero, 
D. Columbo. Not. Micr.

Rector: För någre infallande angelägenheeter, som behöfwa något tijdigt betänc- 
kiande, har jag måst sammankalla Consistorium, beder om förlåtelsse, att det på en 
sådan högtijdzdag skieer, effter wij weta icke ett ord af, för än wij strandsatte blifwa 
af tijden.

Berättade sedan Rector, att när han sidst hölt Consist majus, då electio Rectoris 
novi skiedde, skickades af DD. P. Rudbeckio någre skriffter up, men kåmmo sedan 
Consist. war slutet och skingrat, derföre kåm D:r Rudbeck medh Prof. Fornelio och 
Prof. Norcopense samma dagh om afftonen till Rectorem med begiäran, att Rector 
skulle sammankalla Consist. dagen effter, det Rector icke kunnat för den tillstundande 
högtijd. Nu frågade Rector om desse skriffter skulle nu upläsas, heller dher med 
dröyas till mårgondagen, då och dhe andre som jäfwade äre i Curios saak upkåmma.

Consist. tychte att denne skrifften kunde nu wäl upläsas, att man hörde dess inne
håll, hwilcket skiedde. Först uplästes ett latins[k]t epistola, och fan Consist. denne
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skriffcen accusera heela Consistorii rätten, som har emottagit h. Benzelii skrifft etc. 
Dher emot betäncktes nu att h. DD. Rudbeck, lijkwäl först inlade en skrifft, hwar 
af h. Benzelius förorsakades sitt swar inläggia, helst effter D:r Rudbeck begiärt hade 
sin skrifft föras ad acta, de verbo ad verbum.

Betänchtes och att Consist. kan intet weta föruth, när en skrifft inkåmmer, dess 
innehåll, förrn den upläsen är, seer derföre intet, hwarföre Consistorium nu bör 
anklagas, för h. Bentzelii skriffts accepterande och upläsande.

Syntes denna skrifften böra blij ad acta, och kan communiceras h. Bentzelio, och 
flere som nu borta äro.

Eliest tychte Consistrm, att så länge Doct. så fortfaar, intet agnoscerar på sin sijda 
något förseende, uthan framgeent gifwer Consistorio skulden, jämwäl beropar sigh 
på högre domare, kan det intet see, huru någon wänlig composition rum finner.

Uplästes och ett memorial af h. DD. Petro Rudbeck af fem punchter, och effter 
detta innehölt någpt som angår jämwäl dhem som jäfwade äre i Curios saak, lämnas 
det till å nyo upläsas dagen effter.

(2). Berättade Rector ett bref femte dagen om aftonen kl. 7. wara ankåmmet ifrån
111. Cancell., Rector då ey kunnat i den hastigheet, som fodrades convocera Con- 
sistoriales, effter dhe till en deel wore skingrade för pingesdagzhögtijden på landet, 
och har i samma bref H:s HögGrefl. Excelltz begiärat swar på någre frågor, angående 
ett bref till sigh från Consistorio af d. 28 April. Detta brefwet uplästes nu, och 
frågas der hwem som har förordrat det brefwet här ifrån af d. 28 April, om det skiedt 
är post consultationem in Consistorio majori, hwilka Professores då tillstädes wäret, 
och om alle Professores nu agnoscera det brefwet med dheras approbation. Sedan 
hwilken detta brefwet stält, antingen vice Secretarius Micrander, heller hwars con- 
cept dhet är. Item befaller H:s HögGrefl. Excelliz, att med mutatione rectoratus inne- 
hålles till Kgl. M:tz wijdare ordre. Och sade Rector sigh i den hastigheet icke kunnat 
få Consist. tillhopa, effter Professores wore skingrade i helgen. Derföre Rector funnet 
nödigt ursächta gönom ett bref, det något lijtet dröjes med Consistorii förklaring 
här på.

Uplästes sedan Rectoris Magnifici swar, och behagade Consistorio det, såsom effter 
acta formerat.

Sedan här i afftons kåmmet ett bref der på, från 111. Cancellario till swars, hwilcket 
nu uplästes. Och har H:s HögGrefwel. Excell:z der i låtit sigh behaga, den uhrsächt 
Rector hade giort, till dess Consist. med sin förklaring kunde inkåmma. Item befalt 
att med mutatione rectoratus intet wijdare tillgiörs, innan Kgl. M:tz ordre inkåmmer.

Blef nu talt om hwad swar as skall nomine Consistorii.
DD. Hoffw. sade sig wäret siuk den tijden det swaret afgick af d. 28 April, och 

aldrig än hört det. Kan derföre intet säya der tili, begiärte blifwa frij att säya sin 
mening.

Swarades af Professoribus han kunde än få läsat, och tychte derföre Consistrm, h. 
Doctoren icke derföre borde skilja sigh ifrån dhe andre Consistorii ledemöter. H. 
Åkerman sade sig och det icke läst, men sig lijkwäl intet draga sig ifrån dhe andres 
mening, effter jag hördt, sade han, det wara skrifwit med all respect och wyrdnat, 
icke dess mindre begiärer jag läsat i morgon; sades det kunna skiee förr än dhe 
jäfwade upkåmma kl. 7. H. Åkerman: då är iag hindrat, jag will läsat kl. 12.

Företoges sedan quaestiones i RichzCantzlerens bref. 1. Hwem detta brefwet har 
förordrat, om det skiedt är post consultationem etc.



1 6 7 ,5** 3° in a j-3 1 299

Gonsistoriales sade sig minnas att det war slutet in Consistorio, att det brefwet 
skulle afgå, men aegrotante Secretario icke blifwet infördt ad acta. Och sade Profes
sores som den tijden wore uppe, sig på sin edh kunna betyga, detta enhälleligen wara 
slutet, det som och af en sequentis diei actis nl. d. 24, då projectet uplästes, kan 
slutass.

2. Quaestio om alle Professores nu agnoscera detta brefwet, med dheras approba- 
tion.

Swaras att alle som tillstädes wore när det uplästes, agnoscera dhet, och skall 
plenius denne quaestio i mårgon förklaras, sedan dhe alle det läst hafwa.

(3) . Hwilken detta brefwet stält vice Secretarius Micrander, eller hwars concept 
det är.

despondebatur. Effter vice Secretarius war siuk, har intet een särdeles dhet pro- 
jecteradt, uthan Consistorium lagdt sin handh dher wedh in loco publico.

(4) . Om Rectoris electione och dess upskiutande.
Consist. kan intet annars än för dhe skiähl som h. RijkzCantzleren anförer, låta 

dher med beroo.
H. Arrhenius begiärte blifwa dispenseradt här ifrån, både för sin honeur och sin 

hustros stora siukdom, så wäl som fleres kranckheet i sitt huus.
Detta stältes till wijdare deliberation i morgon.

D. 31 Maij
kl. 7. upkåmmo i Consist:o dhe som förr ey hade hört Consist. swar af d. 28 April 

till 111. Cancellarium nl. h. Gartman, DD. Hoffwenius och h. Columbus, som allenast 
begynnelssen icke förr hade hördt.

Brefwet uplästes. DD. Hoffvenius: 1. in genera håller jag skiäligt och nödigt, att 
brefwet skulle beswaras, skulle lijkwäl der hoos önskat, att det hade infallet på en 
annan tijdh, när H:s Excellrz icke hade wäret så irriterad på Consistorium. 2. Så 
erkiänner jag gått alt det som Consist. ha infördt; det brefwet till wår exculpation 
och förswar emot dhe grofwe calumnier, som Rudbeck har uthkastat på Consistorio. 
(3). Så önskar jag giärna att det intet wore infördt, dhet RijkzCantzleren meer 
tror h. Rudbeck än Consist:o, det jag intet finner mig kunna bewijsa. 4. Såge jag 
och giärna dhe nya beskylningar på Rudbeck, som intet wår sak angå, såsom om hans 
oflijt och annat intet wore infördt. 5. Ärkiänner jag mig meer wara skyldig till giöra, 
än jag har giordt i min profession, och derföre intet har till berömma migh af. Till 
desse senare D:r Hoffwenii punchter, sade Consist. sig wilja sig förklara, och wijsa, 
att han saken annorlunda apprehewderadt hafwer, än Consistorii intention wäret. Pr. 
Brunnerus: Jag war och intet tillstädes den gången, men approberar lijkwäl brefwet, 
allenast dhet tror iag att per mal em narrata har det wunnet, att IIL Cancell. tror 
bättre honom än hela Consist:m.

H. Gartman sade sig wäl icke i alt wäret till freds med brefwetz contentis, swara- 
des här på att han med flere hade lagdt handen der wed, och då giort ett; effter kl. 
nu war 8 slagen, och dhe andre upkåmmo, kunde man med denne discursen ey 
längre kåmma.

[Samma dag.]
KL 8. höltz Consist. majus praesentes wore Reet Magn., DD. Rudbeck, M:r Brun

nerus, Mag. Benzelius, h. Schefferus, h. Åkerman, h. Gartman, DD. Hoffwenius, h.
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Verelius, h. Arrhenius, h. Norcopensis, M:r Aurivill., h. Columbus, h. Berelius. Not. 
Micr.

(1) . Uplästes å nyo DD. Rudbeckii 5 punchter, om dhe 3. första punchter, i hwilka 
innehöltz först excusatio absentiae uhr Consist. för wisse orsaker taltes nu intet. 2. Att 
h. Doct:s latinske epistel, måtte wäl uthtydas, och honom restitueras. 3. Consilium 
att communicera med 111. Cancell. om electione novi Rectoris. 4. Nl:n angående 
Heising spannemåhlen, der i h. Doctrn sade sig såsom inspect. aerarii, wilja wara uhr- 
sächtad för hwariehanda mangel och difficultet framdeles i dareringen, och dhet för 
wisse skiähl, som då wijsas skole. Consistoriales dhe andre särdeles Reaor, sade sig 
och wilia wara här uthi ursächtade, effter dhe ha giort hwadh dhe ha kunnat.

Till den 3 punchten om electione novi Rectoris, sade DD. Rudbeck sig det hört af
111. Cancell. i maatsalen, uti 2 eller 3 Rijksens Rådz närwaro.

Till den 3 puncht om inrådande till reconciliation i Curionis saak, sade Reaor 
Consist. intet wara der till obenäget, om den skie kan uthan Consistorii gravation. 
Wij håppas inför Gudh, Kgl. M:t, och all cristelig öfwerheet kunna förswara dhen 
domb wij ha fält i Curios sak.

DD. Rudbeck: det lärer wäl wara något till säija på den andre sijdan med, och fin
ner sig wäl nå hwar här af beswärat, jag skulle giärna sedt i går, när min introduct. 
skiedde, att Reet. M. och dhe Gode Herrar Professores, hade kåmmet in i kohren, 
det borgerskapet mycket undrade på, effter praxin altijd ha wäret så förr, och det 
länder till aaens heeder.

Rector. Wij ha hwar och en sin syssla för sigh. Jag hade samma gång kallat Pro
fessores tillhopa in audit, minus, ey heller wiste jag detta min obligation wara. Det 
är bäst begiära en möyelig ähra, den man giärna hwar och en gifwer.

D:r Rudbeck: det lystes på predijkstohlen, att introductio dhen dagen skie skulle. 
Reaor: det wiste jag intet wara min skyldigheet, att jag skulle gå in i choret.

Pr. Benzelius: intet wiste jag der af, kunde intet gå och achta up i wädret. Hade 
det wäret omtalt i Consistorio, dier mig eliest någon notification dher om gifwen, 
så skulle iag effter min skyldigheet infunnet mig der wed. Det sade och h. Brun- 
nerus och h. Berelius sig platt intet det wettadt, förr än dhe utreeste wore till sine 
praebender.

(2) . Gommunicerades dhet latinska brefwet h. Benzdio, hwilket han för sigh sielf 
läste. Sade sedan sig nu intet kunna swara der på, effter större deelen der i angår 
Consistorium.

DD. Rudbeck: Jag will stå wed ändan och swara derföre.
H:r Bentzel.: Jag will stå för dhet jag har skrifwet, och tager på mig att swara 

derföre, det jag och skall giöra, behöfwer ingen påminnelsse om poenitens heller 
deprecation för det jag har skrifwet.

DD. Rudb. Jag skall och wäl förswara mitt scriptum.
Nu upkåm h. Schefferus med Prof. Columbo.
(3) . Påminte Rector, att h. Quaestor som blef absens förordnat i Consistorio på 

Academiens wägnar, att wara på den commissorial ransakningen wed Ytterby d. 21 
Junij, effter h. Gustaff Rosenhanes citation, intet will taga detta på sigh.

Consist. war bekymbrat om, att få någon tiänlig der till. Äntelig effter h. Norco
pensis i höstas, mir den förra ransakningen skiee skulle, hade taget på sigh detta, 
anmodas han här om, och kunde honom adjungeras, som för slutet är vice Secretarius 
Micrander.

H. Norcop. effter skickades, och lofwade han sigh wilja det prasstera, tycktes och
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gott att Roxen finge kunskap här om, på det han kunde det notificera h. n:de h. 
landzhöfdingen, och detta tillsades Academiae fougden Larss Unonius att kungiöra 
Roxea

(4) . Påminte D:r Rudbeckiwj såsom inspect. serarii, att nu intet är till bästa på 
Communitetet för den ena disken som nu står, och att reeda har upgått 7000 dr smt. 
till Communitetet, der lijkwäl heela staten är allenast 6000 dr. Nu upkåm h. Arrhe- 
nius och h. Norcopensis.

H. Schefferus och flere af Professoribus höllo före, att dhet lärer intet wara 
Illustrissimi Cancellarii mening, att dhe som communitister äre, skole icke allenast 
få sitt uth, uthan och der öfwer, men andre intet få en fiärdedeel af sitt.

Slötz att här om skrifwes 111. Cancellario till med första. Och begiäres H:s Hög- 
Grefwel. ExcelLz nådige betänckiande, om icke den ena Communitetz disk, af denne 
orsak och må aldeles opsäyas.

(5) . Uplästes Kgl. Reductions Collegii bref af d. 21 Maij, hwar i begiäres, att 
Academien wille till Kgl. M:tz lijfregementes till häst completerande ingå någre 
godz och hemmans byte, här i Upland belägne, emot jämlijke godz på andre orter 
belägne, som icke så wäl för situation skull tiäna kunna till ryttare hemman etc. 
Fölgde och med detta bref ett opsatt, på några begiärte Acadrae godz i Rasbokijl, 
Rasbo sochn, Danmora och Leena, effter anledning derpå gifwen Kgl. Reductions 
Collegio af öfwersten högwälb. h. Nils Biälke.

Consistoriales befarade detta bytet ey aflöpa uthan Academiens nachdeel. Sändes 
effter Quaestorem att han i detta ährendet måtte inkåmma tillijka med Consistorio 
med sitt betänckiande.

Wed detta tillfälle påminte h. Scheffer om sitt probende hemman Flosta, berät
tade sig af sin swåger secretario i KrigzCollegio förstådt, att h. Nils Biälke har 
disposition allena öfwer sådane ryttarehemman, sättia bönder af och till. Och effter 
nu militiae hemmanen i Flosta liggia aldeles öde, kan man dher af sluta, huru och 
med desse Academiae hemman will tillgå. Contesterade och h. Scheffer wed Gudh och 
sitt samweth, sigh öfwer 400 dr på sitt praebende hemman kåstadt, låtet såå och 
stängia, aldrig fått ett korn der af, effter hela byyn ligger öde, sig derföre undra, att 
effter dher äre ryttarehemman, och nu tahlas om sådane hemman, att dhe så illa 
skiötas.

Taltes om att Petter Gahm sades förr ha fått disposition om desse hemman i 
Flosta. Och tychtes gott att någon af Academiae fougder talte medh P. Gahm här om. 
Larss Unonius inkallades och tillsades, att han förnimmer om Gahmen är här i 
staden, att han tahlar medh honom om be: te hemman Flosta, syntes och gott att det 
skrifwes h:r Bielken till, om han i wisso förnimmes hafwa disposition om dhe 
hemanen i Flosta. Nu upkåm Quaestor.

Uplästes å nyo reductions brefwet.
Quaestor swarade, Acad:n har förr mist wed sådant tillfälle 2 hemman, och intet 

derföre fått igen. 2. Inge godz som något duga äre reducerade. 3. Behöfwer Acad:n 
dhe bönder, som liggia närmest wed staden för arbete skull, är och en ståtelig skogh 
wed somblige af desse hemman.

Syntes nödigt att detta med första communiceras 111. Cancellario, och att det 
suppliceras sedan till H:s Kl. M:t här emot.

Slötz att inspector aerarii h. Terserus, reeser öfwer till 111. Cancell. medh bref här 
om, såsom och om Communitetet.

(6) . Taltes om Hälsing spannemåhlen, och att illa är, det Larss Jacobsson icke
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inkåm och reeste dijt up, att see huru stort quantum der föll, och hwilken det emot- 
taget hafwer.

Doct. Rudbeck sade att han i Stockholm har förnummet, dhet Acad. hade kunna 
få reda penningar 15 dr tunnan, om dhe rätt här medh hade omgått.

Blef talat om Larss Jacobssons försummelsse. Quaestor sade sig ingen verification 
än fått af Larss Jacobson, uthan han swarat sig intet dristat att begiära verificationer, 
effter spannemahlen war arresterat.

Gouverneurens i Giäfle bref af d. 26 April uplästes, och kunde Consistorium 
intet finna h. gouverneuren obligera sigh, till stå för betalningen, fast han eliest giör 
gode promisser i be:te bref der om.

H. Norcop. som hade wäret med Rectore till gouverneuren berättade, att gouver
neuren hade sagdt, der Academien will hålla sig wed landemannen, wore han intet 
der emot.

H:r Brunn. Det är indignum för oss, att wij så släppa detta handlöst, och så 
barnsligen handtera wärcket, wij måste ju giöra oss förwissade om där penningar 
ähre falne eller ey, hwem spannem:len har taget och sådant.

H. Åkerman begiärte wetta, om Consist. sidst hade committeradt deputatis, att 
lofwa h. gouverneuren, det allmogen skulle få dilation till hösten med betalningen. 
Swarades, dhem här i fölgdt actorum sluth, hwilcket efftersågz och befans, att dhe 
skole med flijt sökia, ju förr ju heller något få, det andra kunde dilationeras.

P. Aurivillius lofwade att skaffa Larss Jacobsson in enthera dagen, om han icke i 
dagh inkåmmer såsom wäntes, då kunna Rector och inspectores serarii taga detta 
ährendet för sigh.

(7). Sedan dhe jäfwade, sampt D. Hoffw., h. Gartman och h. Åkerman afträdt 
hade, taltes om det swar som afgå skall till 111. Cancell., serdeles om dhe punchter 
som i går differeras till wijdare deliberation i dagh.

Till den 2 quaestion slötz nu, att alle Gonsistorii membra, föruthan dhe tre som ha 
antaget wederpartens partij agnoscera brefwet med sin approbation.

Slötz och att Doctor Hoffwenii ord öfwersändes, effter som dhe äre dicterade.
Blef så talat om electione novi Rectoris, och syntes rådeligest, att effter Prof. 

Arrhenius nu så wäl som i går, högdt ursächtade sigh för starck siukdomb i sitt huus, 
det h. Arrhenius sielf skriffteligen ursächtade sigh och hoos 111. Cancellarium, och 
att Consist. refererar sigh der på. Eliest måste Consistorium i det öfriga blifwa wed 
HL Cancellarii giorde disposition, förmode lijkwäl att Acad:n blifwer erhållen wed 
Kgl. constitutioner, och det som dhe förmähla, att munus rectoratus kåmmer till den, 
som effter ordningen bör det antaga.

[Samma dag.]
Kl. 5. effter middagen samma dagh, höltz Consist. majus, praesentes wore Rector 

Magnif., Mag. Brunnerus, Mag. Bentzelius, Dns Åkerman, Dns Arrhenius, Dns 
Terserus. Not. M. Micrander.

(1). Uplästes projectet af brefwet till 111. Cancell. angående det begiärte godz 
bytet af Reductions Collegio. H. Terserus ursechtade sigh inständigt, att han icke 
kåmmer till rätta för wichtige skiähl denne reesan uthföra. Hwilka skiähl Consist. 
wäl fan af den wicht och betänckiende, och emädan dhe icke kunde ändra det förra 
slutet, lämnas det Rectori att uthsee någon som öfwerreeser.

H. Åkerman. Jag håller nödigt att en Professor äntelig reeser öfwer, till att in-
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hämpta consilier här om såsom etc wärk som är mächta important, ehest torde det 
wara något att befara af fördröjandet.

(2). Uplästes projectet af det swaret som afgå skulle till 111. Gincell. på H:s Hög- 
Grefl. Excell:z ankåmne bref af d. 26 Maij.

Och när man kåm till dhe ord, att alle Consistorii membra wille agnoscera det 
brefwet af d. 28 April, med sin approbation, sade h. Åkerman sig wara graverad der i, 
att i hans frånwaro wore detta slutet, dher han lijkwäl icke har än fått läsa brefwet, 
mindre det samtycht och approberat. Det är i mästeparten sade han wäl skrifwet, men 
så äre någre saker om Rudbeckio som jag intet förstår mig på, äre och någre duriora 
dheri. Änteligen när honom af Rectore och dhe andre närwarande Consistorialibus 
war fördt till minnes, huru han förr sigh här om utlåtet hade, och att ingen kunde i 
anseende, der af så wäl som och att honom tillsades wiss stund brefwet efter begiäran 
att igönom läsa, annat tänckia, än att han wore ense medh dhe Consistorii membris, 
som det approberadt hade, uthlät sigh h. Åkerman sålunda: jag hade giärna önskat 
att en eller annan clausul hade wäret annorledes utförd, det jag skulle påmint, om 
jag hade wäret wed hälsan, wed den tijden när brefwet afgick, men anseendes upsåtet 
wara gott, och essentialia der uti sådane som af samptl. Consistorialibflj äre af skiähl 
anbrachta, approberar jag och det samma. Dock hwad som in particulari h. Rudbeck 
tillwijtes, om hwilcket jag till en deel icke har så noga kunskap, men lijkwäl af 
Consistorialib»j af skiähl anbringas, så aequiescerar jag plurium suffragiis. Här med 
slötz denne session, effter den war reda utgången till kl. emot 9.

Den 3 Junij
höltz Consist. majus r̂eesenübus M. R., M. Brunnero, M. Benzelio, Dn. Åkerman, 

Dn. Arrhenio, M. Aurivillio, Dn. Tersero, & Dn. Columbo. Notante Pr. Berelio.
1. Proponerades om icke någon omsorg skulle dragas om den Rectore, som nu 

borde tillträda, och dher om synnerligen rådfråga sigh hoos ProCancellarium Aca
demiae, och söka hans assistence. Resolutio. Detta sidst höltz i denne angelägenheet, 
som för handen är, nödigt. Och att man i det öfrige borde jempte det, att man i 
förgår hafwer wärckat H:s HögGrefl. Excelkz h. R. Cantzleren ödmiukeligest recom- 
menderat der till, att man må niuta constitutionum academicarum förmåga, angående 
Rectoris wähl och förordning, tillijka samma ährendet gönom flere förnähma i 
hofwet, H:s Kgl. M:t i bästa måtton föredraga skulle, och det sökia till att förmå, att 
så wäl i detta som annat wid påstående twistigheet, man måtte blifwa erhållen wid 
aldra nådigst här till förunte och widh macht hållna Academiens constitutioner och 
privilegier.

(2). Effter nödigt wore, att någon wore förhanden i Stockholm, och med flijt 
sökte till att utwärcka den för detta begiärte Commissionen, blef begiärt först af Pr. 
Tersero, att han will wid det andra ährendet, tillijka detta förrätta. Han ursächtade 
sigh, emedan han reda slijka beswär hafft hafwer i denna saken.

H. B runnerus ursächtade sigh tesslijkest, emedan han såsom Decanus, icke kunde 
draga bort för [Carl] Carlsons ankåmst, till examen och en disputation, som han 
hafwer för handen. H. Åkerman allegerade och någre förhinder. H. Bentzelius skulle 
nu antaga pastoratet Dannemark, och quittera det andra med husesyn etc. som honom 
nu förhindrade. H. Aurivillius wille intet undraga sigh, som någon af dhe andre 
faculteterne tillijka, der till blefwe förordnad. Och såsom ingen fant sådant sig för 
tijden lägliget, blef slutet, att man skulle skriffteligen anhålla hoos h. secret:n Coijet,
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att han Acad. supplique hoos Kgl. M:t om be: te commission insinuera, och wärcket 
i bästa mottan forthiälper och befordrar.

D. 9 Junij
höltz Consist. minus, pr&sent:b«r Reet. M., h. Bentzelio, Mig. Liung, Dno Norco- 

pense, Dn. Columbo. Not. Micrandro.
(1) . Emedan And. Liedbergh som nu är bortreest, hafwer af saL Jacobi Falckz 

föräldrar, upburet penningar till kyrckian för dheras sons lijk, och han Liedberg sigh 
skrifftehn obligerat att betala. Begiärer derföre h. Prof:n Liung på kyrckiones 
wägnar, emädan flere creditorer förnimwes wara, att kyrckian må ha prae för andre 
concurrenter, item resten för huus hyran som är 4 dr kmt., må och blifwa betalt, och 
i fall Liedberg icke igenkåmmer och sponte clarerar, att hans qwarlåtenskap må 
wärderas, och gå kyrckian till betalning, såsom och wärden för huus hyran. Obligation 
uplästes på 46 dr 11 s. öre till kyrckian.

Resol. Detta bewiljades. Obligation tog Prof. Liung igen.
(2) . Leyman inkåm emot Acad. smedz hustru, angifwandes det hon hade i sitt huus 

förhållet Leyman sine sängkläder, dem Leyman hade länt till Christopher Laurin. 
Och effter Laurins afreesa igenbegiärte effter Laurins bref, som han hade opwijst 
smedzfolcket samma gång, sade sig och då warnat smedzfolcket, att dhe intet skole 
släppa uth Laurini kista, om dhe hade något till fordra.

Hustrun sade, att Laurin hade satt henne i pant kläderne, och begiärat att hans 
landzman Samuel Arfwedsson skulle få hans kistor och wåtsäck uth, men kläderne 
skulle hon behålla.

Leyman upwijste bref ifrån Laurin af d. 23 Maij 1675. att han skulle få sine 
kläder igen. Hustrun frågades, om Leyman warnade henne förr än kistorna släptes 
uth. Det tillstog hustrun, men sade sig wäret i den mening och än wara, att kläderne 
hörde Laurin till. Leyman sade sitt nampn stå dher på. Hustrun swarade det kunde i 
wäl practicera dijt. Leyman protesterade emot sådan beskyllning. Frågades huru 
mycket Laurin är skyldig. Smeden sw. 8 dr för huushyran.

Parterne affträdde. Consistorium fan rådeligit, skicka Cursorem med begge par- 
terne till Laurins cammar, att besichtiga kläderne om Leymans nampn stod der pä.

Cursor inkåm sedan, berättade att Leymans nampn stog der på somblige kläder, 
begge lakanen säyer Leyman höra Laurin till, och will han gifwa henne hustrun, dhe 
8 dr, hustrun fodrar och taga lakanen till sigh.

Resol. Leyman får sine kläder igen, och hustrun kan behålla dhe 2 lakanen som 
höra Laurin till, sig till säkerheet, så länge hon får sin betalning.

(3) . Inkåm på stadz magistratens wägnar not. örner men bokhållaren Rommel 
hans wederpart upskickade ett skriffteligit swar, som honom sidst pålades giöra, 
effter han nu war hindrad hoos h. Quaestorem. Detta sades örner, och lofwades 
honom en copia af denne skrifften.

(4) . Inkåm h. Gartmans barns praeceptor Rhydell.
Rector sade sig låtet citera begge parterne, på det saken måtte kåmma till uthslag, 

men nu förnimmes Liungens fullmechtige wara hindrad wed lagmanstinget. Rhydell 
frambar en skrifft af h. Gartman till Rect. och Consistorium, deri h. Gartman 
begiärer dilation i saken, till dess hans fullmechtige att swara och vice versa att agera, 
af landet inkåmmer. Dett fann Consistorium skiähligen begiärat, fördenskull dhet och 
effterlätz.
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[Samma dag.]
Effter middagen kl. 2. höltz Consist majus, prvesentib. Rectore Magnif., M. Brun- 

nero, Dn. Åkerman, M. Liung, M. Aurivillio, Dn. Arrhenio, Dn. Norcopense, Dn. 
Columbo. N o t Micr.

(1) . Lät Rector anmähla och till acta föra, att h. Salomon Hof:rberg Jemptlandus, 
bekåm d. 2 Junij af Cönsistorialibus skriffteligit lof på testim., effter han hade någon 
resa för sigh, och icke kunde afbijda Consistorii dagen.

(2) . Item bewiljades Andreas Mathesio OstBoth. testim.
(3) . Taltes och samma gång om wattusynen, och slötz att dhe som ordningen kåm 

på af Acad:ns medel borde gå, och gingo desse nl. h. Fornelius i Swartbeckzroten, h. 
Aurivillius i Fiärdingen. Rector heller hans fullmechtige i Islandzroten. På Trägårdz- 
redden gick Jacob Andersson.

Nu inkåm h. Brunnerus.
(4) . Berättade Rector, att Prof. Scheffer har beswärat sig, det mycken åwärckan 

giöres på skogen, som ligger under Ekeby, der Acadrn har sine qwarnar, tycker det 
wara wärdt att Acadrn låter skiffta sin deel af, det och h. Schefferus will giöra på 
sin egendomb, så kan hwar och en taga acht på sitt, och begiärer han det Acadrn 
wille giöra ett här uthi med honom.

Prof. Columbor betygade att Acadrae mölnare har hafft 4 karlar, som ha hugget 
der i någre dagar.

Nu inkåm h. Gartman.
Consistoriales funne det oskiäliget, att mölnaren mehr hugger än honom bör i 

proportion till Acadrae fundum.
Resol. Dhet bewiljes en egande syyn, som skiee kan af inspect aerarii på Acadrns 

wägnar, och då kan betänckias om skiffte kan skiee, och sådant lagligen uthföras.
(3). Berättade Rector, att en som ha wäret Acadrns mölnare i Wathholmen, 

beswärar sig dhet han har upbygdt qwarnhuset dher, och giort stor kåstnad, men är 
dädan drifwen gönom ilwilja och afwund. Förmentes wara nödigt, till ha närmare 
information här om, särdeles af Quaestore.

Och effter den från Wattholmen söker kåmma hijt till Upsala qwarn, emedan en 
och annan klagar öfwer den här sitter, höltz nödigt att inspectores aerarii med 
Quaestore påminnes wara bekymbrade, om det qwarnarne icke taga stööt så här som 
i Wattholmen, gönom möl nar ens wårdzlösa.

(6) . Uplästes fru Catharina [Posses, född] Kurckz recomwendation för sin håf- 
predikant h. Swen Grijp att få uth resten af sitt stipendio nl. 156 dr kmt., lästes och 
up h. Quaestoris uthräckning och upsatt, på hwad balancerat ähr för honom på hwad 
termijn.

H. Brunnerus sade, wij ha wäl bekymber om honom, och flere, som hafwa sådane 
balancer, iag har Grijpens rächning, och wijst det i faculteten, men wij kunne intet 
meer giöra, förr än rum blij ledige.

Nu inkåm h. Åkerman.
Resol. Dhet blifwer wed förra Consistorii slut d. 20 Jan. nästförleden §. 5. att 

Grijpen, Hoffstadi«r, vicarius Secret. och flere som ha bewijslige fodran, blij hulpne 
till sin rest förr än andre inskrifwes.

(7) . Taltes om den afkortning som giord är på Consist Amanuensis stipend., att 
förleden juultermijn, blef han på stipend. registret upförd allenast för ett simpelt rum 
nl. 60 dr, dher han lijkwäl effter 111. Cancell. bref af d. 7. Novemb. 671. och der 
20 -  724594 Sallander
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giorda förordning, så wäl som andre officiarii i stället för hwart rum på Communi- 
tetet bör niuta 200 dr kmt. Oplästes och en förklaring af h. 01. Rudbeckio giord d. 20 
Novemb. 671., item en attest af d. 8 Octob. ejusd. an. att Dl. Cancell. med sin egen 
hand hade upsatt Secret. Amanuensem för 200 dr åhrl:n.

Resol. Inspect. stipend. corrigera detta, att secretarii Amanuensis niuter sitt 
quantum, som åhrligen är 200 dr kmt., så mycket som effter proportion uthgå kan 
der af, det öfriga som ballanceras får han när andre sin balance niuta.

(8) . Johan Graap WBoth. begiärer testimonium, hwilcket bewiljades, effter han 
witnades wäret en skickelig och flijtig studiosus.

(9) . Uplästes ett memorial af DD. Rudbeckio p. t. inspector aerarii, der i h. Doct:n 
låter förstå, [1]. att H:s Excelhz sal. h. Jöran Flämingz söner, wilja hyra Mest:r Boos 
gård på 6 åhrs tijdh. Biuda 200 dr km t åhrligen, sedan gården är repareradt af 
Academien. DD. Rudbeck begiärt 250 dr, här om begiärtes V. Consistorii betänc- 
kiande. Syntes betänckeligit nämpna tijden, effter Academien intet är wiss på, huru 
länge hon råder om honom. Äntehn föllo flere der på, att man accorderar med dem, 
begiäres 300, får man icke det tages 230 dr, och försökes att få någre peaningpr 
föruth till reparation, item att man nämner först 3 åhrs tijdh, men wilja dhe intet 
der med wara nögde, så tillåtes 6 åhr. Taltes om reparation, och meentes wara 
skiähliget, att hyran som har fallet desse åhren, mädan H:s Excell:z h. landzhöfdingen 
der har settadt, her till anwändes.

(2) . Påminner Doct:n om Hellsing spannemåhlen, att en alfwarsam karl reeser 
dijt uthan drögzmål, och undersökier huru med Acad:ae spanne:l är, och att dhe 
penningar som äre ihop hämptade gönom wexel gå öfwer, här till nämner DD:n 
Ringium. Denne påminnelsse höltz god och nödig.

(3) . Är Doctoris begiäran, att Larss Jacobsson auctoritate Rectoris M. till wiss dag 
instämmes, att darera för det han i wintras hade under händerne.

Resol. Larss Jacobsson kallas in giönom en wachtdräng, och insinueras honom att 
giöra dart för sig. Item han reeser till Hellsingeland, och beställer om det som af 
Doct. Rudbeck påmint är, och sade Rector sig gönom en wachtdräng wilja låta inkalla 
honom.

(10) . Inkåm Erik Matsons timbermansens ombodzman [Hans Persson Widing] 
emot L. Hamming, framwijste skrifftelrn swar och contrarächning. Nu frågades om 
denne ombodzman är fullmechtig, och om han hade skrifwit det som framwijstes. 
Han sade sig allenast ha conciperat denne skrifften, men timbermannen sielf den 
underskrifwet, sig intet wara fullmechtig uthan ombodzman att bära skrifften fram. 
Hamming sade att stadz secret:n Lohrman, hade i afftons sagdt, det denne mannen 
intet tillåtes wed stadzrätten agera någon saak, undantagandes emot Månss Månsson, 
effter han intet bewijs hafwer, hwar ifrån han är. Consist. frågade honom här om. 
Han sw. sig wara ifrån Gottland remitterat till Håfrätten, sigh wara en ärlig karl, 
och ingen något annat skola bewijsa.

Resol. Det pålägges denne främmande mannen, att wijsa sitt beskied. Item påläg- 
gies och Hamming att hafwa från stadzrätten skriffteligit beskied på det han sade 
nl:n att denne är afwijster från stadzrätten. Interim tages desse skriffter igen.

(11) . Recommenderade h. Brunnerus lappen Nicol. Lundium att få någon till
ökning på dhe 6 dr smt., honom bewiljades förr, effter han intet har till lefwa af.

Resol. Propter exemplum blijr nu wid förra sluth, men framdeles kan han blij 
ihugkåmmen med mera.
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(12) . Prof. Skunck låter anmähla till V. Consisnm sin begiäran, att få sin intro* 
duction tili ord. Prof, theol. It. Prof. Aurivill. tili Prof, extraord. theol.

Resol. Detta bewiljades och skieer på dhe dagar, dhe sielfwe är nögde medh.
(13) . Rector sade 111. Cancell. bref wara i dagh ankämmet, dat. d. 7 Junij, och 

effter dher i wore noget som anginge heela Consist., och det öfrige dem allena, som 
hade till swara för domen i Curios saak, wille nu Rector det först låta upläsa, som 
anginge heela Consist.; altså uplästes af 111. Cancellarii bref någre radar, angående 
Rectoris wähl, nl. att Prof. Arrhenius ey bör denne gången antaga officium Rectoris, 
uthan att den ordine successorio designeras der till, som närmest är.

Här med afträdde h. Norcop. Rector begiärte att h:r Norcop. wille så länge töfwa, 
att electio skieer.

Pr. Norcop. Det wijser sig sielft hwem som bör. Consist. wille något utlåta sigh 
hwar detta ämbetet stadna skall. P. Arrhenius contesterade högdt, huru giärna han 
hade wäret frij för detta onere. Nämdes effter ordningen Prof. Aurivillius, hwilken 
på det högsta betygade sig wilia wara frij här före, och sig intet underlåta ifrån det 
onere sig undanbedia, dher han icke ansåge publicum bonum.

önskades så honom af alla lycka. Fr. om mutation kan skiee på wanlig tijdh. P. 
Aurivillius meente dhet beswärligit låta giöra sigh. Professores somblige höllo före, 
att convivium kunde wäl uthlåtas, eller åth minstonne modereras om tijden. Kan 
slutas framdeles.

Uplästes sedan heela 111. Cancellarii bref, af innehåll, 1. Att H:s HÖgGrefwel. 
Excelkz intet sigh utlåter till något swar, på sidst ankåmne Consistorii bref, förr än 
H:s HögGrefL Excelkz winner Kgl. M:tz nådigste resolution. 2. Angick det elec
tionem Rectoris, hwilcken för upläset war. 3. Begiärer H:s HÖgGrefwel ExcelL att 
Prof. Arrhenius sig håller ifrån sitt ämbetes förrättande i alla stycker, in till dess han 
har swarat till det H:s HögGr. Excelkz har honom att åtala. (4). Begiärer H:s HÖg
Grefwel. Excelkz att alle protocoller, warande Curios action, oförfalskade öfwer- 
sändes till H:s HÖgGrefwel. Excelkz med Acad. Secretario Micrandro, särdeles att 
det protocollet oförfalskat framkåmmer, hwilcket innehåller Prof. Arrhenii discurs. 
Hwad eliest angår Consistorii sidst öfwersände bref med Prof. Tersero, sampt dhe 
ährender be:te Professor före draget hafwer, angående Acad:ns wälfärd, har H:s 
HögGrefl. Excelkz gifwet dher på Prof. Tersero munteligit swar.

Hwad swaras skall till detta 111. Cancellarii bref, lämnas till wijdare consultation, 
när Consistorium frequentius sammankåmmer, hwilcket strax efter böndagen fans gott 
skola skiee.

Ther effter uplästes Prof. h. Unonii Terseri skrifftel relation, till Reet. M. om sin 
expedition, och berättar han sig d. 8 Junij, fått audience hoos H:s HögGrefl. Excell:z 
RijkzCantzIeren på Carlberg, sedan H:s HögGr. Excelkz hade läset Consistorii bref, 
angående godzbytet, har han sagdt sig allaredan det angifwet hoos Kgl. M:t, och 
lofwat sig der om wårda, att Acadrn icke skier förnär. Om Communitetet har H:s 
HögGrefl. Excell:z resolveradt, att det må skiee som Consistorium begiärer. Item 
wilja giöra hwad sig giöra låter i det tredie ährendet angående humblegårderne, och 
det mehr i anseende till publicum bonum, än till att befrämja Professorum begiäran. 
Wed det tillfället, har H:s HÖgGrefwel. Ex. med swåra ord, klagat öfwer Profes
sorum otijdigheet emot sigh. Resenterandes det mycket högdt att de insimulera H:s 
HögGr. Excelkz i sitt bref, hafwa låtet intahlat sigh till ett och annat af Rudbeckio, 
har och gifwet det till förstå, att sedan förmedelst hwars och ens egenhändige sub-
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scription, wore ehrfarec med större wissheet, hwem som det uthgifne brefwet appro- 
berar, så will H:s HögGr. Ex. gönom RijkzFischalen låta dhem anklaga, och plichta 
effter sin förtiänst. Och detta har H:s HögGr. Excell:z befalt h. Prof. Tersero icke en 
uthan flere gånger, att gifwa Consistorio part af. I det ährendet, angende den 
begiärte Kgl. immission, har h. Terserus intet meer kunnat giöra, än att han har 
tahlat med secret. Coyet der om, hwilken lofwat wed denne Kgl. M:tz ankåmst, 
insinuera suppliquen dher om och hemställer be: te Professor Rectori och Con
sistorio, om dhe finna nödigt förordna någon annan, som detta till sluth drifwer, 
effter han för sin reesa icke meer der till giöra kan. Suppliquen till Kgl. Reduction 
har han hafft i betänckiande, att lefwerera fram för åthskillige orsaker. Detta brefwet 
tog Rector igen till sig, effter det honom in particulari war tillskrifwit. Till alt detta 
blef nu intet meer denne gången åtgiort.

D. 14 Junij
höltz Consist. majus extraord. pnesentib. Prorectore M. Benzelio aegrotante Rea. 

M., M. Brunnero, Dn. Åkerman, Dn. Gartman, DD. Hoffwenio, M. Liung, Dn. 
Columbo. Not. Micrandro.

(1) . Prorector sade Reaorem funnet nödigt, att någon deliberation skulle företags 
om dhe ährender, som i sidste Consist. förehades, särdeles dhet som förmältes i dhe 
då öfwerkåmne bref, ifrån 111. Cancdl. och Consistorii deputato h. Tersero. Frågades 
altså i. om någon deliberation kan företagas, om aeternes öfwersändande aegrotante 
Rectore, hwars acta desse äro. Proreaor mente d a  i hans absence icke kunna slutas, 
hwad man skall swara, wara bättre att man sammanträdde i Rectoris huus, och hörde 
hans betänckiande om ett så wichtigt ährende.

H. Åkerman hölt före, att man här i Consistorio borde handtera sådane ährender, 
och icke hem m . Dhet mente och Prof. Liung.

H. Åkerman: min mening är eliest, att wij änteligen swara med första, med ett 
civilt bref, tacka för den nådh H:s HögGrefl. Excell:z har wijst wår deputato, och 
lofwa i det öfrige med första inkåmma med dhet som begiäres, ty nu är in ta  tijdh 
till försumma postdagarne.

DD. Hoffw. Wij måste höra brefwen, wij som intet ha hördt dhem. ProRect.: den 
som intet ha hördt eller läst dhem förr, så får han läsa dhem nu.

ProRector: skole wij då stadna i ett genaalt sluth, låta gå ett bref till ursächt, att 
wij nu icke inkåm m  med aetane.

Baänchtes och att aeterne icke äre än reenskrefne, hwar till tijdh fordras, ey hella 
uthlåter sigh H:s HögGrefwel. Excell:z, om han will ha sielfwe kladden hella aaa 
reenskrefne.

M. Brunnerus: Om wij skiuta up till dess Rector skall öfwersee aeterne, så kan 
skie d a  giör någon misstaneka, som dhet skiedde för någon ändring skull d a  i.

ProRea.: dhet skall icke allenast Secret:n, uthan och Rector stå för sine proto- 
coller, och det skall jag giöra, som en ärlig karl; daföre behöfwes någon tijdh att 
see dem igönom, om det icke reeda skiedt är.

Slötz att man swarar med en höflig och ödmiuk tacksäyelsse, för den nådh Con
sistorii deputato skiedd är, anbelangande det öfrige, som begiäres, skall med första 
swar följa H:s HögGrefwl. Excelhz till nöye, så snart Rector till sin hälssa igen- 
kåmmer, och då skole wij effterkåmma hwad oss giörligit är.

(2) . Begiärte Prof. Arrhenius ProRectoris communication, först af 2:ne 111. Cancell.
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bref A:o 673 in Junio. 2. Curios jäfwande och sitt swar der till. 3. RijkzCantzlerens 
sidste bref om honom.

H. Åkerman: Ingalunda får han af actis något, förr än H:s HögGrefl. Excelkz det 
får först, eliest blijr wärcket suspect.

ProR. Bentzel.: Wij wele få omgå med wår jämchristen, att den som graverad är 
icke meer graveras. H. Åkerman: wij äre christne nå hwar. I samma mening med 
h. Åkerman war DD. Hoffwenius. Nu tilläde h. Åkerman: bref som äre missiver 
under sigiller, bör intet copialiter uthgees, han tör löpa der med på dhe orter, man 
får möta det igen, der man intet will.

Pr. Columbus och P. Liung: det som honom in particulari angår, tyckes han böra 
haa communi[c]ation af.

Pr. Brunnerus: Jag tycker man borde see, till hwad ände han begiärer dhet, 
antingen sig till excusation, att meditera hwad honom tiänar sig till exculpation, heller 
till judicium.

Pr. Liung: will han hafwat till prius, så tycker mig han måtte winnat. H:r Åker
man: wij ha wäret i klämman förr, för sådant, särdeles i Fegraei saak. Att man läser 
dhem här, är en annan saak.

Ånteligen frågade Prorector fleres mening.
Propter infrequentiam differeras detta till Gonsist. plenius och Rectoris prae

sentiam.
(3). ProRector berättade een sin lagstadder dräng, som har skiödt hans trägård, 

och meer än halfparten af åhret wäret dagelig hoos honom, särdeles om somwaren, 
ehuruwäl drängen sielf har giordt sine m&ntaispenningat, effter han stundom har anssat 
andres trägårdar, är pockad an af staden, nu sedan dhe ha begynt tillfråga effter 
båtzmän.

DD. Hoffw. frågades, huru hans trägårdzdräng förswaras. Doct:n sade sig nu icke 
hafwa någon, men den han förr hade giorde sielf sine mantalspeninger. H:r Gartman 
sade: En Professor får ju ha 3 dränger om han will.

H. Åkerman: wäl kunde jag förswara en sådan under privilegierne, det bijfölle 
och dhe andre Professores.

Den 16 Junij
höltz Gonsist. majus, i Rectoris aegrotantis ställe satt Prof. Brunnerus, effter Pro

rector h. Benzelius icke war hemma, och Prof. Fornelius siuk, präsentes Dn. Åker
man, Dn. Gartman, DD. Hoffwenius, M. Liung, M. Skunck, Dn. Norcopensis, Dn. 
Columbus. Not. Micrand.

(1). Hälssade h. Brunnerus Consistorium på Rectoris wägnar, och af ett memorial 
proponerade någre ärender. Såsom först att Joh. Soot begiärer testimonium här ifrån, 
effter han sig här icke föda kan.

Taltes om, att af denne Sooten, har Secret. Hadorp betiänt sig någon tijd i acters 
reenskrifwande, men när någon oreeda dem emellan upkåm, dref Hadorphbar dher 
på, att han icke skulle meer höra under Acadms jurisdiction, it. att borgmäst: n 
Kadow hade sedan en action mot honom.

Pr. Liung och h. Gartman sade, man weet intet annat ändå med honom, än det som 
ährligit är.

Resol. Det bewiljes honom, så frampt intet ährerörigt passerade i den action han 
hade med Kadow.
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(2) . Georgius Asproot och Johan Prockman Finnones begiära testimonium. Prock- 
man kiändes af en och annan af meliori nota, den andre war obekant.

Resolutio. Effter Rector ähr inspector istius nationis, remitteras det till honom, 
som bäst dhem kiänner, att willfahra dem här i, der han icke weet att något hinder är.

(3) . Begiärer och Andreas Backaleni«j [0: Packalenius] Finno i ett bref från 
Stockholm, testimonium, lofwar clarera både för sig och sin broders skull och saköhren, 
innan han afhämptar testimonium.

Resol. Detta syntes skiähliget, sedan alt är klart giort effter lofwen.
Nu upkånwwe Doct Hoffwenius och h. Norcopensis.
(4) . Sal. Mag. Stilleri änckia, har såldt någre böker åt Robortzonio, begiärer nu, 

effter ingen betalning på någre åhr fölgdt, sine böcker igen. Taltes om att böckerne 
stå arresterade för hoos spijsmästaren, men denne änckian har förr angifwet under 
Fornelio.

N u upkåmmo Prof. Åkerman och Prof. Skunck.
Discurerades wijdlyfftigt här om, och war mäst alles mening, att hon bör få sin 

sal. mans böcker igen.
Resol. Anteligen att effter man icke war wist om, på hwad sätt kistan är kåmmen 

i spijsmästarens händer, så tillsäyes han hafwa kistan i gott förwar, effter denne 
änckian dher på begiärer arrest.

(5) . Pastor [Abraham Wendelin] i Wästland begiärer, att Consistorium wille en 
hans syster Elisabeth Matzdotter, som sitter här och wachtar hans gård, och af honom 
födes, handhafwa under Academiens jurisdiction.

Consist. betänchte, att effter hon icke kokar för hans söhner, och har giort sine 
mantalspeninger till staden, så kan hon icke sortera under Academien.

(6) . Begiärte h. Prof. Skunck, blifwa endtledigat ifrån kyrckiowärdzämbete, för 
åthskillige andra wichtige bestälningar.

Taltes om hwem som honom skall succedera, sades att dett går ordningen neder 
uthföre i den facultet det nu är i, nl:n philos., ordningen kåm till Prof. Arrhenium, 
men effter P. Liung har i h. Skunckz ställe stått i hans frånwaro, har och bäst desse 
sakerne sigh bekante, begiärtes han wille dher wed blifwa till nästa omskifftningz 
tijdh.

Prof. Liungh lofwade till nästkåmwande Wallborgmess hafwa det beswäret.
(7) . H:s Högwyrd:t Doct. Lithman begiärer, att få för sin afreesa uth den 

balancen, som innes tår på hans löhn, effter han har praejudicata för sigh, särdeles i 
Ravio, som fick sitt uth.

H. Columbor sade sig wäl intet wilja tahla mot h. biskopen, dock icke kunna 
underlåta påminna, att han hade för sigh 111. CancelL bref, och Consistorii sluth, dhet 
han skulle få löhn för detta åhret han har tiänt.

EL Åkerman swarade: det är aequissimum som begiäres af sal. Fornelii änckia och 
är plus favoris till hiälpa dens änckia, som har tiänt i någre och 30 åhr, än dhen som 
först tillkåmmer, och har spem melioris conditionis.

ELr Norcop.: "Wal wore det, att hwar och en finge uth sitt, men som det nu går, 
så lärer här af följa orijmlige consequentier, ty den som träder af, har 1000 dr smt. 
till fodra, så får den som träder till, strax till fodra detta med. Sedan när han afträder, 
kan wara samblad någre tusende dr smt. balance.

Pr. Skunck: wij wille hoppas bättre tijder här effter, är och förr slutet något lijkt 
om stipendiariis.
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Pr. Norcop.: Ähret så att alle åhr skall blij något balance, så kan jag intet see huru 
detta kan samtyckias, skulle man och förmoda bättre åhr, så kan så wäl den som 
balancerad är få der af, som en annan nykåmmen till.

Prof. Skunck: Kunde man icke på samma sätt accommodera DD. Lithman, som 
stipendiaterne, jag weet att dhe ha somblige fått uth af communi summa. Om det och 
här skiedde, så ginge det icke på en allena, att det bruste för honom, fast wij no hwar 
finge en lijten kiänning der af.

W ij lära och ha i gamble aeterne Gtncellariorum slut der om, att balancerne intet 
skola wara någon till praejudice.

Somblige meente, att detta måtte refereras till superiores, eller åth minstonne till 
Consistorium plenius. H. Åkerman begiärte sluth i saken, att någon resolution skiee 
måtte till enthera sijdan.

Pr. Brunnerus: Jag seer icke allenast på detta exempel, uthan på mig och flere för 
dödzfall skull, wore gott att balancen ginge uth. Doch will jag see på min nästa och 
att honom icke skier för när, för mitt interesse wore det förre gott, om jag det 
allena ansee skulle.

Äntdig föllo någre der på, att denne saken differeras till Gonsist. plenius, särdeles 
till dhe som äre här i interessenter, som och att Doct. Rudbeck och Pr. Berel i« j 
inkåmma medh.

(8). Berättade DD. Hoffwenius, hwad han uträttat hade nyligen på sin reesa i 
Fåfängboda saken, som honom för någon tijdh recommenderades. När Doct:n kåm 
dijt, kallade han henne änekian för sigh, (som hade med sin sohn lijdet så mycket 
ont af östhamwars boerne, wärgar wed nampn) då hon sagdt sig hafwa en annan 
saak på rådstugan i östhanwwar, får hon utslag på dhem, så lärer den giöra heela 
denne handelen klaar, nembl. att hennes sohn, som dhe hade hafft giöra med förr, 
ha nyligen wäret på reesan till Stockholm med dhe wärgarne, har hafft wackre saker 
med sigh, är omkåmmen i reesan, säges druneknat, är begrafwen i Weddöö. Nu äre 
store misstanekar och przesumptioner, att han är omkåmmen gönom wärgar nes wål- 
lande, och någre skiähl till dess bewijs angifne, emot dhe östhammars boerne, sär
deles någre silf:r kiärel, som hennes sohn hade med sigh, på underligit sätt igen- 
funne.

Änekian begiärt af DD. Hoffwenio, att han wille gifwa fougden på Harg, Nils 
Reets fullmackt till lageligen utföra denne saken, att effter hon sielf det ey kan. 
Doct. taalt med denne Reetz, han begiärt att Consist. wille stå honom bekåstnad, på 
citationer, syner och domar, om något sådant skulle behöfwas. 2:do begiärte änekian, 
att Consistorium wille gifwa henne promotorial till befalningzmannen och domaren, 
att dhe med alfware tage saken an, och sade DD. Hoffwenius sig gifwet be: te fougde 
full mach r, på hennes wägnar.

Consistorium discurerade här om, fan någon swårheet här i.
H. Åkerman sade, det är betänekeligit utlåta sigh mycket här i, till autorisera full- 

mechtigen, och undsättia medel, kan intet Consistorium som mig tycker, och det är 
mitt votum, men in genere till recommendera saken domaren, att giöra hwad 
meritum causae fodrar, det finner jag skiäliget. Dhe andre tychte wäl att man hulpe 
henne.

Resol. 1 anseende till hennes tribulation, så består Consistorium, hwad sumptus 
skie wed instant primum, och kan änekian sielf först suppeditera dhem, och det 
afräknas på hennes uthlagor.
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2. Skrifwes tili landzhöfdingen, och begiäres en promotorial tili den nya befal- 
ningzman der i orten Carl Steen, att han med alfwar denne saken handterar. Item att 
det skrifwes ett bref om samma saak, till be:te befalningzman här ifrån Consistorio.

(2). Om Acad:ns bönder i Inninge sade D:r Hoffwenius sigh berättadt h. Quaestori, 
giorde och nu widlöfftig relation der om, serdeles att der äre skiöne ägor der tÜl, 
men böndren sig emellan oensse. Den ena begiärer skiffte på ägorne, den andra är 
där emot, föregifwandes att Acad. dher igönom tager skada, effter 2:ne skattbönder 
der i byyn äre, som ha mycket större hemman, men Academiens lijkwäl här tili lijka 
deelachtige med dhem wäret i skoghen. Item sade Doct:n att den ene Acad:ae bonden 
will giöra 1 t:a sädh tili uth.

Resol. Detta recommenderas inspectoribus aerarii och Quaestori, att dhe tillsee innan 
skiffte skieer det Acad:n ey skier för när, och att först ransakas förr än det skifftas. 
2:do att bonden Matz Persson som will utgifwa 1 t:a spannemål till, får den på sine 
förre uthlagor.

(9) . Uplästes Larss Jacobssons skrifftelige swar på Rectoris citation, dher i han 
ursächtar sitt uteblifwande, här till, lofwar innan 2 eller 3 dagar wara här, och då 
finnas reesfärdig åth Hellsingland, att giöra Academien dher om nöyachtig tiänst, 
särdeles att skaffa wiss kunskap om den spanne:l, som kan af Oonones betiänte wara 
uttagen, och hwad Acad:n i sådan händelsse hafwer att wänta.

Prof. Skunck betygade, att icke en tunna har gått till militien, uthan är blefwen 
till landtman att såå sin åker, och har ingen af dhem wettat af, att dhe skulle få 
någon tunna för 15 dr.

Consist. war sorgfälligt här om.
Resol Rector vigilerar här i tillijka med Quaestore, att der Larss Jacobsson icke 

inkåmmer snart, hålles hans cautions män till att skaffa honom in. Item slötz att bref 
nästkåmmande lögerdagh gå till pastores, och frågas wänligen effter hwem som har 
fått spannemåhlen, antingen landet eller kiöpmän.

(10) . Frågade Rector huru man skall bära sigh åth med staden, som har taget en 
Acad:ae humblegårdzdrängh Erick Larsson wed nampn, satt honom in.

Hustrun inkåm, frågades effter den zedelen hon fick i går af actis, den sade hon 
att en af stadzens wachtbetiänte har rycht uhr händerne på henne, och hon sedan 
intet kunnat få den igen, hwilcket Consist. hölt obetäncht wara giort. Item sade 
hustrun att hennes man är twingad till räckia handen att blij båtzman.

Hustrun sade sigh utgifwet till humblegårdzmäst:n 3 dr penningar, i  t:a öhl och 
tobak.

Hustrun frågades, om hennes man ha räckt staden handen, det jakade hon, men 
sade honom wara twungen der till.

Res. Wachtmästaren går med henne till borgmäst:n Bergh, och gifwes henne ännu 
en zedel af actis, lijka lydande med den förra. Kan och det läggias till, att Consistorio 
faller något sälsampt före, att den som till Acad:ae tiänst antagen är, på sådant sätt 
angrijpes, och förmodas att sådant honom den loflige stadz magistraten rättas.

(11) . Låter Rector fråga effter Secret. Acad:ae begiäran, om icke i aeternes reen- 
skrifwande, särdeles i minori Consistorii aeter, somblige widlöfftige onödige rela
tioner kunna ihopdragas. Här om discurerades åthskilligt. H. Åkerman sade dhe 
tijder äre nu wij må intet deliberera dher om. Det som är i kladden bör och inkåmma 
i det som reenskrifwes.

Resol. Acta skrifwas bona fide, att kladden och afskrifwandet swara emot hwar
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annan, och lämnas Secretariens ärligheet der med så omgå, att der något af Con
sistorii minoris actis compendiosius skrifwes, det lijkwäl icke udåtes, som nödigt bör 
blifwa qwar.

(12) . Begiärer Sifwert bokbindare, att få sin praetenderade skullfodran af Mag. 
Kiörlingens böcker, som stå här arresterade.

M. Skunck: om något meriterar refereras till Consist. majus, så meriterar detta, 
effter flere äro som haa praetention på dhe arresterade böcker.

H. Åkerman: läth dem liquidera först i Stockholm, och kåmme sedan hijth. Men 
är obligation klaar, så behöfwes ingen rättegång heller wijdare liquidation.

Rector: seer man obligation finnes alt klaart och liquid, få wij deliberera dher om, 
när det talas om Academiens prastention på dhe 50 rdr hon har till fodra af Kiör- 
lingen som läntes af cassa studiosorum till 'Wittenbergiensium betalning, men är det 
något illiquid så får han först liquidera med Kiörlingen i Stockholm.

(13) . När Erik Matsson timberman i går citerades, har han ursächtat sigh, derföre 
Rector icke låtet citera Hammingen, hwilcket han nu har begiärt föras ad acta.

(14) . DD. P. Rudbeck låter påminna om twänne ährender. 1. Om Communitetz 
humblegården skall störas, ellies ligger wallen och förderfwas.

Resolutio. Spijsmästaren handterar honom nu som förr, och låter inspectores aerarii 
wetta af hwad sumptus der på skieer.

(2). Begiärer DD. Rudbeck sigh adjungeras i h. Terseri p. t. inspect. aerarii 
absence någon annan, särdeles har han nämdt Prof. Norcop., hwilken sig ursächtade 
för andre hinder och commissioner. Resolutio. Hwad visitationer wedkåmmer, hwar 
till DD. Rudbeck förmentes wilja hafwa någon mz sigh i Wässmanland, synes 
onödigt att taga dem nu före, i denne swåre tijden. Skulle eliest något infalla, att 
expediera här hemma med bref, förmentes dhet kunna skiee af Rectore, närwarande 
inspectore serarii och Quaestore.

Den 20 Junij
trädde tillsamman effter högpredijkan in audit, minus, Rector, M. Brunnerus, Dn. 

Åkerman, Dn. Gartman, DD. Hjoffwenius, M:r Liung, Dn. Arrhenius, h. Norcop., 
M. Columb. Not. Micrandro.

(1) . Uplästes h. Quaestoris och inspect. aerarii DD. P. Rudbeckii och h. Norco- 
pensis i h. Terseri ställe skrifftekge betänckiande om Larss Jacobsson, och berättas i 
denne skrifft, att Larss Jacobsson först d. 19 hujus, har infunnet sigh med under- 
skrefne intagningzlängder; dhe andre sochnerne i Hälsingeland der Acad. har kyrckio- 
herbergen, undantagandes i Delsboo den feela, effter ländzmannen som hade signetet 
hoos sigh, icke war den tijden hemma. Nycklarne till kyrckioherbren har han sagdt 
sig lemnat hoos pastores, med flijtig begiäran, att med uttagningen richtigt förfares 
måtte. Dhe nu ingifne längder, har han bekiänt sig hafft i beredskap, wed nyårstijden, 
då han hades till förhör. Men sedan då någre dagar effter förslaget giordes på uttag
ningen, har han allenast framwijst ett löst papper, med summorne antechnade der på. 
W ar altså Quaestoris och DD. Rudbeckii betänckiande, att effter han så länge har 
försummat sigh, med längdernes inlefwerering, och nödig underrättelsse här om, 
item werckeligen inträdt i en annan tiänst, att derföre en annan person reeser denne 
gången till Helsingeland, att ransaka och effterfråga hwad nödigt är. Hwar till dhe 
nämna Algpth Rommel. Här om discurerades, och änteligen resolverades. The reesa 
begge, och skrifwes för Algoth Rommel fullmacht och instruction, till denne reesan.

(2) . Taltes om M:r Boos gårdh, att ehuruwäl Acad. hade draget baronerne dhe
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unge Flemmingarne, H:s Excelkz Rijkzrådetz sal. h. Jöran Flämmingz söhner wåån 
på be:te gårdz hyrande, kunde man lijkwäl i anseende till instundande rijkzdagh och 
cröningztijdh, förmoda någon anseenligare hyra der af, och sådant låta dhem wetta, 
diest hwar dhe sigh icke der till beqwäma, kunde man med skähl föregifwa, att wed 
sådane tillfällen, råder en intet om sine huus, uthan måste uplåta dhem åth främ
mande förnähme giäster.

Resol. Fanss gptt att med första går bref till Flämmingarae här om, der i för- 
mählas kan, att Acad. wille wäl giärna uplåta dhem heela gården, men emedan hon 
befahrar sigh wedh cröningztijden det ey giöra kunna, emädan en och annan måste 
då låta dhe förnähme främmande och hofwet, blifwa accommoderade på alt giörligit 
sätt, så will man lijkwäl tillsee, att dhe få betiäna sigh af någre nödige rum, och 
måste det först communiceras med inspect. serarii DD. Rudbeck, som med dhem har 
accorderat.

(3). Uplästes fullmachten för Prof. h. Norcop. och Mig. Micrandro att bewistas 
ransakningen widh Ytterby gård i Skuttunge s. d. 21 Junij.

D. 25 Junij*
höltz Gonsist. majus, präsentes Rector, M. Brunnerus, M. Skunck, Dn. Schefferus, 

M. Liung, Dn. Arrhenius, Dn. Norcopensis, M. Aurivillius. Not. Micrandro.
(1). Berättade Rector, att för någre dagar kåm RijkzMarskalekens betiänte till 

Rectorem, berättandes sigh wäret hoos stadzens societet, och begiärt logimenter för 
KgL M:tz håffolck, men fått till swar, staden icke lärer haa rum för alle hoos sig, 
effter dhe mästedelen ha hyrt uth sine huus, derföre dhe af stadzens magistrat obli- 
geradt honom till Academiens Staat, till att förnimma, om och icke af håffolcket, 
särdeles Kgl. M:tz präster, och sådane kunde få herbergen hoos dem af Acad:ns 
medel, och har staden synnerlig nämdt bokhållaren Rommels, wachtmästare änekians, 
Acad:se smedz gård och sådane, nämdes och Unonii gårdh.

Rector swarat att Acad:n är wäl benäget, till contestera sin underdånige lydnat 
emot Kgl. M:t, på hwariehanda sätt, men att hon skall effter stadz magistratens för
ordning taga på sig, emot Acad:ns privilegier, någre onera, som egentligen höra 
staden till, det kunde Rector intet finna sigh i, uthan wille sådant conferera med 
Senatu academico.

Rector frågade nu, huru praxis hade förr wäret wedh sal. Kongens eröning. Prof. 
Liung sade sigh hafft presterne och secret:n Prytzen hoos sigh.

Prof. Liung: om jag mins rätt, så fick hwar och en lof till taga den till sigh af 
hofwet, som dhe hade bekante, men intet wart detta absolute imponeradt, staden ha 
wäl och då tenteradt något sådant, men det blef dem afslaget.

Rector: skole wij icke wänta nu först någre ordres af högre handh.
H. Scheffer: det är intet skiähl, det staden inwänder, nembl. att dhe ha hyrt uth 

sine huus, ty dhe få wäl upsäya dhem, och inrymma dhe andre främmande.
M  Brunnerus: wij wilje giöra ex aequo med dem här i, att wij taga någre med aff 

dhe främmande, och dhe öfrige hyra.
P. Aurivill. påminte nu sig hafwa fått wiss kunskap om, att det af somblige är 

begiärt 1 rdr om wekan för hwart huus, nämde det skiedt af sal. Hedraei änekia, dhet 
som förmeentes wara neesliget för Academien och heela staden, och höltz nödigt att

* D enna dags protokoll har börjat inskrivas omedelbart efter protokollet fö r den 20 juni, men 
avbrutits m itt i en mening och fortsätter om skrivet på ny sida i protokollsboken.
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man confererar medh stadz magistraten der om, huru ett drägeligit prijs må sättias 
på huusen.

Taltes om Sam. [Johanssons] klåckarens obilligheet, både med öhls sälning, wattens 
säljande, och kamrars hyrande, och att han borde dher om admoneras.

(2) . Giorde h. Rector tacksäyelsse till Gudh alzmechtig, som har wäret så nådig, 
och tillåtet, att han med consistorialib#; har fått med hälssa och sundheet utföra, så 
sine andre ämbeten som Consistorii syslorne, och fast wij ha uthstådt någre trubler, 
så ha wij lijkwäl förstådt oss stå i de terminis hoos wår öfwerheet, att wij förmoda 
oss kunna förträda wåra actioner, dher lijkwäl andre söka draga hufwudet uhr 
säcken.

Tackade och sine collegis för alt gott bijståndh, önskade sin successori lycka, till 
det som än återstå kan, här på giordes tacksäyelsse af h. ProRectore Brunnero.

(3) . Har Christ. Aurivillius begiärt på sölf:rpant få läna 50 dr kmt. till hösten 
eller så mycket i det mynt der finnes.

Resol. Det bewiljes.
(4) . H. Prof. Norcop. som tillijka med Micrandro hade wäret d. 21, och 22 Junij 

på commissorial ransakningen i Ytterby, och Skuttung sochn, sade sigh wäl nu skolat 
giöra uthförlig berättelsse om, huru den aflopp, men emedan commission försäkrade 
Academien, att få enthera dagen en copia af det protocollet det höltz, förrän det 
öfwergår tfll Kgl. Håfrätten, frågade han om V. Consist. will låta der med beroo så 
länge, hwilcket fanss gott.

D. 26 Junij
höltz Consist. majus i Curios saak, präsentes wore Reet. M., M. Brunnerus, M. 

Benzelius, M. Skunck, Dn. Gartman, DD. Hoffwenius, M. Liung, M. Aurivill. N o t 
Micrand.

(1) . Berättade Rector, att näst för än brefwet afgick till 111. Cancell. om Mest. 
Boos gårdh, kåm Cursor med ett bref till Rectorem från Mest:r Boos änckia, af d. 21. 
Junij, der i hon begiärer, att Academien wille låta reparera hennes gård, effter han 
illa fahren är, och hon har tingat honom uth åt en förnäm herre.

Resol. Consist. swarar henne med första post, att det förundrar sigh öfwer, det 
hon understår sigh begiära sådant af Academien, effter hon weet sin praetention 
wara af intet wärde. Skrifwes och att gården är reeda bortlofwad åth förnämt främ
mande af hofwet.

(2) . Så anhåller ännu h. Prof. Arrhenius, om något skiäliget assistence af aeterne, 
särdeles det som han har talat i Consistorio, det som så högdt attenderas, och han 
efftersättes före. Consistorium betünchte, att förr war bewiljat, det han skulle få läsa 
sine ord här i Consistorio, hwilcket och nu bewiljades, item att honom unnes dem 
afskrifwa.

Fr. om han får höra RijkzCantzlerens bref sigh föreläsas, somblige samtychtet, den 
större deelen wore här emot, och höllo före att det intet är honom gagneligit, ty 
will han giöra deprecation, så behöfwer han den icke, men will han bruka den till 
sitt förswar, så är intet ännu tijd att begära det.

Anteligen bijföllo flere det, att han må höra dem sig föreläsas, doch höltz gott att 
det först öfwergår till HL Cancell., det H:s HögGrefwhe Excellrz har begiärt.

(3) . Taltes om nödigt wore, att med första afgår ett bref till HL CancelL och der i 
öfwersändes en transsumpt af dhe aeterne, hwaräst Arrhenii ord äre, och heele dis-
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cursen dher öfwer, in till dess Arrhenius tillstog sielf sig giäraa see att hans ord icke 
fölle så, hwilcket skiedde en annan session der effter.

(4). Berättade Rector, att h. pastor DD. Rudbeck har gifwet Consistorio till be- 
tänckia, dhet dhe icke ställa mutationem rectoratus på någon sådan dagh, som går 
immediate för en högtijdzdagh.

Effter Pehrsmessdagen infaller dagen effter den dagh som berammad äro.
Syntes nödigt förklara detta för pastore, att effter ingen stor högtijdzdagh då infal

ler, och Consist. icke förstå någon annan diem festum utan en söndagh, effter ingen 
apostel dag infaller näst för S. Thomas och S. Johannis dagh. Tijden och eliest reeda 
för långt utgången är, dher till med någre af Professoribus ärna i desse dagar reesa, 
som för rectoraret skull wäntat, så förmodar Consist. sigh wara enskyllad. Doch sade 
P. Aurivillius sigh wilja see till effter Conference med sine hemma, att mutatio kan 
skiee om onssdagh.

Den 28 Junij
hade ProRector M. Brunnerus effter Magn. Rectoris begiäran, beskickat bygningz- 

borgmästaren b. Jacob Bergh, att han wille med någre af sitt medel effter bönen, 
komma i kyrckian till tahls med ProRectore och en heller annan af Professoribor, 
om något som angår bägge societeterne i anseende till nu tillstundade rijkzdagh och 
cröningz solennitet

Då kåmmo tillsamans be:e ProRector och Prof. Norcopensis å Acad. sijda, och 
borgmest. Bergh sampt rådm. Gam på stadzens sijda, hwar till och sedan kåmme i 
det folcket gick ut ur kyrckian, rådmannen Holm och secret. Lohrman.

(1) . ProRector förmälte Ven. Consist. Acad. ha funnet nyttigt, att communicera 
med den lofl. stadz magistraten, om någon wiss och skiälig författning om huushyran 
för dhe ankåmmande gäster, så wijda det låter sigh giöras, att ingen af någondere 
societeten stegrar den hyran så högt, att heela staden och begge societeterne få der af 
elakt nampn, och höge öfwerheeten der igönom bringas till missgünstige tandcar, om 
denne orten. Dhet har welat någor sådant förbiuda, om en heller annan på både 
sijdor. Dher hoos förordade ProRector thet intet Consistorii intention wara, att någon 
af denne stadzens inwånare, särdeles dhe fattige under både societeterne, måtte 
betagas den profijt, som i sådant fall skiäligen kan förwäntas, och mere än eliest af 
ordinarie uthyrande alle åhr, falla plägar.

H. borgmästaren med dhe andre tackade för god communication, och tychte wäl 
wara, att begge societeterne sigh om sådant samråda wille, hölle nödigt wara, att 
finna här i en förswarlig medelwäg. Lofwade sig wilja då strax på rådstugun med 
borgerskapet der om öfwerläggia, och wara sedan färdige till wijdare communication. 
Sade sigh intet weta någon särdeles på deras sijda i dette måhlet ha tedt sigh obillig. 
Icke thess mindre sig wilja tillsee, att ingen af theras medel thet giör. Förmälte dher 
hoos, att såsom listan på Kgl. M:tz guardie och annat medfölje är ankåmmet, lärer 
borgarne intet stort leya uth för peningar, gårdarne nu wara mäst kronmärckte. Att 
Samuel klåckare sine huus högt utleyer, sade dhe sigh ha hördt, och hålla dhesse 
wärdt, att man närmare giör sigh der om kunnig, det och närwarande Academici bij- 
fölle.

(2) . ProRector hade och af denne occasionen påmint sigh om det brefwet, som i 
hans rectorat 673 ifrån Consistorio gick till magistraten om dhe hemblige husen som 
så byggias uth på warnet, heller eliest på gatorne illa inbyggias. Det torde nu med
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skähl af dhe främmande med stort misshagh apprehenderas. Dhe af staden tychte 
det samma, och sade sigh flere gånger ha welat detta corrigera, och ännu wilja det 
wärckställa. Bode och att V. Consist. wille å sin sijda giöra det samma. Dhe talade 
om spijsmästarens latrina rätt uth med wattustaden, wijd hans nye gårdh. Item om 
hospitahlet, och gofwe förslag huru dhe hemlige husen beqwämligen kan transpor
teras ifrån ån, hwaräst det så mycken olägenheet gifwer. Höltz oförgrijpeligen råde- 
ligit, att begge societeterne förmå H:s Högw:t Archiebispen, att han denne correc- 
tionen i hospitahlet tillåter, och wederbörande anbefaller.

(3). Dhe af staden påminte och, att någre högar af soopor och oreenligheet äre 
utförde, antingen är R. Episcopi Lithmanni heller sal. Prof. Unonii, heller är bode 
gårderne och lagde uth wed wägen upp till slottet, kunna der snart i en sandgroop 
öfwerhöljas. Gödingen uth med stallgårdarne der bort åth, mente dhe att Prof. Rud- 
beck låter föra till slotz trägården.

D. 29 Junij
effter predijkan sammanträdde Professores in audit, minus på kyrckiegården, 

praesentes wore i Rectoris ställe ProRector M. Brunner#;, h. Åkerman, h. Gartman, 
DD. Hoffwenius, M. Liung, h. Verelius, M. Aurivillius. Not. Micrandro.

(1) . ProRector effter Rectoris begiäran refererade, att stadz magistraten beswärar 
sigh, det dhe med inqwartering för Kgl. M:tz folck icke utkamma, emedan reeda i 
somblige gårdar äre 6 eller 8 inqwarterade, och ändå feelas ännu rum för 70 per
soner af gardi, derföre dhe begiära att Acad. wille kåmma staden häruthinnan till 
någon hielp, särdeles att hoos Acad:ns betiänte, såsom bokhållaren, fougderne, Cur
sores, bokbindaren etc. Här om discurerades och förmeentes af somblige, att staden 
icke så noga har observerat proportion med inqwarteringen hoos sig, att hoos 
somblige woro wäl någre inqwarterade, men hoos andre såsom rådmännerne och 
flere af förmögenheet, ingen inqwartering skiedd, derföre borde Acad:n om sådant 
först ha wiss kunskap, innan hon på sigh tager det onus, som egentligen hörer staden 
till, ehuruwäl Acad:n icke undrager sigh att inrymma låta hoos dem, af sine medel, 
någre af dhe främmande, och slötz derföre, att Rector begiärer see inqwarteringz 
rullan i staden, så kan sedan någon disposition här uthinnan giöras, och der stadsens 
begiäran skiälig finnes, då somblige af gardi inqwarteras hoos Acad:as betiänte, som 
opnämde äre.

(2) . Oplästes brefwet som afgå skulle till h. landzhöfdingen, om änckian i Fåfäng- 
boda i Harg s:n, att winna för henne mandator ial till rätten der i orten, det dhe hielpa 
henne till ett rättwijst slut, emot sine wederparter östhammars boerne.

(3) . Uplästes ett swar till M:r Boos änckia om hennes gård, att Acad. har reeda 
den utfest till förnämt främmande, och hon derföre fåfängt giör sig, eller andre 
förslag om logementer dher i.

Här medh frågade ProRector h. Brunnerus, om Academien är lageligen der i im- 
mitterad. H. Quaestor: wij ha landzhöfdingens bref för oss, på all hennes faste egen- 
domb.

(4) . Effter Quaestoris och h. Åkermans afträde, uplästes brefwet som afgå skulle 
till 111. Cancell., med Prof. Arrhenii discurs af actis d. 11 Januarii utskrefwen, och 
emedan in actis icke war något antechnad i dhe närmeste sessioner effter, inne
hållandes sampd. Professorum öfwer be:e discurs contesterade missnöye, som och 
Prof. Arrhenii egen bekiännelsse, hwaruthinnan han då skall effter påminnelsse här
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om giord låtet förstå sig ogiärna see, att han till sådane expressioner kammen war, 
slötz att i det brefwet skrifwes, närwarande Professores betygade så passerat wara, 
fast det af den, som acta den gången i Notarii frånwaro hölt icke wardt annoteradt.

Explicit rectoratÄj- praecl. Celsii.

Acta publica 
Consistorii Acad. Upsal.

Rectore Magnifico 
Mag. Petro Aurivillio 

graecae 1. Prof. ord. et s. theol. extraord. 
cui magistratus acad. munus solenniter commissum 

est die 30 Junij A:o 1675.

Den 3 Julij
höltz Consistorium majus, presentes wore M. P. Aurivill. p. t. Rector, DD. Hoff- 

wenius, M. Liung, h. Arrhenius, M. Celsius, h. And. Norcopensis. Act. not. Mag. 
Micrand.

(1) . Föregaf Rector orsaken till denne sammankåmst förnembligen wara, att nya 
officiarii må tillsättias. Beklagade Consistorium wara så infrequentz. önskade imedler 
tijdh den högstes nådige hielp och wälsignelsse, till detta swåra ämbetes administra
tion, helst i desse nu inkåmne beswärligheeter, som så högt nu stegne äro, att man 
orsak har till önska en godh och rättwijst ändskap der i, hwar till H:s Magnif. och 
anmodde dhe gode herrars Consistorialium trogne bijstånd.

Constimerades officiarii.
Adsessores Consistorii minoris, af facult. theol. h. Prof. Skunck, af facult. jurid. h. 

Prof. Åkerman effter h. Gartm. sidst war i hans ställe. Af facult. philos. h. Prof. 
Arrhenius, h. Prof. Berelius.

P. Arrhenius sökte wara ursächtad. Rect.: för dhe skiäl V. C. kunne bekante wara, 
är fuller betänckiande med detta.

Prof. Celsius: det kåmmer intet Gonsist. wedh, att exequera sådant, effter det der 
till intet hafwer någon express befalning. Änteligen effter P. Arrhenius sig alddes 
ursächtade, blef effter ordningen P. Liung, hwilken wille taga på sig det onus, till 
att förekåmma alt wijdare owäsende, och der med war Consist. wäl tilfredz.

Decani, in facult. theol. h. Benzelius, in jurid. h. Scheffer, in medi[c]a h. Ol. Rud- 
beck, in f. philos. h. Berelius.

Inspect. stip. in f. theol. P. Skunck, in f. jurid. h. Åkerman, in f. philos. h. 
Terserus.

Nu upkåm h. Norcopensis.
Inspector typographiae in f. theol. Prof. h. Benzelius, [in] facult. philos. Prof. Norco

pensis.
(2) . En bondeänckia i Lunda s:n och Härsta,* hust. Anna Olssdotter, har trädt af 

hemmanet för ett åhr eller några, då henne lofwades någon hielp, effter hon wäl

* H errcsta ligger i  Skepptuna socken.
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skall ha förestått hemmanet, söker nu få någpn spannemrl sig till föda, eller lof på 
1 t:a i höst.

Resol. Effter hon har witnesbörd, det hon i lång tijd wäl har förestådt hemmanet, 
unnas henne i nästkåmmande höst 1 t:a korn af afradz spannemåhlen, der i orten 
faller, men icke flera åhr.

(2 [bis]). Michel Jönsson i Karby och Rassbo sochn, söker nu för uthskrifningens 
skull, att få blij frij heela detta åhret 675. Säger sig så lofwat wara, när han trädde 
till hemmanet, men contractet lyder, att första åhret nembL 674. då han steg till 
hemmanet, skulle han niuta hela frijheeten, och det följande åhret halfwa frijheeten. 
Consistrm påminte sigh så wara slutet, som contractet lyder, hwilcket och sågz effter 
in actis d. 20 Jan. 674. och fans så wara.

Bonden inkåm och wijstes honom detta. It. att hemmanet war förmedlat på någre 
tunnor, så att han nu allenast gifwer 10 t:r der af hemmanet för gick 16 t:r hwar 
med han och afskiedades.

(3) . Prof. Nor[c]opensis påminte, att han wore beredd till giöra relation om 
expedition wed ransakningen i Ytterby, men effter det protocollet som lofwades wed 
ransakningen ey är än öfwerkåmwet, war be:te Prof. rådh, att påminnelsse der om 
skiedde hoos h. prassidenten Rosenhanen. Sade och att wed slutet på ransakningen, 
hade commissarierne frågat, om icke heela detta wäsendet, kunde stillas med wänlig 
composition. Dhet h. Norcop. lofwat sig wilia berätta V. C , effter han intet sådant 
hade den gången i commission.

Resol. Det skrifwes ett bref till h. praesidenten Rosenhanen, och begiäres proto
collet, sedan kan Consist. betänckia sig, om hwad nödigt är i denne saken företaga.

(4) . Inkåm Erik Matsson timmerman, inlade sin repliq emot Haming med 7 docu- 
menter. Erik Matsson tillsades att gifwa Hamingen copier der af, och effter han 
dem ey hade, togh han tillbaka dhe nu insinuerade, att låta afskrifwas.

Interim gifwes Hamingen lof till reesa här ifrån på 7 wekor öfwer ferias, effter 
den andre så lång tijd har hafft Hamingens swar hoos sigh.

Emedan feriae nu inne äre, sade R. M. sigh icke giärna beswära wilja Consistoriales, 
helst effter så fåå präsentes äre, förmodar lijkwäl att der något nödigt infaller, han 
då niuter adsistence af dhe g. herrar, hwilcket udofwades.

d. 7 Julij
höltz Consist. minus pnesentib. M. Rectore, Prof. Liung, M. Celsio, Dn. Norco- 

pe[n]se. Notante Wennaesio.
(1) . Angaf Rector, att bygningzborgmäst:n har ingifwet en längd på dhem af 

Acad:ns medel som ha elake gater, hwilcka wed denne tijden böra repareras, och 
effter som sådant tillförende någre gånger i Consistorio påmint är, tychte Rector så 
wäl som dhe andre adsessores icke oskiäliget, att dhe som detta angå tillsäyes, syn
nerligen att sielfwe strokgatorne för alt blefwe lagade. Rector s. sigh reda låtet till- 
säya wederbörande, hwilka och godwillelig lofwat giöra, hwad dheras plicht fordrar.

(2) . Petter Pråhl hafwer sig beswärat öfwer Prof. Scheffer, hwilken honom skall 
hafwa pf&judicerat med bygning, der på Prof. Scheffer har förr hafft syyn af stadz 
magistraten. Prålen begiärer allenast, att om han skall cedera något af tompten, att 
någon af begge societeterne kunde wara med, och ett wist här i giöra, att han emot 
det som för honom indrages af tompten, får låta proportionera tomptöhren. Hwar- 
uthinnan Consistorium lofwade honom assistence, allenast han tager wist beskied af
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borgmäster och rådh, huru snart dhe ha tijdh att stijga dijt, antingen nu strax eller 
effter middagen, och det genast låter Consistro weta, så lofwade med samma giöra 
följe dijt. Hwilcket och effter middagen skiedde, då Prof. Liung och P. Celsius, med 
borgmästaren och någre af rådet wore der wid tompten.

(3). Simon Löfgreen en studiosus angifwes, att hafwa öfwerfallet en skräddare
gesäll i kyrckian, och emädan han säyes hafwa ärnat sig reesa bort har Rect. hållet 
nödigt, den saken nu låta komma före. (Wedh hwilcket tillfälle och om en annan 
som förledne söndag, har sprutat watn af lächterne på qwinfolcken, men ännu har 
man intet k u n n a t  finna dem samma, ehuruwäl Rector har giort sin högsta flijt dher 
om.)

Skräddargesällen Petter wed nampn inkåm, berättandes att studenten om Marie- 
bebodelssedag kåm till honom der han stod på lächterne, och frågade hwad han hade 
der giöra, effter lächterne äre giorde för studenter och icke för skräddaregesäller, 
men sigh hafwa swarat här är gott rum nogh, jag tränger ehr intet. Då slogh han 
migh en örfijl, togh migh i håret, sparkade migh att jagh blödde. Detta skedde wed 
pelaren som war länger åth choret på främste lächterne.

Löfgreen sade, att den andre intet säyer sant. Doch hade i förstonne intet stort att 
swara, uthan will nu först weta för hwem lächterne woro giorde, förr än han skulle 
swara till saken, det han och denne då har frågat, som han säyer, och wille då hafft 
honom dher ifrån. Slogh honom en örfijl, effter han wille intet gå dädan, sparkade 
honom intet, uthan togh honom medh en näfwa i håret, sade och att den andra kal
lade honom hunsfott, beropandes sigh på witnen.

Frågades om der war så trångt, att dhe eliest icke kunna få rum? Skräddargesällen 
sade, att dher war 2 st:n som stodo emellan dhem begge, och wart ändå så stort rum, 
att flere hade då kunnat stått där till, och Löfgreen gick om dhem till honom. Bero
pandes sigh i sin kiäromål på witnen, hwilcka han hade nl:n Johan Jönssons skräd
dares son, och en kangiutaredräng. Den förre war intet tillstädes.

Larss kangiutaredrängen inkåm att witna med skräddaregesällen, sade att studenten 
gick öfwer dhem alla andra, och wille ryckia dädan gesällen, slog honom först en 
örfijhl, den andra slog honom en igen med wänstra handen. Studenten togh honom i 
håret och sparkade honom, hade honom ett stycke in mot andre pelaren, mins intet 
att han slogh honom meer än en örfijl, och blödde han intet der af, weet intet heller 
af, att dhe förr ha wäret owänner. Parterne bekiände och det samwa. Slagzmåhlet 
skiedde den tijden som troon sångz. Denne frågades om han hörde Petter kallade den 
andre öknampn? Hwilcket han nekade, men bekände att Petter spottade åth den 
andre, och bad honom skiämma sigh för han skulle så fara fram i kyrckian.

Martinus Holmberg Holmensis inkåm, och effter alfwarlig tillfrågan här om, sade 
att studenten gick till den andra, och bad honom gå dädan. Skräddaren togh effter 
den andra i håret, men wijste intet om han fick i honom, sedan togh Löfgreen 
honom igen. Der med wände dhe igen. Sade och att Petter ropade honom hunsfott, 
så att dhet hördes kring heela kyrckian, sedan Löfgreen hade slaget honom. Denne 
carperades för sitt witnesmåhl, och att han hade derföre meriterat prubban, emädan 
som han har kåmmet up till att säya osanning för Consistorio; och man mehr san
ning af Löfgreens egen bekiännelsse än af honom fått hafwer.

Parterne och witnen afträdde, mädan Consist. cognoscerade här om.
Resol. Effter Löfgreen befins saker, ty fälles han effter 12 cap. Sår. mz wil. St.L 

för hårdrag, pust och sparkande till 18 mark, och för han en sådan insolentie har
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öfwat i kyrckian, på en så hög helgedagh, plichtar han med 4 dagars carcere, ehuruwäl 
Consist. har hafft orsak, att detta skiärpa medh honom, men remitteres i anseende 
dher af, att detta skieer honom till correction, och fördenskull förmanas, att han här 
effter sigh emenderar, jämwäl att han förhåller sigh skickelig i prubban; ty domen 
är nu intet så giorder, att man ju icke skall kunna exasperera honom, dher Löfgreen 
biuder något till, som intet wäl tiänar.

(4). Stadz fischalen Rim[m]ius upkåm emot P. Wolcher, beswärade sigh att när han 
i måndag kåm från borgmästaren, dher han hade något besälla för sin bortreesa, 
men träffade honom den gången intet, kåm han ihop med Wolker på torget wed 
Olof Seffers huus, hwilken först tackade Rimio, för det lånet han hade hafft af 
honom, der på blefwet af Wolker inbuden hoos Leymans, och med ett stop m um m  
tilldrucken, der emot Rimius och kiöpte sedan ett stop medh, effter han war törstig, 
och skulle reesa. Dher effter fölgdes de åth till Tolfstadium, som logerar hoos Eeke- 
bohmen, ehuruwäl Tolfstadius sade sig fuller intet ha god tijdh, effter han och wille 
reesa, och hölt då på laga ihop sine saker, wij sutte lijkwäl en stund och drucke något 
lijtet, hwar hoos och Beckius war. Imedler tijdh gick jag bort till borgmäst:n, effter 
jag förre gången intet kunde råka honom.

Sedan skickade dhe en gosse effter mig, och när jag då kåm igen, då ibland annat 
wij talte, sade jag : Ausius är Eder gode wän, mons. Wolcker, och har alt wäl talt 
om ehr, men alle dhe andre owänner. Då hade Beckius swarat, så ha wij talt illa om 
honom, och äre hans owänner. Jag swarade, det har intet jag sagdt, och intet kan jag 
weta dher af, effter jag har wäret borta. Wij drucke om en gång, då jag gick åter 
bort att sadla hästen. Imedler tijd har Wolker undsagdt migh, och till wårteckn satt 
en knijf i dören, till ett tekn, att dhe intet skulle glömma bort det, som min gosse 
mig berättade, åthskillige gånger (säyandes att Beckius skulle instigerat honom der 
till, och wäret orsaken till heela detta owäsendet, emädan Wolker, och jag altijdh till- 
förende hade wäret gode wänner). Åter fick jag bud att kåmma dijt, emädan han 
wille skrifwa ett bref till Ausium, då jag kåm sade Wolker, seer du hwad der sitter. 
Jag sade, jag bekymrar mig intet dher om. Skref sedan han brefwet, medan drucke 
wij om, och drucke skåhlar, bland andre begynte Beckius Scheffers dotters skål. Jag 
sade, wij äre narrar, som dricka qwinfolckz skåhl, kan skiee dhe dricka aldrig wår 
skåhl igen. Beckius swarade, see han kallar oss narrar alla ihop. Wolcher och Beckius 
sade åth migh, tag tin ord igen. Wolker togh först kiäppen af migh, och dher medh 
stötte migh några reesor en blånad i hufwudet (hwilka och nu wijstes i Consistorio). 
Sedan tog han till wärjan, ehuruwäl jagh intet tänchte han skulle giöra migh skada, 
och begynte på slå och hugga migh, som wäl synas skall; Tolfstadius war här med 
illa till fredz, och önskade att han wäl skulle wara dher ifrån. Dhe ha och sedan 
agerat en som heter Heysig, Skeffers gäst, en finne Murich, har och intet fått wäret 
i roo för dem, uthan måst gifwit sigh der ifrån, och haa dhe låtet mycket illa på 
gatan, sedan gått in i Eekebohmens stuga, och sagdt åth honom, du är en fitta så wäl 
som din gäst som är uppe i na[tt]stugun, för uthan åthskillige andre otijdigheeter dhe 
samma gång ha föröfwat både på gatan och inne.

Wolcher håller alt med det Rimius har refererat, tills han om knifwen begynte. Ty 
lä r  han om Ausio sade han är tin wän, och andre alle äre tine owänner, (menandes 
uthan twifwel alla som i staden äre, både studenter och andre) dher emot talte jag, 
det är wäl som Ausius har sagdt, att han är min wän, då tystnade wij en stund. Och 
Beckius sade, jag finner migh här af offenderat, säyandes sigh hafwa war i t, och ännu
21 -  724594 Sallander
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wara min wän. Sedan gick Rimmius neder, och jag gick uth, då låg dher en knif 
fram på skåpet, som jag sparkade i, och sade, hwad skall denne här. Betygandes 
inständigt, att ingen har hwarken täncht eller så talt om knifwen som Rimius hade 
berättat, allenast sedan Rimius kåm igen, sade jag, hwad tänchte i om denne? 
pekandes på knijfwen, den jag hade hugget fast op i taket. Han sade, jag täncker 
intet stort om honom, och dhe logo alle ihop der åth, der med drucke wij om. När 
det kåm till skålen, och Scheffers dotters skåhl drackz, sade Rimius i äre narrar, som 
dricka en sådan flickas skåhl, jag will häller dricka en Smålandz däkas skåhl. Wij 
tego alle i det och badh honom med höfligheet taga sine ord igen. (Wolker stod på, 
att han sade, I äre narrar och intet wij som Rimius hade berättat.) Rimius wille 
intet det giöra, uthan blef onder, sprang öfwer skåpet och drogh uth, jag gick effter 
honom, och förmanade honom å nyo, att han tychtes omsijder wilja taga sine ord 
igen, men giorde det doch icke. Sprang sedan in och sade: Hwad achtar jag digh din 
skettspigg, kåm med käppen, och skulle slå mig, då jag stötte honom något med hans 
käpp fram i hufwudet, men icke med wärjan, der med barberaren sedan höllt. Doch 
sedan kåm i hastigheet till att hugga honom med wärjan, ett lijtet såår i armen. Då 
sade Rimius, du har slaget mig som en skiälm och ingen ärlig karl, wäl öfwer 20 
gånger.

Rimius nekar inständigt till skälsorden.
Tolfstadii attest, den Wolcher allegerade uplästes, hwilken icke fans sufficient, och 

för dhen skull req«/rerades hans egen närwarelsse.
Depositor [o: Olaus Beckius] inkallades, och berättade han först om knifwen, att 

Wolker skickade en poike effter Rimium, och bad honom kåmma in, eliest skulle han 
få skam då han kåm igen, sade Wolker med skämptan åth honom, seer då knifwen, 
eliest wore dhe gode wänner, och wiste intet af något argdt, weet heller intet, huru 
knifwen kåm sedan ur rummet dher han satt. När Rimius fick skåhlen, sade han, i 
äre narrar som dricka en skettflickas skål. (Hwilcket Rimius nu aldeles nekade att 
han sådant ord intet har fäldt, hållandes före wara Wolkers och Beckii aftahl, att dhe 
så skulle säya.) Rimius klagade på Beckium, att han mäst hwart ord har wändt för 
honom, påstår och nu att Beckius är mästa orsaken till detta owäsendet, hwilcket 
Depositor begiärte han skulle bewijsa. Rimius meent detta wilja giöra gönom Tolf
stadii witnande, hwilcken Rimius meente att Beckius och Wolker nu ha skaffat af 
wägen. Beckius witnade och, att Rimius har kallat Wolker skittspigg. Rimius påstod, 
att Wolker har welat hugget halssen af honom, och då har han strax sagdt åth 
Wolker, jag må intet troo att i wilja giöra bödel af eder.

M:r Matthias [Larsson Schmidt] bardberaren inkåm, och frågades först, hwar 
Rimius war mir han blef dijt kallad? Han swarade att Rimius war i sitt qwarteer 
hoos Eekebohmen, mir han kåm dijt; sade att såret är till behnet, och någre senor och 
ådrar äro af, näst ofwan för handleden, der såret är, det han och upwijste i Con
sistorio, sade sigh förtiäna 4 rdr för hans curerande, om hwilken han och har för- 
hopning att blij godh, så frampt han sig sielf icke skulle försumma i rötemånen i 
euren.

Parterne togo afträde, och effter någon conferenz fans nödigt, att saken differeras, 
emädan Tolfstadii berättas wara afreest, hwilcken doch Rimius sedan dhe åter 
inkåmmo, inständeligen påstod ännu wara qwar i staden, effter som Rimius och på 
hans eedelige bewitnande will wara nögd. Icke dess mindre skulle Wolker wara för- 
tänekt, att skaffa sigh caution för böter och expenserne, emedan man intet förmodade
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saken skulle requirera någon personal caution för Wolker. Han förmente sigh kunna 
winna sin wärd Larss Unonium här till, lofwade och tillsee om Tolfstadius wore qwar 
i staden, att få honom igen, det han och af Consistro förmantes att giöra. Dher på 
Consist. och lofwade dagen effter Tolfstadium att afhöra wilja, och tillsee att saken 
kunde afdömas. Men effter som Unonius sedan befans intet wara ännu hemkåmmen, 
angaf Wolker i samma ställe Depositorem Beckium, hwilken inkåm, och tillfrågades 
om han imedler tijd will cavera för Wolker, så wijda böterne och expenserna wid- 
kåmmer? Han låfwade det sig giärna giöra wilja, der med och Rimius war benögd, in 
till dess att Tolfstadius kunde kamma, till att behörligen afläggia sitt wittnesbörd i 
Consistorio om denne saken; då och så wäl Rimius som Wolker lofwade giöra sin 
flijt, att Tolfstadius iu förr iu heller kunde kamma, hijt, och saken sålunda afhiälpas.

D. 11 Julij

effter högmässan inträdde Rector, Prof. Liung, Dn. Norcop. och Columb. i aud. 
vetus.

Och proponerade Rector, att h. landzhöfdingen har begiärt få hyra Mest:r Boos 
gård, öfwer denne instundande rijkzdagz och cröningz tijden. Men ehuruwäl Rector 
här på strax hade swarat befal:n Roxen, som här om hafft af landzhöfdingen com- 
mission, att Consist. intet mera hade så frija händer, att disponera om be:te gårdz 
uthyrande, emädan insp. aerarii tillförende hade inlåtet sigh i contract med Fläm- 
mingarne om denne gård på flere åhrs tijd, så wille han icke deste mindre än wijdare 
referera detta ährendet till Consist:m, på det han så mycket wissare besked kunde här 
om gifwa, hwad som omständeligare kunde wara här på h. landzhöfdingen att swara.

Professores funne ey annat swar kunna här i gifwas, än att dhe reda ha slutet con- 
tractet, och intet kunde gå dher ifrån, så frampt h. landzhöfdingen icke kunde sielf 
kåmma öfwer ens medh dem sielfwa, som gården tingat hafwa, och i sådant fall 
gifwa föruth någre peninger till dess nödige reparation. Hwilket och Rector d. 14 
hujus med påsten, notificerade h. landzhöfdingen sielf.

2. Efftersom några Acad:ns bönder i Filmen och Danmora och der omkring, ha 
begiärt befrias från reesa till skrifningen, som nu d. 20 hujus i Sigtuna hållas skall, 
allenast en eller annan tillijka med befalningzmannen och rotmäst:n reeste öfwer, 
effter dhe skola gifwa peningar, och karlar intet skrifwes, och dhe föregifwa den 
andra allmogen så med ämna göra, proponerade och Rector dhenne gången här om. 
Men effter som Professores icke kunde taga detta på sitt answar, uthan man först 
communicerade detta med dhem, som något hafwa här i att säya af skrifningz com- 
missarierne, ty lofwade Rector här om wilja effterspörja hoos den som wederböre, 
det han och giorde med det samma tillfället i brefwet till h. landzhöfdingen, som 
spordes wara den förnämbste af nämnin[g]z herrarne.

D. 15 Julij

höltz Consist. extraord. pr^sentib«! M. Reet., M. Brunnero, M  Skunck, Dn. Schef- 
fero, M. Liung, Dn. Norcopense, Dn. Columbo. Notante Wennaesio.

I förstonne angaf Rector, att han hade någre saker af sin antecessore lämnade, som 
han mente nu kunna ptoponeras, nämpnandes i bland annat dhe hemman, som 
exercitie staten äre tillslagne af dhe M. Boo fordom hafwa tillhörige wäret, om icke 
exercitiemästaren borde tillhållas effter föregången och richtig syn, gifwa reverser
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ifrån sigh om hemmanens beskaffenheet för denne tijden, på hwilken dhe effter Hl. 
Cancell. ordres dhem ha emottaget, att sielfwe bruka dem på sin löhn.

Resol. A tt syyn skall först hållas på desse hemman, sedan kan man wijdare afgiöra 
med exercitiemästaren, på hwad sätt dhe wilja dhem bruka, wäl förståendes att dhe 
dhem effter rätta praxin förbättra skole, och icke förwärra. Och att änteligen skriff- 
telrt revers och obligation af dhem på alt sådant tages, på det att Acad:n i framtijden 
må wara skadelös, dher dhe annars än wäl skulle dem handtera.

Prof. Norcop. sade att han med DD. Hoffwenio denne tijden, har satt sigh före, att 
anställa en ransakning der kring, och wilja först begynna på desse hemman, hwilcket 
Consist. hölt gott wara, och anhölt det han detta wille effterkåmma, det han och 
lofwade. Wed detta tillfälle påminte Rector och Prof. Skunck om hemmanet Norby, 
hwilka och behöfde syyn. Dher om lofwade och Prof. Norcopensis wilja med sin 
collega DD. Hoffwenio, så wäl som om det förra communicera, och tilsee om icke 
det, med det samma skee kunde.

(2) . Påminte Rector om Klintens caution, som han borde gifwa Consistorio, för- 
malandes att h. Lillieflycht har fuller strax wed Klintens antagande, gifwet en interims 
caution för honom; men Consist. kan med den intet wara belåten, item håller nödigt 
att en formal caution af honom tages till Acadms större säkerheet. Item omtaltes, att 
Ringius, Unonius och Algoth Rommel, ha intet ännu med någpn caution försäkrat 
Consistorio, det han wiste.

Fanss skiäligt att Rector dhem privatim påminner, att dhe här om äre bekymbrade, 
ehuruwäl somblige förmeente, att Räntemästaren will allena här uthi hafwa att säya, 
doch stante dher i, att det är aldeles nödigt, att Consist:m gönom dheras formal 
cautioner giör Acad:n försäkrat, intet förmodandes att det skall wara h. Ränte
mästaren emot.

(3) . Insinuerade Rector, att twänne bref ifrån H:s HögGrefl. Excellrz Richz- 
Cantzleren äre inkåmne, itt af d. 27 Junij, som först med påsten i går ankåm, an
gående swar på Acad:ns förre bref om Mrr Boos gård, som Acadrn H:s HögGr. 
Excellrz något tillförende hade tillbudet. Derföre H:s HögGr. Excellrz betackar Aca- 
demien för dheras höfligheet här uthinnan, lofwandes sigh giärna wara redebogen, 
att wårda låta igen, om alt det som till Acadrn, så wäl som Professorum heders och 
wälfärdz befrämjande lända kan. Men såsom Hrs HögGrefl. Excellrz har förr tingat 
sal. Brunnii huus för sig sielf, ställer H. HögGr. Excellrz i Acadms behag, om dhe 
med samma gård behagade obligera Hrs HögGrefl. Excellrz h. son, gref Göscaf, 
hwilcket blef upläst.

Consist. tychte illa wara, att detta bref så länge har wäret på wägen, innan det är 
framkåmmet och fördenskull nu icke wijste wäl, huru man sig här i finna skulle, 
befarandes att H. HögGrefl. Excellrz intet wäl lärer wara tillfredz der med, att Con
sist. inlåter sigh i contract med andra, innan dhe först ha afwachtat Hrs HögGrefl. 
Excellrz swar på brefwet, dhet dhe hwar påst ha giort, och effter en så lång tijd 
omsijder förnummet, att Hrs HögGrefl. Excellrz annorstädes hade tingat sigh huus. 
Doch hölt Consist. omsijder före, att detta ännu kunde ändras, och att borgmästm 
Tegner wäl skulle låta sig öfwertahla. Det emädan Drr P. Rudbeck såsom inspect. 
ser. här i borde höras, ty beskickades han gönom Cursorem, att upkåmma, men såsom 
han wägrade sigh kunna för sin opassligheet uthgå, steg effter Consistorii begiäran 
P. Norcopensis dijt neder, med samma Hrs HögGrefl. Excellrz bref. (Imedler tijdh 
proponerade Rector något annat.) Sedan Prof. igenkåm, berättade han D. P. Rud-
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beck sagdt, att dhen förändring dhe ha giort med M:r Boos gård, är skiedd af den 
berättelsse och communication han har hafft af sin bror 01. Rudbeck om H:s Hög- 
Grefl. Excelkz wilje. Eliest hwad dhet andra angår, så har han ännu intet swar fått 
af borgmäst:n Tegner, som han hade lofwat, och fördenskull tychte det förslag, som 
Gonsist hade för gref Göstaf, kunde wäl låta sigh giöra.

Berättade dessuthan att landzhöfdingens utskickade har wäret hoos honom i går, 
och begiärt den bygningen som weter åth trägården; men han der till swarat, att den 
störste wed gatan, kan han intet en gång tänckia på att kunna bekåmma, effter den 
är borthyrd. Såge giärna, att h. landzhöfdingen wille låta darera det han för gården 
förr är skyldig, effter den måste nu först repareras. Der med drog den andre med det 
swar et sin kos.

Sedan Consist. hade upstijgit och reda utgått, kåm denne zedel från D. P. Rudbeck 
som samma ährendet, som Prof. Norcop. giorde berättelsse om ifrån honom. 1. Måste 
fulle biudas gref Gustaf gården. 2. Om han behåller att ambassadören biudes Sam. 
Johans gård. 3. Hwem weet hwad h:r Gincell. och gref Gustaf giöra här i, när dhe 
få weta att ambassad, har ansökt om gården. 4. En express till H:s Ex:ce att man får 
swar ju förr ju heller, att gården nu kom m  i ens wiss hand. 5. Kan skee gr. Göstaf 
och landzhöfd:n kunna åsämjas om gården effter dhe äre släckt Förutan detta har 
han begiärt, att Consistorium wille deputera något penningar till denne gårdz repara
tion, hwar till bewiljades 100 dr kmt. Förmodeliget är att af be:te gårdz huushyra är 
tillförende upgången till andre Acadrns tarfwer.

Resol. Den förste puncht är enlig med G>nsistorii enhällige mening och önskan. 
Den andre, kunde man intet stort åtgiöra, effter klockaren förmenes sielf wilja ha 
disposition om sin gårdh. 3. Anlangande fordran, wijdare man förnimmer när swar 
inkåmmer ifrån H:s HögGrefl. och gref Göstaf. 4. Gonsist. will wara sorgfällig om 
dess beställning.

(4). Talte Rector om Abraham Perssons [Winges] räst. Här om slötz, att han med 
en express skall tillskrifwas, och tillhållas att med första darera.

(3). Mest:r Caspers [Schoubers] mågh Petter Trechou har anhållet af facult. medica, 
att få recommendation af Consistio, till att bli Academiens barbier, om hwilckens 
capacitet i detta fall något hwar wiste att contestera.

Slötz att man här till kan recommenderan, när man någon wiss kunskap först 
inbekåmmer af facult. med., så kunde man och gee honom någon wijdare sperance, 
om något soulagement wid samma bestälning här wid Academien.

(6) . Påminte Rector om 1672 åhrs bokz underskrifwande. Hwar om H:s Hög
Grefl. Excelkz i höstas har resolveradt, att den effter wanligit sätt skall här revideras, 
oansedt Räntemästaren tillförende hade welat draga sigh undan denne revision, effter 
hon ändå annan gången skulle igönomläsas i Kgl. Camwaren. Här om kunde intet 
slutas förr än D. P. Rudbeck upkåmme. Wijd det tillfället som förr be:t är har och 
Prof. Norcopensis honom här om påmint, hwilcken wid sin återkåmst berättade det. 
D. P. Rudbeck har swarat här till, att så snart dhe andre deputati kåmmo tillstädes, 
will han sig intet undraga.

(7) . Insinuerade Rector om inqwarteringen hoos Acad. medel, frågandes, om den 
icke borde skee under Acad. magistratz direction, och icke under stadens. Angaf att 
på Magno Cursore ha dhe aldraförst satt 8 perssoner, ehuruwäl dhet sedan på ett 
annat giordt project är förendrat uthi 3 personer, som doch allenast har en stuga och 
ett kök, som han dagelig är uthi, der doch hoos en hans granne, som har 3 eller 4
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nastugur, och så månge jordestugur, äre allenast 2 perssoner inlagde. Höltz rådeligit, 
att man här med uppehåller, till dess man bekommer Richzmarskalckens notifica- 
tioner, dher af att förnimma, huru wijda aff Acadrn en sådan inqwartering begiäres; 
på det man icke må synas effter stadz magistratens anhållande, emoottage inqwar- 
teringzperssoner effter dheras behag.

(8) . Slötz wed detta tillfälle effter ännu kåm till att tahlas om M:r Boos gårdh, 
den h. landzhöfdingen har hafft, och betalt derföre huushyran, som h. Rudbeck har 
berättat på 200 dr när, att Rector skall kalla bokhållaren, och förnimma om så 
skiedt är, och till hwilcke usus samme penningar äre anlagde.

(9) . Rector påminte om Consistorii cammar, den spijsmästaren hafwer, hwilken 
är ämnad till Acadrns archivum, som så månge gånger ar förr omtalt och slutet, att 
den måtte igentagas, att Consist. nu wille wist dher om sluta, till att förebygga den 
confusion, som Consistorii skriffter och documenter äre råkade liggia uti, för den 
trängzel här i skåpet är, så att man med största möda och tijdspillan, kan något docu- 
ment, när så behöfwes igensökia.

Consist. war tillfredz att här med förfares effter som förr slutet är, och den nu 
strax igentages, särdeles effter Rector säyer sig så mycket som giörligit kan wara 
tillika med Secretario wilja registrera Acad:ns skrifter och documenter, och dem i 
någon ordning bringa.

(10) . Prof. Scheffer påminte (af det tillfälle, att Rector talte om Acadins privi
legier, som denne tijden borde wädras) att ett gammalt pergamentzoriginal angående 
Acad:ns privilegier, som man förr ey har sedt, ett realt och memorabelt document, 
är honom af Wennassio något för detta communicerat, hwilcket han af en händelsse 
har öfwerkånwwet ibland clösterbrefwen i Coll. Antiq«/t. cammar, det förmäler om 
det studio privilegiato, som påfwen har fattat här i Upsala, att det skall niuta dhe 
samma frijheeter och privilegier, som Acad. i Bononien den samma tijdh har hafft, 
är daterat 1477.

(zi). Prof. Scheffer påminte om det gambla bibliotheket i kyrckian, der en hop 
gamble böcker finnas, der han och ibland annat har för en tijd funnet ett gammalt 
original med ett hundra sigiller under, som har legat der i fönstret i rägn och slagg, 
och alt öfwer med mögel. Tychte illa wara att man om sådant så åhogelös wara skall, 
att det i grund fördärfwes, som doch kunde icke så lätteligen wara till förkastandes.

Blef sagdt att sysslemannen har nyckelen till detta gambla bibliotheket, och lofwade 
Rector wid gifwet tillfälle, här om hoos wederbörande giöra påminnelsse.

(12). Uplästes H:s HögGrefL Ex. R. Cantzl. bref, af d. 5. Julij, som ankåmmet är 
förledne lögerdagz, angående Prof. Arrhenium. Rector frågade först, huru man löst 
skall kunna notificera Prof. Arrhenio här om. Hwar wid effter någon deliberation 
större deelen föllo dher på, att man skulle communicera Bl. Cancell[ar]ii omdöme om 
honom här i Consistorio, doch icke in praesentia Dn. Assessorum, uthan allenast i 
Rectoris. Då frågade Rector effter uti be:te bref är någpt föruthan det som Prof. 
Arrhenius angår, på hwilcket Ven. Consistorium, som synes, måtte sigh hoos 111. 
Cancell. förklara, om eller huru en sådan förklaring bör ställas. Effter någon discurs 
höltz rådeligit, att man låte gå öfwer till H:s HögGr. Excelkz en sanfärdig och om- 
ständelig relationem historicam, som berättar huru med be: te Arrhenii swåre expres- 
sioner är tillgånget, nl:n att dhe aldrig än [0: är] ämnade att stå i protocollet till 
posteriteten ovindicerade, uthi hwilcken apprehension 111. Cancell. är, och hwad mera 
med sanning till Consistorii exculpation, dher kan införas. Mädan här om delibere-
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rades igenkåm Prof. Norcop. från D:r Pet. Rudbeck. Prof. Norcop. gafs brefwet att 
läsat för sigh sieif, hwilken först sade sig här af förr ey hafwa någon underrättelsse, 
och wille sigh först här om betänckia. Rector sade, att man nu allenast proponerade, 
på hwad rått detta beqwämligast skall kunna communiceras Prof. Arrhenio.

Prof. Norcop. sade denne saken wara sigh främmande, effter han tillförende ingen 
annan communication har hafft af Arrhenii tillstånd, meer än det som angick hans 
rectorat. Fördenskull der jag kunde på något sätt ha försedt mig, med Arrhenii kal- 
lelsse i faculteten, effter iag då war proDecanus, så är det skedt intet af mitt wållande. 
Anlangande detta H:s HögGrefl. Excelkz nu ankåmne bref, tycker mig att weder- 
böranderne äre bekymbrade om, att swara H:s HögGr. Excelkz här på, och Arrhenius 
skier ingen communication, förrän H. HögGr. Excelkz sieif giör hwad honom tycker.

Prof. Celsius bad sig förbehållas måtte, att få sig betänckia, hwad han för sin 
persohn, såsom näst tillförende warande Rectore, finner nödigt här till swara, det 
han sedan will låta införa i actis. Och aldenstund man ännu intet kunde kåmma 
öfwereens, antingen Prof. Arrhenius skulle få part här af, eller quo modo detta lämp
ligast skee kunde, ty voterades här om.

Pr. Golumb. sade sig ännu icke förstå, om H:s HögGr. Excelkz behag skall wara, 
att Arrhenius skall få communication här om, såge giärna att Consist. wille här om 
discurera.

H :r Scheffer tycker, emädan i brefwet något är, som låter förstå orsaken till suspen
sionem ab officio, kan jag intet see, att H:s HögGr. Excelkz, skall det wilja hålla 
honom Arrhenio lönt, men tycker intet af nöden, att han till plenum Consistorium 
kallas, uthan privatim får här af communication, antingen hoos Magnif. Rectorem, 
eller i Consistorio.

Pr. Skunk är i samma mening medh h. Scheffero.
Pr. Brunnerus sade sigh icke annat see, än att orsaken i brefwet klarligen är ut- 

trycht, hwarföre H:s HögGr. Excelkz will, att Arrhenius skall hålla sigh från aca- 
demiske wäsendet, och han för den skull må få det weta muntkn af Rectore brefwetz 
innehåld, och icke behöfwes läsa sielfwa brefwet.

Rector undrog sigh aldeles här ifrån, att han intet kan giöra honom någon ensijdes 
och mundtelig communication här af, uthan han brefwetz innehold kunde sieif 
läsandes inhämpta. Blef omsijder derwid, att Prof. Arrhenius skulle få läsa brefwet 
igönom här i Consistorio, hwilcket och skiedde sedan Consistorium hade afträdt, då 
imedler tijdh Rector blef qwar till Arrhenius upkåm.

13. Ericus Petreus Gothlandus begiärer testimonium här ifrån, hwilcket honom 
bewiljades. Item Gudmundi Höök. Effter ingen af praesentibus wiste något med 
dem, som denne dheras begiäran hindra kunde.

14. Gunnarus Rhydelius WGothus begiärer och testimonium, effter han intet har 
att hålla sigh med, har fuller offta begiärt stipendium, och det blefwet honom lofwat, 
men intet åtniutet.

Prof. Norcop. såsom inspect. stip., lofwade honom i bland dhe första få skola, hwar 
till han förslogh ett rum som för honom kan finnas ledigt, nästan försäkrandes honom 
att der han wore sinnat längre ännu uppehålla sig wid Acad:n, han i tillkåmmande 
höst skulle få Communitetet.
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16 Julij
effter bönen samwankåmwo i Consistorium Magnif. Rector, Mag. Brunnerus, 

M. Skunck, M. Liung, M:r Celsius, Dn. Norcopensis, Dn. Columb. Acta not. Wen- 
naesi«j.

1. Bewiljades en Polono Michael Schalander wed nampn, som söker någon hielp, 
6 dr smt. af cassa Consist:ii.

2. Uplästes det brefwet som i dag afgår på H:s HögGrefwl Excell:z Rijkz- 
Cantzlerens bref af d. 27 Junij angående Mest. Boos gård, den Acad. H:s HögGr. 
Excell:z tillbudet hafwer. Hwilcket i går i Consist:o insinuerades. Item ett annat 
bref som afgår till H:s HögGrefL Excell:z gref Göstaf om be:te gårdz updragande.

D. 21 Julij
höltz Consist. majus, pr<esentib. Rect. M., M. Brunnero, M. Benzelio, Dn. Gartman, 

M  Liung, Dn. Norcop., Dn. Tersero, Dn. Columbo. Not. Wennaes.
(1). Giorde Rector berättelsse om ett IIL Cancéll. bref af d. 15 hujus ankåmmet, 

angående P. Arrhenium, hwilken för 8 dagar sedan Consistorio communicerades, och 
att Consist. fan nödigt låta öfwergå relation till H:s HögGrefl. Excell.z om samma 
ährende. Och emädan Rector har förfärdigat samma relation, frågade han ännu till 
större säkerheet, om Consist:m tychte den af nöden wara, såsom och, om han nu med 
första öfwergå borde. Men aldenstund någre af Consist:o nu wore tillstädes, som 
förre gången hade uteblifwet, och således ey hade sammanhanget af saken sig bekant, 
ty uplästes ännu H:s HögGr. Excelkz bref. Sedan blef det andra reciterat, som Con
sist. till swar, och såsom en historisk berättelse af saken, hade projectera låtet, huru 
han begyntes mir Curio kåm till att jäfwa Prof. Arrhenium uhr rätten för den 
simultet han hade hafft medh hans swåger h. Rudbeckio och sedan, att Arrhenius 
hade wäret wid inquisitionen på tryckerijet etc. som med mera af sielfwa brefwet är 
att see. Consistorium approberade detta i den form som det nu war, allenast dhet 
någpt lijtet då strax ändrades, och slötz att det med mista post skulle afgå, hwilcket 
och skiedde.

Har begiärte Prof. Brunnerus och P. Benzelius affträde, effter som dhe woro kal
lade till consist. ecdesiast.

2. Slötz att Consist. med en express skrifwer till landzhöfdingen h. Carl Sparre om 
peningerne för spannemåhlen, som i Hälsingeland utbergat är, och att den samma 
som åstad reeser, beordras, att samma peninger så många som i beredskap finnes 
strax afhämpta, innan som dhe af någon annan oförmodelig accident, som somblige 
befara, blifwa distribuerade.

3. Uplästes Ringii bref från Wästerås med påsten ankåmmet till bokhållaren. 1. 
Om skrifningen huru den der å orten aflupet hafwer. 2. Att en hop officerare effter- 
sökia få bringa under militiestaten Acad:ns bäste hemman, serdeles i Romfertuna och 
Dingtuna rättarelagh, berättandes att landzhöfdingen har reda en lista på hemmanen.
3. Item andre particulariteter Acad:ns bönder angående, såsom skuld etc

2 [ = 4]. Slötz att till h. Rijkz Cantzleren här om ett bref afgår nu med posten, och 
tlllijka till landzhöfdingen i Wästeråås med posten i dag om communica/*on af dhe 
ordres, som landzhöfdingen haar om ett sådant ährende af K. Mt. öfwer brefwens 
stylicerande skulle inspectores serarii tillijka med Rectore wara.
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[Samma dag.]
Effter middagen höltz Consist. minus, praesentiW M. Reet., M. Liung, h. Norcop., 

h. Terserus \sic\ Notante Wennaesio.
(1) . Krukmakaren i Swartbäcken Johan Johansson inkåm emot Depositoren 

Beckium. Och uplästes först krukmakarens beswärs skrifft, angående sin swärfaders 
Tomass Staffansons gård, han hade till kiöp updraget Beckio, beskyllandes Beckium 
till att utgifwa kiöpebrefwet på sin swärmoders ord och tillsäyelsse, som hon doch 
sedermera med eed har nekat till på rådstugun, derföre krukmakaren samma kiöp nu 
måst återkalla, och således har taget der af skada, det han förmenar kunna winna 
Beckium till att sig refundera.

Sedan uplästes någre andre skriffter och documenter detta gårdzkiöpet angående 
nl. Lorens Menschewers attest, krukmakarens kiöpebref gifwet Beckio, hwarunder 
secret. Lårman hade attesterat i rådstugudomen af d. 31 Martij, borgmestarens Kadows 
attest, Beckii försäkring till krukmakaren på en wängåfwa på gårdekiöpet.

Consist. fan effter föregången noga ransakning, och parternes muntelige Con
ference ey annat, än att Beckius hade rätt gådt till wärcka här med, och att skulden 
stod hoos Johan Johansson sielf, som bodde intet längre från sin swärmor än twärt 
öfwer gatan, och icke skulle talt ett ord först med henne här om, för än han gaf ett 
fulkåmligit kiöpebref uth åth Beckio, jämwäl i hennes nampn, så wäl som flera 
interessenternes.

Krukmakaren yrkade, att han will ha refusion för sin tagne skada, wid detta ut- 
gångne jordekiöpet, särdeles för den bebygde tompten, mellan tullstufwun och gården, 
såsom och ladan, som Beckius honom för sig hade cederat uthaf gården, hwilcket 
Consist:m intet fan skiäliget, effter han intet kunnat hemula Beckio gården, uthan 
kiöpet dem emellan är af rådstugurätten uphäfwet Omsijder sedan parterne afträdde, 
och Consist: m något öfwer saken discurerade, conciperades domen uthi följande 
form: Res. Uthaf dhe skähl och documenter som på begge sijdor upwijste äro, finner 
Consist. intet att h. Depositor i detta kiöp, har orichtigt handlat, som Johan Johansson 
honom will tüläggia; ey heller något målsmäns döme sig ohemult tilltaget i actionen 
på rådstugun om gårdzkiöpet, emedan, han hade Johan Johanssons eget kiöpebref 
för sigh, hwar effter han lagligen gått hafwer. Sedan finner och icke Consistorium 
att krukmakaren hade taget skada på den undantagne tompten af ladan, för Beckii 
skull, emedan som samma tompt och lada honom då hade tillkåmmet, när han med 
Beckio accorderade, så äger han och henne ännu, och kan der med i anseende giöra 
och låta som honom behagar.

(2) . Rector angaf ett ährende som honom af sin antecessore är lämnat, att And. 
Ulfström har hafft under händer någon spannemål, som Salan i moder [Elisabet 
Salamis] har tillkåmmet, hwilcken förre Rector har lätet arrestera, för dhe böter 
[Johannes] Salanus i wintras blef fäldter till för någre skälzord på Pictorelium, som 
af actis d. 13 Januarii synes. Har derföre welat förhöra honom här om, hwilcken och 
der på inkallades, och frågades hwarföre han emot Rectoris ordres låtet uthtaga 
spannemåhlen, den han wiste wara arresterat.

Ulfström sade, att han då hade wäret på landet, då den blef uttagen af h. Berlingens 
drängiar. Nycklarne såte hemma i cammaren, dem min mor lät uthfå. När jag hem- 
kåm, fick jag det weta, då gick jag till Gieswaholm, och der effter frågade, och 
klagade att jag derföre måste swara, effter Rector har slaget arrest dher på. Då har
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herren swarac, att om han Salanus är något skyldig, så kan hans moder wäl så mycket 
betala.

Ulfström tillhöltz med alfwar att bekiänna, om han icke lijkwäl har wetat af att 
dhe skulle den uttaga, och således med hans practiquer är spannemåhlen uttagen. 
Han tillstod sigh kunna giöra eed här på; lofwade sedan wilja skrifwa Salani moder 
här om till med första, och altså wijsa att han här om är bekymbrad. Han affträdde; 
då imedier tijd fattade Consistorium denne resolution. Ulfström ålägges att wara 
här om bekymbrad, huru penningerne kunna erläggias, för hwilcka spannemåhlen 
war arresterat, nl. 7 dr 16 s. smt., derföre han imedler tijd skall stå, emedan den 
gönom hans förwållande och wårdzlösheet är uttagen, ehuruwäl han hade meriterat 
någon poen, effter han syntes här i jämwäl hafwer violerat sitt juramentum, för det 
han i tijd intet gaf Rectori tillkiänna, att spannemåhlen war så hemligen uttagen, så 
och att han intet bättre förwarade nycklar ne till be: te arresterade spannerl.

Den 23 Julij
effter bönen, praesentibor M. Rectore, Mag. Brunnero, Dn. Gartman, M. Liung, 

Dn. Norcop., Dn. Tersero, Dn. Columbo. Notante Wennaesio.
Uplästes brefwet som afgå skulle till gouverneuren i Gefle om peningernes lefwe- 

rering, för den försålde spannemåhlen i Helsingeland, och discurerades huru det som 
ännu innestår hoos allmogen för panter, skulle bäst kunna uthbringas; somblige 
meente att det kunne lembnas i befalningzmans förtroende, hwilken och har hafft 
giöra med denne spannemåhlen; andre befarades att det säkert icke kunne skiee, 
effter som dhe medel som stodo att förwänta, lätteligen torde tagas till andre publicos 
usus. Doch blef omsijder wid det förre, att det lämnas till befallningzmans bestäl
lande, hwilcken och kan hafwa parterne så nu som förr omhänder, allenast man toge 
af honom en lista som skyldige äre.

D. 27 Julij

höltz Consist extraord. present ib. M. R., M:ro Benzelio, M. Skunck, D a  Gartman, 
M. Liung, Dn. Norcopense, Dn. Tersero, Dn. Columbo. Acta not. ‘Wennaes.

(1). Gaf Rector tillkiänna Consist. nu wara besynnerligen derföre sammankallat, 
emädan man ärnade i dag med påsten skrifwa H:s HögGr. Excelhz R. Cantzleren 
till om Communitetet, huru man sigh med dess bijbehollande wid instundande 
rijkzdag och cröningztijd skicka skall, och om man till den ände skulle nu uptinga 
till dess underhåll oxar, hwilcke för tijden här anbiudas. Man hade fuller sig att 
beklaga öfwer den meddellösheet hoos Acad:n denne tijden fins, men fan man der 
emot kunde införa andre skähl, som wid Kgl. M:tz ankomst borde tagas i acht, 
serdeles dhet som länder till exercitiernes drijfwande, och studerande ungdomens 
frequenz wid Kgl. M:tz wistajzde här å orten; altså proponerade nu Rector om detta 
ährendet, hållandes före, att man icke borde först communicera med H:s HögGrefl 
Excell:z, förr än man något wijdare her till giör.

Prof. Benzelius frågade hwad hopp Quaestor och insp. aerarii gifwer om medel 
härtill?

Härtill swarades, att Quaestor och inspect. aer. D. P. Rudbeck hade reent af swarat 
här till att intet finnes i förråd, och att exercitierne ändå intet kunna continueras, 
emedan studenteme intet få behålla sine camrar, uthan äre reda dher i från afsagde.
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Här om discurerades widlöfftigt in utramq#e partem.
Slötz omsijder, att Rea. med inspea. aerarii, concipera ett bref till H:s HögGr. 

Excell:z här om, remonstrerawdes hwad skähl å bägge sijdor finnas. Imedlertijd kan 
man låta denne oxkiöpmannen fara, om han intet will töfwa, och icke så hårt sig 
adstringera till honom, emedan han ändå lärer intet bättre kiöp gifwa än dhe andre, 
som wäl lära hijtkomma längre fram i höst.

(2). Proponerade Rector om inqwarteringen, som nu pådrijfwes af en af Hans 
Kgl. M:tz qwarte[r]mästare utskickad. Och har Rector med den samme här om 
discurerat, och förnummet honom fuller inga skrifftel. ordres hafwa af Kgl. May:tt, 
uthan allenast mundtelige, som han berättar nl:n att der det änteligen skulle om- 
trängia, och hoos staden icke tillräckia skulle, att dhå hoos Acad:ns betiänte någon 
inqwartering sökes.

Rector frågade hwad Consistira wille här till swara; effter qwartermästaren war 
här uthan före tillstädes, och afwäntade ett wist swar af Consistorio? Här om discu
rerades nu widlyfftigt pro et contra. En part höllo betänckeligit, att samtyckia till 
någon inqwartering, emedan der på inge skrifftelige ordres wore ifrån någon högre 
hand, stridde och emot privilegium academicum och dess betiänte gifne, såsom och 
wore till befara, att sådant onus skulle flere reesor och jemwäl af andra tillfällen än 
detta är, blifwa Acad:n och dess betiänte påbördat. Andre mente, att man i anseende 
till närwarande tijders conjuncturer effter inhämptat wiss kunskap, att inqwarteringen 
woro allareda noga effterkåmmen hoos borgerskapet, jämwäl med förbehållande, att 
sådan inqwartering effterletz af en god wilja, och underdånig redebogenheet emot 
Kgl. M:t och dess hofstat, nu skulle icke kunna detta aldeles afslå, uthan låta någon 
billig inqwartering skee hoos Acad:ns betiänte, hwilka sine egne gårdar hafwa, när- 
warandes icke allenast qwartermästaren, uthan och så någon af Acad:ns betiänte, 
hwilcka seda» en lista skola inlefwerera i Consistio, på den inqwarteringen dhe giort 
hafwa, att Consist. sedan den nogare effter see hwars och ens råd och lägenheet, 
justera kunde.

H. qwartermästaren inkallades, och berättade Rector sig andraget för Consistorio 
hans ärende, och är Consistorii första och sidsta swar, att man giärna H:s Kgl. Mit 
på hwar[i]ehanda sätt med all underdånig beredwilligheet tillsatte. Allenast han 
behagade först communicera Consistorio stadzens inqwarteringz lista, att man kunde 
intaga huru wijda inqwarteringen hoos dem skiedd är; item att han wille com
municera ett upsatt på den af Kgl. Mitz hofstat, som han har disposition om. Den 
senare lofwade han, sade sig och wilja taga en deel af dhem, som förr äre inqwar- 
terade af hofwet hoos borgerskapet, och gifwa åth Acadins betiänte, och staden sedan 
kan taga så mycket flere af gardiet igen, hwilcka en god deel ännu intet hafwa fått 
qwarteer, in summa han beqwämwer sig till all billigheet i denne inqwartering, 
allenast Consist. wille till den samtyckia, wore och in ta  till att befara, att sådant 
skall dragas till något exempel, wäl förståendes att denne inqwartering effterlåtes af 
en god wilja, och inge lända till praejudice af Acad. privilegier, uthan endest, att 
accommodera Kgl. Mitz hofstat med någre qwarteer, hwilcka eliest omöyeligen kunna 
tillräckia hoos borgerskapet, det jag nogsampt weet betyga. Samma dagen technade 
Rector Acadins betiänte på en lista, effter qwartermästarens inständige begiäran, hoos 
hwilcka han då strax wille inqwartaa, effter han nu någre dagar har sig för denne 
orsaken här uppehållit.

3. Sedan proponerade Rector om huus hyran, som innan Michelsmessa kan falla,
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hwilken några påstå sigh böra tillkomma, effter dhe till den tijden hafwa legt loge- 
menterne, serdeles dhe som legdt hade gårdar.

Pr. Norcop. höll före, att effter som borgarne till detta tillfälle måste giöra repara
tioner, både till husen och gatuläggninger, att fructus borde till dem redundera och 
böra så sielfwa råda om sine huus. Här om discurerades en stund, och höltz billigest, 
att dhe som hafwa legdt heele gårdar, niuta den extraord. profijten, som wid denne 
rijkzdag och cröningztijd kan föllja in till rättan fardag, och sedan rätta gårdäganden.

Pr. Columbus sade sig haa en gammal bygning, der någre inhyses käringar sittia 
för ett dagzwärcke eller annat. Frågade om han är plichtig låta dem blij qwar. 
Swarades att det intet obligerar honom, effter dhem af en god wilja allenast för en 
lijten recognition är effterlåtet der sittia till behagelig tijdh.

4. Effter som någre ha sigh beswärat hoos Rectorem, att dhe icke hafwa råd för 
studenternes böcker och andra saker, och wilja intet wårda om dem, ty frågade Rector 
Consistorii mening här om. Resolutio. För studenternes saker bör borgaren som 
cammaren uthleger swara, och hafwa dem i god förwar, serdeles in till rätta fardagh.

(5). Slötz att dhe studenter som allareda ha utgifwet sin huushyra, böre den af 
borgaren igenfå effter proportionem, allenast af dhe logementer som borgaren uth
leger, och får någon profijt af. Dhe andre som blij inqwartering uthi, rår borgaren 
intet före.

6. Insinuerade Rector att en studiosus Olaus Otterdal Gothoburg. har fått con- 
firmation af h. Linnart Ribbing på stipendio Gyldenhielmiano, uthan någon mention 
i samma confirma/ion om Consistorii wetskap der om, som lijkwäl i sielfwe testamentz 
brefwet fins exprimerat. Och skulle h. Ribbingen allenast befalt denne Otterdahl läsa 
up brefwet för böndren, och intet meer bekymbra sigh dher om. Har icke deste 
mindre han welat insinuera det först Consistorio, emedan han sedt att testamentet 
omrörer, det samma stipendiat borde af Professoribor i Upsahla der till godh kiännas. 
Consistrm beklagade huru illa med desse testamentz godzen tillgår, att de i grund 
ruineras. Hwilcket Consistrm intet kan förekåmma, effter det så offta hoos be:te 
stipendd. patrones har giort påminndsse, men intet uträttat, effter dhe heelt och 
hållet ha draget till sigh både disposition och inspectionen öfwer sådane stipendiis. 
Hwilcket Prof. Skunck berättade då allareda wara skiedt, när han och Prof. Åkerman 
nöth desse stipendiis Gyldenhielmianis till goda.

Sedan uplästes Ribbingens confirmation för Otterdaal, hwilcken originaliter läm
nades till acta, en vidimerat copia af Rectore gafs Domine Otterdaal.

7. Een husesyn och reverserne af exercitiemestaren för hemmanen dem tilslagne 
ähre som senast slötz om, insinuerade och nu Rector, med påminnelse till förre 
inspect. serarii som förr hade lofwat wilja haa bekymmer om synen. Hwar till Prof. 
Norcopensis sade, att dhe här tills för andre hinder intet kåmmet der till, uthan 
lofwade dhet med första wärckstäUa, när dhe effter sin plicht taga sigh före sin 
deputerade ransakning på dhe andre Acad:ns bönderne.

8. Refererade Rector om Consistorii cammar, som af spijsmästaren skulle igen- 
tagas, och att D. P. Rudbeckius har nu sedan begiärt, att Jacob Andersson den får 
behålla till fram bättre, effter som och han ärnar då sielf resignera munus inspec- 
torium, hwilcket Rector nu refererade till Consist:m, emedan han för denne orsaken 
skull intet kommer till att uträtta, det han hade ärnat wid aeternes i ordning läg- 
giande, som här i skåpet i en stor oreda äre.

Och blef der wed att Consist:m låter här med hållas, så länge med rijkzdagen blijr
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öfwerstält. Doch kunde man imedler tijd försökia, om man ännu kunde kåmma till 
wäg» der medh.

9. Reaor har påmint fougderne om dheras cautioner, effter Consistorii sluth, 
samma gång.

Unonius säger sig hafwa inlefwererat sin caution i Consistorio, och hafwa sin swär- 
fader för sigh, om hwilcken Reaor sade, att Consistrm borde i tijd wara bättre för
säkrat, emedan han denne tijden meer och meer af sigh kåmmer. Klinten lofwade 
med första skaffa en formal caution af h. Lillieflycht. Ringius har intet wäret hemma 
här tUl.

10. Om huus hyran som af Mest Boos gård fallen är, har Reaor frågat bokhållaren, 
hwilcken hade swarat att den är intet kåmozen till ord. uthan till extraord. staten, 
dher doch peningarne till gårdsens reparation denne tijden äre tagne af ord. staten. 
Och fördenskull böre ord. staten i rächningerne gode giöras af extraord. staten, eller 
i synnerheet af någon huus hyra som kan falla af gården, om H:s HögGrefl. Excell:z 
RijkzCantzlaen eller gref Göstaf in ta  behagar att logera d a  i. Bokhållaren hade 
eliest sagdt att 3 åhrs huus hyra står obetalt, der inspea. ser. och Prof. Rudbeck hade 
allenast sagdt restera för 2 åhr, om hwilcket och Rector sedan påminte inspeaores 
serarii, att dher om wara bekymbrade.

11. Baättade Rector att Algoth Rommell reste d. 25 hujus till Hellsingeland med 
bref till gouverneuren, och befalningzmannen Johan Nerbelium, angående pening- 
anes uthlefweraing, som allareda samblade äre af Acad:ns försålde spannemrl, med 
dhe order att dhe peninger han får omhänder, antingen med någon wiss wexell till 
Stockholm, ella  eliest på någon tiänlig farkost lå ta  öfwakåmma till någon wiss i 
Stockholm, sadeles Christoffer Boy, hwilken och då fick af Quaestore 49 dr till 
teesepenningat.

12. DD. P a . Rudbeck låter anhålla, att af Acad:n någon pening måtte skiutas, till 
att låta laga lechtane i kyrckian, hwaräst mycket illa står till, både oreent med soopor, 
och bänckane söndrige.

Prof. BenzeL påminte wara någre sluut om desse lechter i actis, när man leeter 
tillbaka, hwar om man först borde wara informaadt, förrän man resolverar, och 
Acad:n icke alt för hastigt tar något onus på sigh, på hwilcket sedan kunde kåmma 
något efftatahl. Doch tychte somblige intet wara så stor afsaknat, om man wid denne 
tijden kunde något contribuaa här till.

13. Angaf Reaor att pastor i Nääs, så wäl som fougden har anhålla om tijonde- 
rächnarne d h a  i sochnen, e ffta  som dhe klaga att mycket undasleef d a  af almogen 
skea med tijondegärden. Här till nämdes Bodijn, som för 2 åhr sedan hade rächnat. 
Hwilcken d h a  nu hade begiärt, och kunde lätteligen komma d h a  till, så frampt man 
icke wille bruka honom på någon annan importaligare ort.

(14). Reaor insinuerade om Nybelio, hwilcken har draga uhr arresten, för den 
excess han i wintrass hade giort på gptdänningarne, och daföre då fäldtes till någre 
bö ta, såsom och bårskära lönens richtige baalning. Consistrm då försäkrat barbieren 
sig wilja wara sorgfällig, att den skulle afläggias som af actis fins.

Effter något confaence här om, blef detta d a  wed, att Reaor giör sin flijt att 
disponaa Nybelii moder, att detta clarera. Hwar och icke sökes stads magistratens 
assistence.

13. Sal. Prof. Laurbagii son [Samuel], anhålla om något stipendio här wid Acad:n. 
Och blef gott funnet att han först blijr examinaad af Decano, sedan wille man see



334 i 6j$: 27 juli -  4 augusti

till, att han med det första kunde blifwa hulpen, så frampt han finwes i sine studier 
hafwa dem profect giordt, att han sig af något stip. här wid Acad:n fruchtsamligen 
kunde betiena.

Den 2 Augusti
sammanträdde in Consistorio Rect. Magn. medh inspect. aerarii DD. Pet. Rudbeckio 

och P. Tersero. Not. Micrand.
1. TiUsattes till tijondräcknare Johan Nillsson i detta åhr i Skiefftuna sochn.
Erick Andersson Bitter, som förr ha wäret stadztiänare tillböd sigh och, han till

sades först skaffa sigh pass ifrån staden, sedan kan han ställas till Husby Långhundra.
Erick Olsson Barck förordnas till Närtuna.
Johan Bodijn till Husby Odensahla, och skrifwes fullmachter för desse, som och 

bref till pastores. Hwadh dhe för ha hafft, unnes och dhem i åhr till reesepeningar, 
och eliest i spannemåhl.

Den som till Nääs förordnas, unnas 1 t:a sädh, dher med han kan förmodeligen 
wara nögd, effter den sochnen är lijten och ligger mir.

Den 4 Aug.
höltz Consist. majus, praesent:b«j R. M., DD. Rudbeckio, h. Gartman, DD. Hoff- 

wenio, M. Liung, Mag. Celsio, h. Norcopense, h. Tersero, h. Columbo. Acta not. 
M. Micrand.

1. Uplästes H:s Excelkz gref. Gustaf De Lagardies bref till V. Consist., dher i han 
betackar V. Consist. för offer, logementer i Mest. Boos gård öfwer rijkzdagen, men 
emedan H:ns Grefl. Excell:z har reeda försedt sigh dher med annorstädes, och dhesse 
icke behöfwa. W ar nu Consist:ii mening, att dhen frantzöska ambassadeuren, som 
med flijt dhen begiärt haar, får dher blifwa.

Wedh detta tillfälle refererade Rector, att M:r Boos änckia begiärar disponera om 
sin sal. mans gård sielf. Uplästes så twänne hennes bref, i dhet förra klagar hon 
härdeligen öfwer Acad:ns processer emot sigh, beskyller Academien för hafwa ruine
rat sig, och afhändt sigh med wåld sin egendom, begiärar sedan få sielf laga om 
gården, såsom om sitt, begiärar och få den spanne: 1 henne lofwat är åhrl. af Acad:n.

Nu upkåm DD. Hoffwenius.
I dhet andre brefwet, har hon allenast drifwit på, att få spannemåhlen. Och har 

hennes dotter wäret hoos Rect. Magnif:m med det brefwet, då hon har begiärt, att 
hennes moder må blifwa accomoderad, med 3 camrar i trägårdzbygningen allena, 
ehuruwäl modren sielf som dottren bekiände, har welat hafft heela trägårdzbyg- 
ningen, då Rector henne förehållet hennes moders stora och olij delige otijdigheet 
emot Consist:m, den hon och sielf dottren nl:n kunde besinna.

Nu frågade Rector, hwad Consistorium tycker, om man skall uplåta henne dhe 
rummen hon nu begiärer, eller ey. Rector war i den mening, att man kunde effterlåta 
dhe 3 camrarne, till att afskiära tillfälle för henne till månge oförskiämde quereler.

Nu upkåm h. Terserus.
Consistoriales dhe andre höllo betänkeligit, att släppa henne in i gården, om hon 

gönom lagelig immission är en gång dher uthkåmmen, befarades och att frantzöska 
ambassadeuren icke will tohla henne brede widh sigh.

Nu inföll tahl om immission, att dhen intet finnes igen, förmeentes wara hoos 
h. Olaum Rudb., och att dhen bör med flijt efftersökias.
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Begyntes åter tahl, om dhe 3 camrar hon begiärer i Mest:r Boos gård, och effter 
något widlyfftigt discurerande, staante man der i, att inspector serarii h. Terseraj 
talar med dhen andre inspect. DD. Rudbeck och Quaestore, hwilcka nu ey wore tili- 
stades, om huru gården är uth hyrd tili frantzöska ambassadeuren.

N u upkåm DD. Rudbeck, han berättade att frantzöska ambassadeuren, har allenast 
begiärt den store bygningen wed gatan, men trägårdzbygningen har han begiärt 
gönom postmästaren för den engelske envoyen, efter dhe ha stör comminication med 
hwar annan, och war derföre DDoctris betänckiande, att man först afbijdar post
mästarens heemkomst från Stockholm, då man får wiss kunskap, om den engelske 
envoyen will blifwa i den bygningen wed trägården. Dher så är, så kan man intet 
tillåta att hon der inkåm#?er, effter han är honom förr af Consistorio lofwat.

Taltes om den spanne:l hon begiärer. Unonius inkallades, och frågades huru mycket 
hon har fått. Han sade henne i fiohl först fått 15 t:r, sedan 3 t:r på dhe 3 åhr henne 
rester, fans altså resta henne än 4 t:r på det fiärde åhr et, effter hon åhrligen skall haa 
6 t:r.

Frågades hwaräst hon den deel skall få. Fougden Unonius sade sigh nu ingen rådh 
hafwa der till.

Slötz att hon blijr hulpen af dhen resten som innestår af dhe 6 t:r hon åhrligen 
skall haa. Hoos mölnaren i Ulfwa och Ekeby, med 4 t:r sädh, dher om DD. P. Rud
beck lofwade tillhålla mölnaren. Och att dhet skall anhållas i Kgl. Cammaren, om 
sluth och domb i Mest:r Boos saak, och skall det skiee skrifftekn till Stockholm, om 
Kgl. Cammaren icke kånwwer hijth.

2. Uplästes h:r landzhöfdingens i Wästeråås swar till V. Consist:m, der i han 
skrifwer sigh aldrig än hört af det, att någre Acad:ns hemman skulle wara slagne 
under militien, såsom berättat war af Ringio, vid. acta d. 21 Julij §. 3., uthan dher 
sådant wara skiedt, skulle uthan twifwel dhet af högre hand wara Acad:n för någon 
annan notificerat.

Detta föll Consist. sällsampt, effter fougden Ringius så wist det har berättat, doch 
huru här med egentligen förewetter, kan man af Ringio wed dess hemkomst förnimma.

3. Taltes om inqwarteringen, att Kgl. qwartermästaren hoos Rector har sagdt sigh 
fått muntelige ordres, att begiära af Acad:ns societet någre inqwarteringer, effter 
staden intet hinder med alle främmande. Nu beswärar någre sigh af dhem som 
inqwarteringen är skiedd hoos, såsom Carl Persson,* att dher han skall taga emot den 
inqwartering, som reda hoos honom skiedd är, lärer han intet ha rum för dhem, som 
sigh exercera skola i musiken.

Carl Persson inkåm, tilböd sig eller willja taga emot någre af ordinarie musices 
academicis, hwilcka eliest intet weta sigh någre rum.

Uplästes och en skrifft af bokhållaren, Jacob Andersson, L. Unonio och Bengdt 
Larsson [Thüring] bokbindare, dher i dhe begiära niuta Kgl. privilegium, och wara 
frije för inqwartering.

Consist:m betänckte att dhe sittia medh store gårdar, somlige flere än en, och 
borde intet undraga sigh i sådant fall att uplåta någre logementer, dherföre resolvera
des att det blifwer wed dhen inqwartering, som skiedd är, wilja dhe der med icke 
wara nögde, så reese sielfwe till Kongen och beswära sigh här öfwer.

Slötz och att den hofjunckaren som är logerat hoos Carl Persson blijr inrymder

* Dvs. Carolus Petri Wattin.
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hoos apothekaren, effter Carl Persson istället will taga 2 af musikanterne till sig, 
om han eliest intet slipper inqwartering.

4. Inkallades sedan dhe Acad:ns betiänte, hwilcka nu beswärade sigh öfwer in- 
qwarteringen. Bokhållaren sökte med flijt blifwa frij, effter han skall sielf leya huus 
åth sigh, men för särdeles orsaker blef wed det som slutet är, om han icke kan giönom 
dhen herren som kåmmer i hans gård, blij frij.

Depositoren Beckii hustru sökte och med flijt, att blifwa frij för den ena musi
kanten, effter hon icke har mera än en cammar. Consist. sade sigh wilja taga dhet i 
betänckiande.

4 [bis]. Effter facult. medicae sluth, antogz Petter Treeko till Academiens barberare.
5. Förfrågade sigh Lars Unonius, huru han skall bära sigh åth med resten hoos 

böndren, om han skall låta skiära sielf hoos dhem som mycket skyldige äre, och fahra 
är, att om dhe sielfwe få handtera säden, blijr spannemåhlen distraherad, såsom hoos 
rättaren Matz Olsson i Uggelsta, Walskog böndren och flere sådane.

Resolverades att fougden med rättarelaget låter skiära, och sättia sedan låås före, 
att spannemåhlen icke distraheras.

6. Angaf sigh en man wed nampn Johan Siffersson, född i Bondekiörk sochn, 
till att blifwa Acad:ns smedh. Han tillsades att skaffa sigh med första sitt lärebref, 
och pass af sin herre, som han här tills ha tiänt hoos, så skall han sedan wara närmest.

7. Frågades om dhe acta angående h. Arrhenii taal, som misshaga 111. Cancellario, 
skola skrifwas reent eller förbijgåås.

Resol. Dhe blifwa utlåtne i aeternes omskrifwande, effter som nu af störste deelen 
assessoribttr begyntes strax mir det tahlet föll så slutet wara, fast det ey inkåm ad acta.

8. Taltes om Erick Larsson humblegårdzdrängen, som är tagen till båtzman af 
staden.

Resol. Secretarius Consistorii talar med borgmästaren der om, och begiärer weta 
af hwad skiähl sådant är skiedt.

9. Påminte h. Ol. Rudbeck gönom H:s Högw:t h. D:r Rudbeckium, att V. Consist. 
will taga i förwar dhe kläderne och himmelen, som han till en deel har gifwet till 
Consistorium, på det att, när något af collegierne skulle intaga Consistorium, sådant 
icke skulle förekåmma, som skiedde i förre eröningen. Och sades der wed att den 
cammaren som Jacob Andersson har, änteligen sökes igen till att förwara der i 
sådant och annat, som nödigt är, särdeles Consistorii handlingar som liggia i confusion 
i skåpet, för trängzel skulL

D. 11. Augusti
sammankallades Professores effter predijkan i audit, minus vetus, praesentes wore 

ProRect. M. M. Celsius effter Rector förhindrad war propter luctum, DD. Rudbeck, 
h. Gartman, DD Hoffwenius, M:r Liung, h. Norcop., h. Terserus, M. Columbus. 
Acta not. Mag. Micrand.

1. Bewiljades Dn. Andreae Krook Holmensi testimonium.
2. Bewiljades notario i skohlan h. Erick Nilsson i sin fattigdom, 6 dr smt. i caro- 

liner, af fisco studiosorum.
3. Föredrog inspect. serarii DD. Rudbeck, effter h. Quaestoris skrifftelige påmin- 

nelsse, att Acad:n angeläget wore, till få en god bonde på Ultuna hemmanet i Skiäff- 
tuna sochn, som nu är uthan bonde och illa medfahren, och dageligen förwärras, och 
emedan rättarens Joon Olsons sohn i Wåhlsta Swen Jonsson sigh tillbiuder, der han 
kunde få någre åhrs frijheet, och någon hielp till täckia husen af fodret, som och
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något af säden och höö dher faller, war h. inspectoris mening, man unte honom 2 åhrs 
frijheet, och något dher till af säden och fodret. Resolutio. Han niuter 2 åhrs frijheet 
på hemmanet, 10 lass höö och all halmen i åhr faller, till att täckia husen, item 2 t:r 
rogh och 2 t:r korn af denne åhrswäxten. Skall der emot wara förplichtad att ställa 
nöyachtig caution för sigh, att han hemmanet wäl och förswarligen brukar och bygger, 
som och effter frijheetens förlopp sine uthskylder åhrligen i rättan tijdh aflägger.

4. Antogz wachtmästaren Per Jonsson Brook till tijondräcknare i Nääs sochn, och 
beståås honom effter proportion så mycket reesepeningar, som dhe andre haa fått, 
item 1 t:na spannemål för sitt omak.

5. Taltes om Mest:r Boos gård af inspect. aerarii DD. Rudbeck, att änckian giönom 
sin dotter låter förstå, sig wilja intaga heela den ena bygningen, den man eliest hade 
ärnat hyra uth till engelska envoyen, och att hon hade låtet dyrka up alle camrar 
der i äre. Consistrm war bekymbrad om, på hwad sätt man måtte hålla henne från 
gården, det som förmentes blifwa swårt nock, om man icke funne igen immission i 
hennes egendomb. Slötz derföre att den med flijt efftersees.

D. 18 Augusti
höltz Consist. majus, präsentes R. M., M. Brunnerus, M. Skunck, h. Schefferus, h. 

Åkerman, h. Gartman, DD. Hoffwenius, M. Celsius, h. Norcopensis, h. Terserus, 
M:r Columbar, h. Berelius. Not. M. Micrander.

1. Proponerade Rector att stadz fiscalen giör beswär öfwer Giödingen, som låter 
bruka sigh till procurator, det han förmenar honom ey böra tillåtas, effter ett sluth 
skulle wara giordt i Consisno A:o 670, det ingen borde till sådant admitteras, som 
icke wore examinerad af facult. jurid.

H. Schefferus sade sigh intet finna så nödigt, att en procurator skall ändtelig wara 
examinerad, eller af så öfwermåttan stor erudition, uthan den som eliest förstår 
sådana saker. Han Giödingen nl. är eliest i Stockholm god kiänd till agera i en och 
annan sak.

Prof. dhe andre tychte man borde see effter, af hwad tillfälle det slutet är giordt, 
eliest meente dhe att der karen förstoge sine saker, det som pftesummerades om denne, 
kunde den wäl tillåtas, fast han ey wore examinerad.

Nu upkåm h. Åkerman, och h. Celsius, it. M. Skunck.
Rect. frågade, huru man skall då bära sigh åth, med Consistorii förra sluth.
H. Åkerman betygade, att facultas så hade slutet, och det af wisse skiähl som då 

ventilerades, och tycker mig att effter Consistorium förr haa slutet här om, så blifwer 
det der wed, och kan stadz magistraten der effter rätta sigh, när någon kåmmer som 
ey hafwer testimonium ifrån facult. jurid., doch syntes skiäliget af dhe andre, att 
facult. icke fordrar någon rigoreus examen, uthan tillåter dem som äre eliest ährlige 
och sinrijke, meente och att man offta kunde betiäna sigh af sine barns praeceptorer, 
och andre beskiedelige perssoner.

Resol. Om faculteten approberar denne Giötling, till hwilcken han remitteras, så 
må han tillåtas att agera.

2. Profess. Lundius låter hälssa V. Consist:m giönom Rector Magnif., och begiärer 
någon större wissheet om det praebende henmanet honom är lofwat, som förr ha 
warit Professori logicae tillslaget. Uplästes Consistorii sluth af d. 9 7temb. 674., att 
när det wore wist med Professorum omwäxlingen, så wore han så när som en annan, 
interim skulle han få dhe 10 t:r spannemål honom äre lofwade.
22 -  724594 SaUander
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Prof. Skunck; det wore bättre, man gofwe honom åhrllgen dhe io  t:r spannemål, 
eliest dragés hemwanet ifrån faculteten, och blijr en confusion af. Reet.: Dhet har 
intet wäret stadigt under facult. philos.

Resol. Ehuruwäl Consist:m har betänckiande wed för hwariehanda confusion, 
särdeles med faculteternes probende hemman, detta att samptyckia, lijkwäl i anseende 
till dhe skiähl för h. Prof. Lundio här i äre, bewiljes honom det praebende hemmanet, 
som Prof. logicae för har hafft nembkn Bärby i Dannemark s:n, och niuter han halfwa 
räntan dher af för 675. den andre halfparten kåmmer antecessori till.

3. Johan Prokman bewiljes testimonium.
4. Uplästes h. gouverneurens i Norlanden swar på Acad:ns bref, der i han lofwar, 

att Acad:n skall få sin satisfaction och betalning för spannemåhlen, så snart fougden 
Nerbelius, hwilcken detta är committerad, kan få något meer op af allmogen.

Nu upkåm DD. Rudbeck.
H. Åkerman och h. Skunck, item h. Brunnerus, höllo före att det wore nödigt, det 

Acad. hade sin man dher, som vigilerade i detta ährendet, tillijka medh häradz 
fougden. Somblige meente att man till facilitera wärcket, skulle spendera på fougden 
något, effter han eliest har månge assignationer på sigh denne tijden, af hwilcka han 
något niuter, i den mening wore Rector och h. Åkerman.

Prof. Skunck war dher emot, att fougden någon discretion gifwes.
Resol. Effter en stor post än står inne, och man befahrar Acad:n giönom bref 

kåmma här till, slötz att Acad:n sänder sin man dijt som här i vigilerar, och gifwes 
honom med sigh detta gouverneurens bref, item ett obligat bref till häradzfougden. 
Algot Rommell tages här till, som förr är brukat här i. Inspectores aerarii och Quaestor 
äre i det öfrige här om bekymbrade, att icke för här med uthgår.

5. Någre communitister nl:n Roselius, Lunnerius* W. Bothnienses, Ol. Sundinus 
Medelp., Axelius Hornskiöld Oelandus, Reinhold Grefwe Gothob. sökia, att Com- 
munitetet måtte upsättias, effter dhe intet ha till behiälpa sigh med, och äre eliest 
långwäga, att dhe beswärligen kunna kåmma heem. Betäncktes att alle desse icke äre 
af lijka consideration, alle fuller långwäga; men Oelandus och Gothoburgensis i dhen 
måttan meer miserabel, att dhe intet äre trygge för fiendens infall hemwza hoos sine.

Resol. Effter man intet swar ha fått af 111. Gincell. om Communitetet, så består 
detta dher till.

6. Johan Sigfredsson som sigh anbiuder till smed under Acad:n, framwijste sine 
pass, ett af h. Langman på Bergzbrunna, att han dher ährligen har tiänt i någre åhr, 
item ett af m. Claas knijfsmed, hwilken sorterar under kleensmedz skråån i Stock
holm, dher be:te Johan Siffersson har lärt, att han har lärt uth sine åhr.

N u upkåm Prof. Berelius.
Här med beswärade sigh något hwar, att sådana förswarskarar intet giöra Acad:n 

den tiänst dhe böra, uthan gå till andre och arbeta, äre och mycket dyre.
Resol. När sådane ämbetzmän antagas, skole dhe få sine fullmachter, och dher i 

tillhållas, att för alle andre tiäna Acad:n och Professorib&r med sitt arbete. 2:do. Att 
dhe skole wara något billigare emot Acad:n, och ställas sådane fullmachter effter 
privilegiernes lydelsse. Eliest antages denne med samma conditioner.

7. Någre bönder ifrån Alunda och Tillinge sochn, hade någre beswär, dhen dhe 
skriffteligen insinuerade, men detta lämnades h. inspectoribor och Quaestore först att

Felskrivning fö r Olaus Linnerius.
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öfwerläggia, effter dheras beswär wore af åthskillige punchter, som beqwämligare 
kunna skiärskodas af inspectoribor aerarii, än af heela Consistorio, och sedan kan det 
refereras V. Consistorio, då något wist sluth här i giöras kan, deras skriffter togh 
DD. P. Rudbeck till sigh.

8. Taltes om den bonden Swen Jonsson, som sigh d. n  Augusti anböd till Ultuna 
och Skiefftuna sochn i alt fick 2 åhrs frijheet, sampt 4 t:r spanne:l och 10 lass höö 
af denne åhrswäxten, att han beswärar sigh nu, det han ey är nögd med dhe condi- 
tioner, begiärer nu få heela detta åhretz wäxt i säd och höö, will gifwa Acad:n derföre, 
så mycket der uthsådt är, hwildcet hans pastor witnar wara 14 t:r spannemål, cautio- 
nen af sin fader lefwererade han nu in, hwilcken och imderskrifwen war af hans 
pastore M:r Erland Aurenio.

Resol. Effter man befahrar swårt falla, att få någon tiänligare åboo här på, unnes 
honom, föruthan 2 åhrs frijheet, i stället för dhe 4 t:r span:l och 10 lass höö honom 
för d. 11 Augusti bewiljades all denne åhrswäxten i sädh och höö, der emot han 
gifwer effter sin faders caution Acadrn i tillkåmmande winter, så mycket sädh der 
utsådt är.

9. Frågade Rector, huru man skall inrymma ridderskapet, som reda ha kämmet med 
sine saker, och welat dhem insättia i nya Acadrn, syntes sällsampt att dhe sådant 
icke för haa med någon skrifwelsse sökt, eller åth minstonne någon notification låtet 
föruth gå munteligen eller skrifftelrn.

Resol. Dhem inrymmes nya audit, majus, och der dhe begiära att cathedorn skall 
borttagas, kan Rector giönom Acadrns timbermän, låta den borttaga, på det att icke 
något brytes och sedan förkåmwes. Slötz och att till cantzelij inrymmes dhen cam- 
maren wed Consistrm, och dhe sakerne dher äre flyttias up i någon af dhe andre 
öfrige camrarne.

10. Prof. Bentzelius som är förordnad herredagzman, af v. consist. ecdesiast., har 
updraget Acadrn sin tiänst, der hon hade något på rijkzdagen att förebringa.

Consist. wille här om sigh betänckia, och hwad nödigt synes, såsom confirmationen 
privilegiorum, och constitutionum Acadrm. Item om någre Acadrns hemman, såsom 
confirmation på dhe hemman och godz Acadrn hafwer, item om Flosta, det som 
genom militias statens wållande blifwer förwärrad, hwar öfwer h. Scheffer mycket 
klagade. Doch höltz nödigt, att sådant först communiceras, med Hrs HögGrefwel. 
Excellrz R. Cantzleren, såsom och om lecrionib»/ publicis, om dhe nu uphöra skole, 
item exercitia privata, kan och då wed tillfälle frågas om Rect. Magn. rang ibland 
prästerskapet.

11. Förfrågade sigh Rector huru man skall med 111. Cancell. och andre förnäme 
Rijksens Herrars upwaktning, om alle Professores, eller wisse deputati dhet skole 
giöra.

Påmintes förr wäret brukeligit, att 111. Cancell. aff heele Consistorio hälsas, men 
dhe andre Rijksens Herrar af wisse deputatis, hwilcket och syntes gott i acht taga, 
särdeles effter dhe 5 icke nu wijdare föra titel af Rijksens regiering.

12. Påminte h. Prof. Brunnerus, att taket på trycket som refs up när det brann, står 
nu yppet.

Syntes nödigt, att det lagas af expencepeningarne, item trapporne till Acadrn, och 
muren kring om Acadrn, inspectores lofwade sådant beställa, så snart något arbetz 
folck kan skaffas der till.

13. Rector påminte och gott wara, att Professores lingvarum och poeseos äre be-



340 1675: i8  augusti - 1 september

redde tillbringa någon solenne sammankomst wed detta tillfället, med någon oration 
eller sådant, särdeles med ett tiänligit voto publico wed cröningztijden.

H. Scbeffer sade sigh intet undraga sigh der ifrån, om han förnimmer sådant wara 
Acad:n behageligit, det lofwade och h. Norcopensis och Mag. Columbus.

[Samma dag.]
Klåckan 4 höltz Consist. minus, preeseatibus Rea. Magn., Mag. Skunck, Dn. Åker

man, h. Norcopense, h. Berelio. A aa not. M ia.
I. Inkåm Samuel Johansson klåckare, emot en stud. Joachim Skultz, beswärandes 

sigh att denne Skultz intet will wara nögd medh dhe huus, som han nu i rijkzdagz 
och aöningz tijden, honom effter uprättat contract tillbiuder, i stället för d a  han 
måste afträda den sahlen han har hyrdt af klåckaren, hwilcken gref Gustaf Delagardie 
skall hafwa.

Skultz sade sigh här intet contestera någon litern medh honom, effter saken är 
reeda under executoris handh, nembl. Samuel Steens.

Äntelig swarade han sigh wilja wara tillfredz, om han finge en lijten cammar. 
Samuel sade sigh biuda honom en cammar, der han kan wara tillijka med en annan 
student, eller och will han gifwan hyran honom tillbaka i proportion på 2 wekor 
som är resta, innan åhret är omlupit.

Resol. Skultz pålägges effter contractetz lydelsse, innan morgondagen inrymma 
sahlen dhe twista om, emedan rijkzdagh och cröning nu hålles, och sökie Skultz 
Samuel Johansson om nöyachtig satisfaction igen in foro competenti, i d h a  han 
honom hafwer att tilltala. Och imedler tijdh skal m:r Samuel Johansson i förwaar 
hafwa M:r Skultz saka. Det samma höltz Consist. och skiäliget, om dhe andre finske 
studenterne, som ha hyrt camrar i Samuel klåckares gård, att effter dhe sielfwe i sitt 
contraa hafwa lofwat cedera sine camrar, der rijkzdag eller aöning här på orten skulle 
blij, måste dhe och det nu owägerligen giöra, och sökie sedan Samuel effter contractetz 
lydelsse, om nöyachtig logementa igen.

D. 1 Septemb.
höltz Consist. minus, kl. 8. press. R. M., Dn. Åkerman, M. Liung, Dn. Norcop., 

Dn. Berelio. Act. not. M:r M ia.
1. Reinholt Waldaun Kgl. May:tz trompeter, fullmechtig af konstswärfwaren i 

Stockholm, anklagar formsnijdaren Johan Christoffer Heyer, derföre att H eya har 
hyrt en cammar hoos konstswärfwaren på Södermalm Filex [0: Felix] be:d, och äre dhe 
ens wordne giönom ett contract om 50 dr kmt. i huushyran från Michaelis till påsk 
675, sedan har Heyer blefwet skyldig 9 dr till läns tagne, noch 16 dr för giord om
kostnad på not. publ. i denne saak, ty effter Heyer drog af togh nyckelen med sigh 
och icke betalte, måste wärden låta inventera hans saker sigh till säkerheet. Heyer till- 
stog skulden, men excip. att Felix har upslaget hans cammar och kista. Waldaun sw. 
dhet måste han giöra, effter Heyer drog af hade nyckelen med sigh, tijden war ute, 
och den andre som huusen tillhörde intet fick uthhyra huusen till andre. Och upbrutes 
dhe 8 dagar förn han borde uthflytta. Not. publ. war d h a  öfwer, och inventerade 
dhem. Heyer sade sig 7 weckor förr nembl:n in Feb. sagdt till, att han wille ey längre 
dher blifwa, hade och då sändt honom nyckelen öfwer, till påsk hade han husen hyrt. 
Woldoun sw. han wiste intet hwad der inne war. Heyer tillstog 9 dr skull länta 
peninga.
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Woldoun framwijste bref af Heyer tili Felix, mycket grofft och neesligen skrefne.
Parterne uthginge, saken togz under betänckiande. Syntes skiäliget att huushyran 

betahlas. Dhe inkallades å nyo, tillspordes om verification på dhe 3 rdr gifne not. 
publ. Woldaw wijste notariens arbete medh inventering och skrifwande, hade wän- 
ligen verification dher på, men påstog effter sedhwanan i Stockholm så mycket wara 
gifwet, sade äntelig sigh wilja skrifwa sin principal dher om tili, eliest wille han 
låta peningerne här blifwa i rätten, till dess Heyer sine saker igenbekåmmer.

Sedan klagade Waldoun öfwer Heyer, att han honom med skamlig mun och 
skiälzord mött hade när han desse peninger krafde, bedt honom kyssa sigh den 
hunsphotten. Heyer sw. sigh blefwet kallat skiälm af Waldaun i sitt egit huus. 
Waldaun sade sigh sagdt, sedan dhen andre honom skiälte, du kråmwer hund, nekte 
sigh kallat honom skiälm.

Heyer: will han tillstå sigh kallat migh med skiälzord, så tillstår och jag mig dem 
fält moth honom.

Resol. Formsnijdaren Heyer dömes effter contractet betala huushyran 50 dr kopprff- 
mynt till sin wärd i Stockholm M:r Filex a 12 cap. Bygn.B. StL. item dhe 9 dr länte, 
som och bekostnaden dhe 3 rdr in specie giorde på be:te not. publ. i Stockholm för 
denne saken skull. För injurier och obefogade tillwijtelsser, Reinholt Waldaun böter 
han 6 mk smt. a 12 cap. Rådst.B. §. 2. Hwad Heyers praetention anbelangar emot sin 
wärdh och hans fullmechtige Waldaun, och om dhe skiälzord han säyer sigh i ett och 
annat af honom wara påkastade, kan han sådant in foro competenti uthföra.

2. Inkåm formsnijdaren Heyer emot uhrmakaren Philip Jacob, anklagandes ho
nom för öfwerwåld och slagh på honom och hans hustru, framgaf en skrifft, dher i 
han berättar huru dhe först äre kåmne till träta och kasta skiälzord på hwar annan 
i klootspeel, sedan har Philip Jacob gått heem effter sin wärja, och när form
snijdaren tänckte med sin hustru gå dädan till sitt logemente, kåmmer Philip med 
dragen wärja, öfwerfaller honom dher med på gatan, slår honom att han föll neder. 
Philip hade och med sigh sin hustru och swåger, hwilcka beklages hafwa hållet 
Heyers hustru och henne illa handterat, att hon dher af blå synes, dher hon och eliest 
lijkwäl hafwande är. Sedan att Philip har illa fahret med Heyers cappa och kläder, 
den sönderstucket, item hustruns kläder förderfwat.

Philip sade dhe andre kallat honom smarotzer för det han icke hade peninger 
hoos sigh. Derföre han gått hem taget peninger och sin wärja, effter den andre altijd 
bär puffert hoos sigh. Och då han mötte Heyer på gatan, har Heyer taget en steen 
up, derföre Philip slogh honom med wärjan.

Heyer nekte sigh taget till steen, nekte och sig pläga bära puffert hoos sigh. Och 
som han beropade sigh på witnen, som hade sedt på slagzmåhlen, blefwe dhe fram- 
fordrade.

Först Daniel [Skoman] snickare inkåm till witnes, giorde eed, och berättade kl. 11. 
om natten effter söndagen ha dhe drucket hoos Olof Ersson smeden, då springer 
uhrmakaren Philip effter swärd. Kåmmer så med en ståkat, huggandes i gatan, när 
han möter Heyer, slår han Heyer medh stokaten någre slagh, att den andre föll neder 
på gatan, och wärjan gick sönder. Heyers hustru låpp mellan wille skilja åth, hon 
wijste mig andre dagen att hennes arm war blå och kläderne sönderstuckne, sade 
sig det fått af uhrmakaren, effter han war drucken, kunde wäl skiee att hon intet 
achtade hwem han slogh. Hustrun badh sedan sin man, att han intet skulle gå heem, 
kan skie den andre står i wägen. Den andre gick lijkwäl heem.



342 i6 y y  i  september

Reet. fr. om Heyer togh steen up att kasta. Dhet nekte han sigh sedt, sade och 
att flere der på säge. Nembl. Olof Mårtensson skomakaren, Sifwert, Groot och 
Lundgreen.

Denne Olof Mårtensson inkom, giorde edh, berättade iag mötte uhrmakaren, 
löpandes med wärjan, och då hade dhe reda slagetz, och sade då uhrmakaren, så skall 
jag dhe skalekar lura, jag lofwade dig det, mehr hade denne icke att säya.

Philip sade den andre hade taget steen up. Rector: ha i witne dher på, det sw. 
han sig icke hafwa.

Parterne afträdde. Rect.: effter andre witnen äre nämde, så måste man höra dhem, 
och äntelig blef der widh. Interim upskiutes saken, till dess dhe witnen upkåmma, 
nembl. Sifwert, Groot och Lundgreen.

3. Rugman war upciterad af en bonde, som han hade kiöpt 1 (pund) kiött af i 
förleden måndag, gifwit 3 mk på handen, det andre har han lofwat betahla, men 
intet alt sedan tillgiordt. Rect. i går tillsagdt honom det han skulle betala heller i dag 
upkåmma i Consistro. Nu war han wäl uppe och blef tillsagd att blifwa här qwar, men 
fans lijkwäl gått bort, mädan Consist. den förrige saken hade under händerne. 
Hwilcken sidhwördnat hårdt resenterades. Cursor sändes att see effter honom. Kåm 
igen, och Rugman med honom. Då inkåmmo parterne nembl.

Bengdt Månsson i Högzbo i Nora sochn, hwilken angaf ofwanbe:te sin klagan, 
sade sigh offta sökt denne Rugman, stundom funnet honom, stundom intet. Klagat 
sigh gått sin tijd bort, intet annat hafft här till uträtta nu i halfftannat dygn, än att 
fordra desse peningar.

Rugman tillstog giälden, men tyckte olijkmätigt, att han härföre blijr sökter in 
för rätten. Har i går tillbudet honom sine peninger, om han will säya, hwem som 
ha gifwet honom det rådet att sökia rätten.

Bonden sw. nu sig i går tillbudet sigh wilja säyat, om han då hade fått peningerne, 
men Rugman intet welat.

Änteligen resolverades, att Rugman då strax betahlar, det han låfwade giöra, be- 
tahlar han ey så pantas det uth.

[Samma dag.]
Kl. 1. höltz Consist. majus, präsentes Rector Magn., M. Brunnerus, M  Skunck, 

Dn. Åkerman, h. Gartman, Dn. Verelius, Dn. Norcopensis, Mag. Columbus, Dn. 
Berelius. Not. M:r Micrand.

1. Uplästes munsterherrarnes i Wästeråås skrifft, af den 18 Junij 674, der i dhe 
frijkalla Daniel Danielsson i Nederwij för beswäret medh knechten, hwar till han 
i fiohl inskrifwen war som lösdrifware, af illwilligt angifwande, derföre han på 
Consistorii attest blef af munsterherrarne befrijat. Men efter han nu befahrar en ny 
utskrifning, begiärer han å nya en föreskrifft och attest af Consisno, att han är Acad. 
torpare.

Ifår om discurerades. Prof. Skunck meente wara betänekeligit att frijkalla en 
sådan dräng från Cronones tiänst, som sitter på ett torp hoos sin moder som denne 
giör.

Brunnerus: är der jord och åker till, och icke en backstuga, så måste en karl dher 
sittia, i den mening war Prof. Gartman.

Dhe andre meente, han kan wäl framwijsa samma, frijheetzbref nu som förr, kan 
han der med slippa är gott.
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Resol. Han betiänar sigh af samma frijhetzskrifft, det man förmodar skiäliget 
finnes.

2. Mag. Hoffstadius begiärer wärkeligen åtniuta dhet sluth, för honom giort är, 
att han må resten af sitt stipendio bekåmma.

ResoL Han får det rum som ledigt blifwer, i den faculteten han stipendium har 
hafft.

Seq. §. notavit Pr. h. Berelius.
3. Proponerade Secret. M:r Micrander om sig sielf, att han och tesslijkest må 

kåmma till resten på sitt stipendium.
Resolutio. A tt och han må niuta samma resolution, effter och förmenes, att rum 

lediga blifwa in facultate theologica, till hwilcken så wäl h. Secretarius, som M:r Hoff
stadius remitteres.

4. Blef och uppå Prof. Berelii anhållande slutet om h. Johan Wretman, att ingen 
må k&mma. till det stipendium, som han hafft hafwer, för än han sin deel utbe- 
kåmmet hafwer.

N u trädde M. Micrander till protocollet igen.
3. Taltes om Consistorii rum, hwilcket begiäres af någre Rijksens Rådh deputerade, 

att öfwersee böndrens beswär, doch ha dhe lofwat det cedera, när consistoriales det 
begiära. Detta bewiljades allenast Consist:m behålles då när Rijkz Cantzlerens Excelhz 
upkåmwer. För consistorialibor academicis, begiäres eliest i medier tijdh consist. 
ecclesiast.

6. Taltes om Larss Olssons Unonii beställning wid kyrckioherberget i Börje sochn, 
der han säyes mycket hårt fara fram med mätningen, it. taget bort barnhuus tunnan 
och bibeltunnan.

Unonius inkåm, sade sigh intet wetat af bibel tunnan, låtet henne med den andre 
spannemåhlen föras dH Dypken.

Resol. Collegio Antiq#it. giöres den tunnan gott af Academien, effter det prijs 
som han är sålder före åth Dypken, och Unonius quitterar Roxen samma bibeltunna, 
att han har låtet uttaga henne.

7. Uplästes ett memorial af Rect. Magn. projecterat på någre punchter, som 
nödige synes att föredraga H:s HögGrefl. Excelhz R. Cantzleren. Vide ipsum pro
jectum i copiebooken. Fol. [nr ej utsatt].

Till den 2:dre punchten, om executionerne. Resol. att Rector låter giönom inspect. 
nationum förnimma, hwad frequentia af studiosis nu är.

N u upkåm h. Verelius.
När det taltes i den 8:de punchten om cautioner för fougdarne, sade Quaestor sigh 

hafwa Ringii och Unonii cautioner hoos sigh, sade och att Ringius har 3 bofaste 
män för sigh nembl. Erik Hansson, och frantzosen Devaloes [0: Jean de Valois], den 
tridie mintes han nu intet. Om Unonius sade Quaestor, att hans swärfader har gått i 
caution för honom. Consistorium tychte honom allena intet wara nock, uthan att han 
bör skaffa sigh säkrare caution, om DD. Per Rudbeck eller någon annan godh man, 
wille tillijka medh hans swärfader Sniffen cavera för honom.

Algott Rommel inkåm, tillhöltz om caution, den han lofwade praestera, för det 
som honom kan här effter förtroos, framwijste så sin broders caution för sigh pro 
annis 675, 76 och 1677, men för 1674 åhrs opbörd begiärte han förskonas, eller få 
skiälig betalning derföre. Klagade och att hans resepeningar äre för knappa.

Rector tychte illa wara, att han Rommel icke will wara responsabel för den skuld-
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fordran än är i Helsingelandh, uthan skiuter det pä Larss Jacobsson, der lijkwäl 
Rommel och icke Lars Jacobsson har nu med opbörden till skaffa.

Quaestor klagade öfwer Larss Jacobsson, att han uthan sanningen, har berättat 
något om spannemåls handelen i Hälsingeland, har än en hop medel borta.

Rector frågade hwad Consist:m tycker om denne Algotz caution, om den är giltig. 
2:do. Om han icke bör ha caution för 674 åhrs ränta, som han nu har under händerne.

Resol. Han tillsäges skaffa sigh caution, jämwäl för det han hafwer nu under hän
derne af 674 åhrs opbörd. it. Att han till sin broders caution, skaffar för sig en annan 
nöyachtig caution af en god man till.

Om den 5 punchten nembl. tiden till att upslå catalogum praelectionum publicarum. 
Slötz att den slåås up i god tijd nembl. Larssmesse eller Bartholomaei tijdh, och ad- 
scriptio till lectiones publicas, skieer ändå sedan studenterne äre igenkåmne.

[Punkt] 9. Om drögzmåhlen med fougdernes räckningz inlefwerering, slötz, att 
dem föreläggies wiss tijdh att inläggia sine rächninger, hwar och icke så will Consist:m 
wara betäncht om tiänliget straff, antingen remotion från tiänsten, heller rabbatering 
af löhnen.

[Punkt] 11. När inscriptio skieer till lectiones publicas, skall caput de vita et 
morib#x, item privilegiis studiosorum upläsas.

8. Quaestor påminte att staden lärer sökia något mot Acad:n, och att Oliwenkrantz 
har lofwat gifwa Acad:n part af dess inlagor.

9. Uplästes ett proiect af bokhållaren Rommel, giort på någre punchter, som synes 
nödige föredragas H:s Kgl. M:t, som (1) om den gravation skier med gäst- och 
skiutzning hoos Acad:ns bönder emot privilegierne, dhe andre punchterne, som icke 
för i det upsattet Rector har giordt äre införde, fans gott föredraga.

10. Slötz att Prof. Brunnerus och h. Gartman tahlar med borgmästaren, om den 
grufwelige ohägn här skier.

Den 8 Septemb.
kl. 2. höltz Consist. majus extraord. Hwar till dhe allena kallade woro, som hade 

till swara för domarne i Curios saak. Praesentes wore ProRector M. Celsius, M. Brun
nerus, M:r Benzelius, M. Skunck, Dn. Åkerman, Mag. Columb., h. Berelius. Act. not. 
M:r Micrander.

1. ProRector sade sigh på Rectoris wägnar, som nu af siukdom låg till sängz, 
wara ombeden till föredraga V. Consist., om det icke wore nödigt, att Consist. be- 
täncker sigh om ett och annat för uth, som angeläget synes, såsom om det blijr af 
H:s HögGr. Excell:z proponerat, att wij skole beqwäma oss till förlijkning i Curios 
saak, om wij skole der till samtyckia, och taga till goda dhe swåre expressioner, som 
han en och annan gång särdeles uti sin suppliq i Kgl. Håfrätten, har kastat på Con
sistorium.

Det andra är om h. Rudbeckz praejudicerlige borgerskap, att Consist. wille taga 
hwart dhera af desse twänne punchter i betänckiande.

H. Brunnerus: Det förra angår det Curios saak med, eller allena Rudbeck? ProRect.: 
begge effter han oss för Curios saak anklagat haar. Om man wele taga för sigh dhe 
skriffterne, särdeles suppliquen, så finnes wäl der i sådant, som ett ährligit hiärta 
icke kan smälta, och tycker mig man borde hafwa sådant i numerato, när man kåmme 
till tahls medh H:s HögGrefwel. Excelkz.

M. Benzel.: Har man något förstådt der af, att förlijkning sökes. ProRect.: så har 
H:s HÖgGrefl. Excell:z utlåtet sigh för Rectore.
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H. BenczeL: mea hörer man intet med hwad condition:r det skulle skiee.
Reet.: Att det blijr som det är. Benz.: hic me excipio.
Reet.: det säyer jag och. Hwar och en wille nu säya sin mening.
H. Bentz.: Saken faller mig så före, att h. Rudbeckius bör antingen bewijsa dhe 

beskyIningar han har utkastat, eller gå på den orten han har dem uthöst, och taga 
sine ord igen, och då wore mycket christeligit man gofwe honom till, och tillätte 
composition.

H. Columb.: Jag har hört af en och annan, det skulle mycket minska Consistorii 
honeur, om dhe skulle släppat handlöst, och taga på sigh det han har utöst.

H. Åkerman: När litis contestatio är skied, kan intet composition kåmma i be- 
tänekiande? Rea.: Om det imponeras af superiori, kan den lijkwäl skiee.

P. Berelius: Det kan wara ProRect. kunnigt, att jag icke har hafft tillfälle, så noga 
få wetta om denne handelen, effter jag icke war Consistorii membrum, när den 
förebrachtes, tycker lijkwäl, så wijda mig någon kunskap der om gifwen är, att det 
som dömdt är, förswares och om det skulle gå till composition, d a  man då är 
bekymbrad d a  om, att Consistorii respect icke faller.

H. Åkerman: när jag får höra, att composition föreslås af domaren, och conditio- 
nerne här till, så will jag säya mitt baänckiande då, och tror jag Håfrätten lärer in ta  
wara obenäga till adsistera oss, i da , som billigt är.

M:r Skunck: Jag för min person har något ont, till uthlåta mig här i, effter jag 
så lijta  har fått w ara med i denne saken, doch effter iagh war tillstädes när domen 
fältes, så förmodar jag att H:s HögGr. Ex:z in ta  lä ra  ha den meningen, att wij skole 
tillåta composition i hufwudsaken, ty d a  wore intet annat än säya, att wij ha dömdt 
orätt. Men hwad Rudbeckii saak wedkåmmer, så få wij see och andre medh, huru wij 
ha omgått med Curios saak, när der i är dömdt af Kgl. Håfrätten, hwileket jag för
modar skiee med wår heeder, så kan man sedan få orsak till representera H:s Hög- 
Grefl. Excellrz om ett så priviligerat Collegium, af framfarne Konungar böhr lijda 
sådanne förwijtelige beskylningar, och tijga der till.

Benzel.: Jag har sagdt min mening för. U thfästa mig ännu att wilja swara för 
Gudh, och hwar ärlig man, för det som passerat är i mitt rectorat. Hwad domarne 
wedkåmmer, så swarar wäl wederböranderne der före. E ffta  han har förebracht data  
både på en och annat ort, och ut ropat huru oförswarligen wij ha umgått med denne 
saken, kan jag intet see huru någon composition kan skiee, med mindre han igen- 
tager sine uthöste beskylningar, e lla  den bewijser. Betygar ehest mig in ta  wara så 
fareum, att jag skall wara alien ifrån en skiälig composition, men det han har publice 
utkastat, må han publice först taga igen.

H. Brunn.: Jag har intet annat säya här wedh, så wijda han grijper oss an till 
heeda och ähra, så måste han det offenteligen återkalla, eller saken under behörige 
domare uthföra, i det öfrige skulle jag intet ogiärna see, att det blefwe en gång 
kunnigt, hwem som ha wäret orsaken till dhe månge åhrs oredar här, hwar igiönom 
H:s HögGrefl. Ex:z, och mången annan har blifwit förtraad.

ProRect.: Jagh hålla så före, att der Consist. skall kunna wara förswarad för 
effterkårmwande, och nu för tijden ahålla sin auetoritet, så bör man arbeta dher hän, 
att wår wedapart tillhålles lagligen fullfölja, d a  han har lagdt på oss, och see till 
om han kan bewijsa d a  sam#*a, kan han intet som man håppas, så må han och der- 
före lagel:n plichta, androm till warnagel, och till pacem public.
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[Samma dag.]
N u effter kl. 3 inkommo dhe andre med som kallade wore, till Consist. universale, 

DD. Rudbeck, H. Norcop., H. Verelius. Not. Micrand.
2 [1 överhoppat]. Frågade Professor Benzelius, om Consist. har hördt, det böndren 

bar omkring ha beswärat sigh, nu i rijkzdagen öfwer dhe månge förswarskarlar Pro
fessores hafwa på sine praebende hemman. Det be:te Prof:r sade sig fått kunskap af, 
meentes wara nödigt att man effterfrågade hoos den secretrn, som sitter der böndrens 
beswär uptagas, om någre äre nämda, och hwilke dhe äre.

3. Pehr Ersson som en tijdh ha wäret Acad:ns muurmästare, och allenast inskrifwin 
provisionaliter för månge åhr, begiärer blifwa confirmerad dher till, effter han hörer 
dhe under staden wilja änteligen hafwan till borgare.

Prof. Skunck och proRect. sade, att denne Pehr Ersson sällan åth Professorib»r 
något arbete giort, uthan låtet commendera sigh till andras arbete. Änteligen effter 
han betygades wäl kunna sitt handtwärck, resol. Han får fullmacht med dhe wilkohr, 
att dher han icke giörligen blijr hindrad af det som nödigt är till publicum, skall 
han med sitt arbete tiäna professoribor fram för alle andre.

N u upkåm h. Quaestor.
4. Prop. ProRector, att H:s Excellz h. Grijpenhielm söker att få byta 2 hemman 

medh Acad:n, begiärer dhe 2 gårdarne som liggia i Heljesta och Haaga, ehrbiuder 2 
andre ett i Fundbo och det andre i Forckarby i Bähling, försäkrar Acad:n att hon 
ingen skada skall hafwa dher af.

N u upkåm DD. Rudbeck.
Rector ehrböd sigh att stå up, emedan här om tahlas, men effter det sades, att ett 

bref af Kgl. M:t är kåmmet här om till El. Cancell., syntes onödigt nu consultera 
wijdare dher om, för än det inkåm#zer.

3. Uplästes någre projecterade punchter, som föredragas skulle Rijkz Cantzleren 
och Kgl. M:t., der wedh påminte Quaestor, att mycket nödigt är till föredraga, som 
doch icke angår Acad:n meer än heele bondeståndet, nembl. karluthskrifningar, ty 
fast böndren ha dhe dugeligaste karar för sigh, af modh och styrckio, så skrifwes 
lijkwäl icke karen, uthan bonden sielf, och det allenast för skrifningzpasset, att dhe 
dherföre skole få peningar.

Resol Detta ingifwes hoos deputatos, som öfwersee böndrens beswär.
6. Påminte DD. Rudbeck, att effter sal. Prof. U. Terser»r är dödh, så bör någon 

annan taga hans partes i inspections ämbete medh aerario, nemde sielf Prof. Norco- 
pensis, effter han i Prof. Terseri ställe har stådt i hans absence nu i förleden som
mar, och bäst har kunskap dher om.

H. Åkerman meente, att Consistorii interesse wore, det en owaan blijr tillhopa 
medh en som waan är. 2:do. Att den dödas qwarlemnade nl:n h. Berel, äre närmast, 
till see på hans qwarlåtne arbete.

H. Norcop. sökte blij ursächtad. Det giorde och h. Berelius, syntes Pr. Columb. 
böra kåmma i betänckiande, effter det ämbete honom här näst effter ordningen till- 
kåmmer. Men emedan dhe intet kåmme öfwer eens, voterades här om.

Pr. Berelius: dhen som mest för ha wäret, och ehest i den dödas absence förträder 
ämbetet, så skieer med andre Acad:ns ämbeten, rectoratu et decanatu.

P. Columb.: mig tycker om h. Norcop. intet will, som bäst weet dher af, så tager 
Prof. Berelius det på sigh.
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P. Norcop.: Dhet är mycken olijkheet med absentia, och som det nu hafwer sigh, 
nu är ämbetet slutet, derföre bör successor tagat.

H. Verelius: Det giör mig lijka hwem som Consist. satter dher tili.
H. Brunner»/, Gartman, Rector: Dhem som förr ha wäret i stället.
H. Norcop. ursächtade sigh inständigt, effter han hafwer inspect. stipend. förr, och 

ehest andre hinder.
H. Åkerman: blij hwem som will, så blijr lönen hoos änckian. 2. Är lijkeligast, att 

detta går utföre och icke opföre. 3. Är Acad:ns interesse, att en owaan wedh ämbetet 
adjungeras, den som der wedh waan är.

M. Skunck: will h. Norcop. taga på sigh, änckian förbehållen sin löhn, så är wäl, 
hwar och icke, så synes h. Berelius närmest. Dhermedh höllo och änteligen dhe andre.

H. Berelius sökte än uhrsächta sigh.
Resol. H. Berelius tager det på sigh.
7. Insinuerades och uplästes Rijkz Cantzlerens bref för sal. Duwals änckia, om 

ett nådhåhr effter sin man.
Resol. Det bewiljes henne. Terminus a quo blijr den termijnens begynnelsse, som 

följer näst effter den hennes man dödde på, nembkn wårterminen 673, effter mannen 
dödde in octobri 674.

8. Slötz att dhet document, angående Acad:ns frijkallande för kyrckioheerdens 
gårdz bygning, sökes en copia af i Kgl. Cantzlijt, efter man icke finner originalet 
igen.

9. Effter mölnaren i qwarnen är död, recommenderades Quaestori och inspectorib»/, 
att wara bekymbrad om en god man i stället. Får någon annan wetta af någon dugelig 
man, så låter han det i tijdh wetta.

10. Syntes gott att någre deputati sättias, som taga för sigh dhe beswärspunchterne, 
hwilcka föredragas skole Kgl. M:t nl:n en af hwar facultet. ProRector, theol. Prof. 
Brunnerus, jurid. h. Åkerman, medie. DD. Hoffwenius, phil. Pr. Verelius.

Och skall detta skiee i morgon kl. 8. eller mir det beqwämligen uthan drögzmåhl 
skiee kan.

11. Berättade Quaestor att han tillijka med h. Norcopense, hade wäret hoos landz- 
höfdingen i örebroo om Lindes Åhs hemmanet. Och har landzhöfdingen i förstonne 
giordt sigh heel främmande dher i, men när h. Quaestor berättade, att han wore der 
om både offta tillskrifwen, och särdeles beskickad, har han sagdt sigh nu intet hafwa 
nödige documenter wed handen, begiärte blifwa dher om å nyo påminth.

Resol. Emädan han begiärte blifwa dher om åter påminter, skrifwes honom till 
här om, doch förmeentes lijka mycket nu som förr der med uträttas, och wäl wara, 
att detta ährendet och föredrages hoos Kgl. M:t.

Nu förträdde h. Pr. Brunnerus Rectoris ställe.
Inkåm Mag. Achrelius emot sin swåger L. Unonium. Mag. Achrelius begiärte, att 

Unonius måtte nu praestera, hwad som honom sidst i Consistorio d. 12. Maij 674.* 
pålades nl:n att skaffa sigh en attest af Prof. Skunck, det Achrelius hade wäret i 
be:te Prof. närwaro medh 1000 dr kmt. nögd för sin hustros andeel i store gården.

Prof. Skunck sade sigh intet annoteradt detta i sitt diario, ey heller låtet dhet föra 
till protocoll, effter det skiedde privatim i hans cammar, kunde derföre intet minnas 
sielfwe quantum, doch påminner jag mig lijkwäl (sade han) att en gång kåmmo dhe

* Felskrivning för 167;.



348 i 6j $: 8 september - 1 4  september

både till migh, då sade Unonius sig kåmmet öfwerens med Achrelio om kiöpet, 
gifwet honom en kiortel i wängåfwa. Achrelius sade den kiortelen wara opförd i 
räckning, men om det lofwades 1000 dr eller 1200 det minnes jag intet, uthan det 
lofwade Unonius det kl. 12. skulle han samma dagh kamma till migh, som då war 
Rector, med några hundrade dr men han kåm intet, och skiedde altså intet impletio 
ejus condit.

Unonius: Jag begiärer mina peninger igen, will gifwa uth huushyran, men dhe 
skola betala mig för reparation i gården.

Achrelius: Effter han intet får den attesten, så håller jag mig widh bytes registret, 
och den wärdering som dher i skiedd är.

ProRect. frågade, om icke Unonius ha taget på sigh till lösa sin swåger Achrelium 
uth. Det jakade han, men bedyrade högdt, att han aldrig meer har lofwat gifwa än 
1000 dr.

Parterne affträdde.
Consist. discurerade här om.
H. Brunnerus: effter Unonius intet ha hållet det han lofwade, tycker mig Unonius 

borde gifwa något meer än 1000 dr, på det mans ord må wara ordh.
P. Skunck: mig tycker Achrelius borde wara herre öfwer sitt, effter Unonius icke har 

implerat sin lofwen.
P. Norcop.: Dhet är ett stort feel der i, att dhe icke ha något wist skrifftel. docu- 

ment i en så angelägen sak.
Påmintes att Mag. Achrelius har förr en gång violerat arresten, hwar med han war 

belagd, derföre han meriterade repriment.
Cursor inkåm, sade att DD. Rudbeck har lagdt parterne emellan i Consistorii 

farstugu, att dhe ha kåmmet öfwereens om 1100 dr kmt.
Parterne inkåmmo, sade sigh kåmmet öfwereens uthe i Consistorii farstugu om 

1100 dr kmt., men blef åter twist om huushyran och interesset på dhe peningar 
Achrelius reeda ha fått.

Änteligen beqwämade sigh Unonius till gifwa 1100 dr för gården, och will intet 
räckna reparation, ey heller interesset på peningarne, men när han tillspordes hwad 
tijdh han dem afläggia wille, sade han det blijr en ny quaestio det, jag will begiära 
arrest på dhem, effter han mig är skyldig för en gårdh i Giäfle. Här om begynte dhe 
sin emellan föra ord med något stormande, att Consistoriales stego up och afträdde, 
undantagandes någre få. ProRector h. Brunnerus begiärte någre gånger, dhe wille ha 
tohlamod att sittia, och hielpa denne saken till sluth, men effter inge adsessores wore, 
måste han låtat dher wedh blifwa, hwar öfwer han illa war tillfredz.

Dhen 14 Septemb.

wart Consist. majus extraord. kallat i någre angelägne ährender till kl. 1. Rector 
sielf för sin ohälssa kåm intet up, präsentes wore allenast Mag. Brunnerus, M  
Skunck, h. Åkerman, Mag. Columbus, h. Berelius. Kl. 3 upkåm h. Norcopensis. 
Act. not. M:r Micr.

Uplästes punchterne som skulle wijsas, H:s HögGr. Excelkz R. Cantzleren och 
en deel sädan skulle Kongl. M:t i underdånigheet föredragas, och sade närwarande 
Professores sitt betänckiande dher öfwer, hwar effter och någon ändring skiedde i 
projectet.
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D. 15 Septemb.
höltz Consist. minus hemma i Rectoris huus, präsentes wore Reet. Magn., M. 

Skunck, h. Åkerman, Mag. Liung, h. Berelius. Act. not M:r Micr.
1. Slötz om Olof Persson i Tibble och Rassbokijl, att effter han flytt har af 

Acadrns hemman, och är Acad. en stor påst skyldig, tages af honom alt det han eger, 
och detta tili Consist. majoris ratification.

2. Inkåm effter stadz fischalens Rimgii [o: Rimmii] begiäran Ludovicus Tolf- 
stadius, att witna, om det som passerade emellan P. Wolcher och be:te Rimmium 
förledne sommar, effter det witnesmåhlet i sommars icke kunde afläggias för Tolf- 
stadii utewarande, och Tolfstadiwr nu åter snart säyes skola reesa här ifrån.

Tolfstadius sade sig i sommars giort skrifftel. relation, sig nu intet minnas detta. 
Consist. sw. sig intet wäret nögd med den attesten, han då gaf, förmante honom att 
giöra nu sin edh, och säya hwad han mins. Här emot stälte sigh Tolfstadi/w något 
otijdig, sökiandes att draga sigh ifrån witnande. Det Consist. höyeligen resenterade. 
Änteligen sade Tolfstadius sig wilja giöra edh på det han nu kunde minnas, men 
begiärte att få lof till tilläggia något, om han sedan kan påminna sigh det eller det 
så wara passerat, aflade så han edh. Berättade sedan sålunda, att samme dagh han 
tänekte reesa till Stockholm, kåm Rimius till honom i hans logement, sade att P. 
Wolcher och Depositor [Beckius] skulle strax kåmma effter, det och skiedde, läth 
ochså jag, sade han, hämpta ett glaas wijn eller 2, när wij ha settat en stund, inföll 
dens och dens skåhl, så begynte M:r Wolcker en skåhl, då sade fischalen wij äre 
narrar som dricka qwinfolckz skåhl, wij borde snarare dricka dheras skåhl som unna 
oss gott. Då sade Wolcher äre wij narrar, det sade och Depositor. Wolcher sade taar 
edre ord tillbaka, der med så gick han hårdt på fischalen, togh uth wärjan, då gick 
fischalen uth, Wolcher fölgde effter, sade, du måst taga dine ord igen, wij äre 
inge narrar, så togh Rimius sine ord tillbaka, då sade Wolcher, det är passelig karl 
som tahr sine ord igen. Då s. Rimius iagh har intet taget mine ord tillbaka, sedan 
stog alt Wolcher der på, att Rimius skulle taga sine ord tillbaka, det wille intet 
Rimius, änteligen sade Rimius iag seer, det jag intet får blij till fredz, uthan det blij 
ont af, will derföre gå min wägh, medh det samma gick han till sängen togh sin kiäp. 
Då stog Wolcher i dören, och dören är intet bredh, och effter Rimius wille med 
fors gå uth, togh M. Wolcher i bröstet, gaf Wolcher sigh undan, och högg Rimius i 
handen, men förr när Rimius tog kiäppen, kallade han Wolcher ett skiälzord, mins 
intet hwad det war, sedan dhe kåmmo uth, sade Rimius är det rätt och billigt, att 
du så ha handterat migh, det är ett hunsphotstycke och ett skiälmsstycke. Wolcher 
swarade, du skulle ha betäncht dig först hwad du säger, slogh så honom en örfijl, der 
med gick Beckius effter halberen, men fischalen Rimius gick der med bort till 
Eekebohmen.

Fischalen begiärte att Tolfstadius wille påminna sigh om knifwen, och huru dhe 
ha lockat honom dijt.

Tolfstadius tillstog att Wolcher sade, släp intet bort fischalen, iag will sända bref 
medh honom, satt så en knijf öfwer dören, sade här sitter hans död om han icke 
kåmmer igen.

Beckius som och nu war tillstädes, begiärte att Tolfstadius wille nu säya, om 
han wijste det Beckiiw war orsaken till denne oreedan, hwileket för war sagdt af 
fischalen i Consistro. Tolfstadi»r neekte sigh det wetta, betygade sigh intet wetta
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dher af, att fischalen upkallades till den ända, att han skulle blij illa undfägnad, 
mehra giordes icke denne gången här till.

3. Berättade Rector att staden har sändt honom ett extract af en Kongl. resolution 
d. 13 Decembtis 1672. det Acad:n bör täckia halfwa tijondeladan. Rector då be- 
giärt en lista på dhem som åker ha fått, så will han sedan proponera detta ährendet 
i Consist. majori. Detta tychte närwarande Professores wara wäl giordt.

D. 17 Septemb.
höltz Consist. majus i Rectoris Magnifici huus, präsentes wore R. M., Mag. Brun- 

nerus, M. Skunck, h. Åkerman, h. Gartman, DD. Hoffwenius, M:r Liung, M. Celsius, 
h. Norcop., Mag. Columbwr, H. Berelius. Not. M. Micrand.

1. Föredrog Rector H:s Excell:z Rijkzrådetz högwelb. h:r Grijpenhielms begiäran 
wara till denne Acad:n, att hon wille uplåta H. Excell:z ett godzbyte, uthi ett eller 
annat Acad:ae hemman, som H:s Excelkz för någon särdeles commoditet åstundar, 
försäkrandes H:s Excelkz Acad:n i nådher der om, att hon giönom be:te byte ingen 
skada i någon måtto taga skall, men som till detta ey kunde af Rectore allena swaras, 
har han nödgas det föredraga V. Consist., att dher på något wist swar gifwas måtte. 
H:s Excelkz har fuller intet anmält hoos migh, hwilcke eller huru månge dhe hem
manen äre.

Prof. Skunck, sade sigh mena det wara 2 henman i Helgiesta, hwaräst han och får 
byte af Rijkz Cantzleren ett, effter han ehest bygger på en sådan ort, att han intet 
kan kam ma till gården uthan giönom desse hemmans ägor.

Prof. Celsius. Han tillbiuder sigh gifwa Acad:n sitt goda nöye igen. H. Åkerman 
sade och det, it. att H:s Excelkz lärer kunna hiälpa Acad:n dher till, att hon här effter 
slipper sådane godzbyten.

Rector twiflade dher om. Sades att H:s Excelkz Grijpenhielm, har fått Kongl. M:tz 
bref, hwilcket och sidst sades när här om taltes, men effter det intet är sedan in- 
kåmmet, war Consist. i åthskilligt betänckiande. Frågades äntekn an admittendum 
hoc sit quatenus apud Consist. H. Columb.: wäl wore wij kunde effterlåta den herren 
detta, effter han mycket kan gagna Acad:n.

H. Berelius: Jag tycker om wij kunde förmå dhet af högre hand, effter det ey står 
hoos oss allena detta samtyckia, allenast det skiee kunde uthan Acad:ns nackdeel, och 
att det kunde gönom H:s Excelkz tillhielp förekåmmas, det icke flere sedan sökte 
sådane byten, som ehest kan offta skiee med Acad:ns skada.

H. Norcop.: Jag tycker h. Berelii mening blij det yttersta wij haa att tillgå och 
hålla oss wedh, lijkwist effter man tillförende är blefwen hörder, då man har suppli
cando anhållet, att den som har åstundat att byta godz med Acad:n, wille ändra sine 
tanckar, ty synes mig, att wij aldraförst i ödmiukheet wille sökia det samma hoos 
H:s Excelkz, som begiärer bytet, hwem weet om icke i anseende till den fahra, som 
Acad:n uthstår med slijk exempel, H:s Excelkz tesslijkest torde låta sine tanckar falla.

Prof. Celsius: Hwad mig angår, kan jag intet votera här i, alle dhe öfrige Profes
sores wore i den mening, att der detta bytet skier, kan 1. med Acad:ns förbättring 
icke allenast i affradet, uthan och andre henwwanetz egenskaper och lägenheter.
2. Att igiönom H:s Excelkz befordran och hielp kunde hoos H:s Kgl. M:t dhet winnas, 
att Acad:n blefwe förwarad emot all enstående fahra i längden af sådan godzbyte, och 
det i så måtto att H:s Excelkz bijfaller Acad:n i den puncht, som Consist. ärnar under
dånigst ansökia Kgl. M:t, att sådana byten aldeles här effter må uteblifwa, och om
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möyeligit wore, man det uthi Kongl. M:tz nådigesce resolution winna måtte, dhet 
Kongl. M:t här uthinnan ingom här effter något bref på slijka byte meddela måtte 
så will Consist. så wijda der tili samptyckia som H:s HögGr. Ex. Rikz Cantzieren 
det håller gott. Särdeles berättade h. Prof. Skunck på h. DD. Petri Rudbeckii anmodan, 
som absens war, att han 1. intet föll der emot för tijdsens beskaffenheet skull, den 
faveur, som man särdeles derföre hade sig hoos H:s Excellrz till att försee om, till 
Acad:ns bästa och befordran; men lijkwäl att förekåmma den owilja, som kunde dher 
af följa af dhem, som tillförende fåfängt sådana byten hafwa åstundat, wore wäl, 
att H:s Excellrz wille sigh skaffa från Kongl. M:t något mandatorial dher på.

Resol. Consist. Acad. hafwer effter moget becänckiande, serdeles i anseende till 
H:s Excellrz höge meriter af denne Acadrns och wed alle tijder dedarerade nådige 
benägenheet till dess wälfärdz befordran, Hrs Excellrz i den åstundan welat willfahra, 
och så wijda sigh tillsrår till berte godzbyte samptyckia, doch icke underlåta kunnat 
följande conditioner dher wedh i acht taga. 1. Dher Hrs HögGrefl. Excellrz Rijkz och 
denne Acadrae Cantzlär, sitt nådige consens till Consistorii uthlåtande behagar gifwa.
2. Att detta bytet skiee må medh Acadrns förbättring, och det icke allenast uthi dhen 
af hemmanen som igenbiudas åhrlige afradh, uthan och andre dess egenskaper och 
lägenheeter. 3. Att hoos Hrs Kgl. Mrt gönom Hrs Excellrz befordran och assistence 
Acadrn winna kunde, det hon blefwe förwarad, för all entstående fahra i längden af 
sådane godzbyten, och det i så måtto, att Hrs Excellrz h. Rijkzrådet, behagade bijfalla 
Acadrn i den punchten, som Consistrm ibland andre ärnar underdånigast ansökia 
Kgl. Mrt om, nembl. att sådane byten aldeles här effter må ute blifra, och om 
möyeligit wore, man dher uthi Kongl. Mrtz nådigeste resolution winna, det Kongl. 
Mrt ingen här effter något bref på sUjke byten tächtes meddehla.

2. Uplästes Profrris h. 01. Rudbeckii bref af d. 7 Septemb. dher i han begiärer, 
att det som är till protocollet af Prof. Arrhenii tahl, må honom communicer as, it. 
begiärer han af protocollo uthdraga, alt det som kan tiäna till hans nampns förswar, 
effter han ärnar nu afläggia curatoris ämbete, mädan K gl Mrt är här på orten. Rect. 
fr. om det är så angeläget, att detta nu skall företagas och strax beswaras, effter Hrs 
Magrz med stort beswär för opassligheet skull kunde länge hålla Consistrm.

Consistoriales somblige, funne detta wara af den angelägenheet och swårheet, 
att det nu i denne hastigheet icke kan afhiälpas; hwad det wedkåmmer, som begiäres 
af protocollet till h. OL Rudbecks förswar, sade Rector sigh tänckt swara det, h. Rud- 
beck borde ihogkåmma, dhet han nu icke meer hörer under Acadrns societet, så 
wijda, han sielf gifwit sigh under stadsens jurisdiction, såsom och att han nu för 
tijden är Consistorii wederdeloman, har derföre intet fogh till sådant begiära. På
mintes och, att det war slutet i Consistro, det dhen Arrhenii discurs icke böhr stå i det 
protocollet, som reenskrifwet är, hwilcket och så skiedt är.

M. Brunnerusr Jag håller bättre wij något swara nu strax, blef sedan något dis- 
curerat här om, större dehlen Consistoriales wore i den mening, att effter h. Rudbeck 
är Consistorii wederpart, har skylt den i Håfrätten för en hop olijdeligheeter, kan 
Consist. intet effterlåta heller samtyckia, att protocollen gifwes honom i händer, sär
deles sedan Håfrätten sielf har honom sådant afslaget. Hwad Arrhenii tahl wed
kåmmer, så är det intet inkåmmet i protocollet, som reent skrifwet är, hwilcket och 
kan säyas honom. Prof. Norcop.: Om han det får wetta, så kan skiee han begiärer 
intet meer.

3. W ar och ett bref från Lund kämmet, hwar uthi dhe begiära copier af en hoop
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documenter. Men efter tijden nu war kårt, och Academia Lundensis har bref för sigh af 
Kongl. M :t

Resol. Att Kongl. brefwet sökes igen först.
4. H:s Excelkz h. Grijpenhielms fru [Anna, f. Rålamb], effterlåtes effter hennes 

begiäran, att hafwa sitt rum i Consistorio, när cröningzdagen påstår.
5. Taltes om Nybelii böter som innes tår, och slötz dher om, att effter modren 

säyer sohnen fått sin deel af fadrens qwarlåtenskap, böhr hon wijsa fram bytes 
registret och documenter detta angående, och dhet sökes hoos stadz magistraten.

§. 6. Not. Prof. Berelius.
6. Proponerade Rector för h. Secret:n M:r Micrandro, effter hans begiäran, att, 

emedan arbetet honom swåra åligger, och han lijkwäl på den ringa löhn, som af 
stipendio honom tillagd är, samma förkortning lijda måtte, som andra stipendiarii, 
man derföre borde tänckia på något medel honom till styrckio, effter han eliest 
omöyeligen synes kunna uthkåmma, hafwer ey heller någon hielp af amanuense, 
derföre att han i denne swåre tijden här på orten ey kan sigh uppehålla, syntes det 
wara skiäligt, att man recommenderade honom hoos H:s HögGr. Excelkz att blifwa 
promoverat till ord. Secretarie löhnen, hwilcket H:s Höggr. Excelkz och i höstas 
lofwade skee skola med det första.

Resolutio. Consistorium will om det sennare, tahla medh H:s HögGrefl. Excelkz, 
att han må deruthinnan hulpen blifwa, men håller nu aldeles skiäligt att han und- 
slipper förkortningen, som här till förelupen är uthi hans stipendiis, för hans trägna 
arbete skull, det samma bewiljades och amanuensi, på det han må kunna här sig 
uppehålla.

7. DD. Rudbeck begiärer att Acad. societet wille hielpa staden till täckia tijonde 
ladan, framwijste ett Kongl. M:tz sluth dher om af A:o 1672.

Resol. Dhe som ha åker undraga sigh intet, allenast dhe få wetta sin proportion. 
Wedh detta tillfället beswärade sigh Rector, att han åthskillige gånger ha beskickat 
secret:n Lohrman, medh inständig begiäran, att han wille gifwa en lista på dhem af 
Acadrns medel, som ha fått åker af staden, på det man detta så mycket bättre må 
kunna effectuera.

D:n 22 Septemb.
höltz Consist. majus hemma i Rectoris huus, effter locus Consistorii war intagen 

af någre Rijksens Herrar. Präsentes R. M., DD. Rudbeck, M. Brunnerus, M. Skunck, 
h. Åkerman, h. Gartman, M. Liung, h. Verelius, Mag. Fornelius, h. Norcop., Mag. 
Columb»j, h. Berelius. Not. M. Micr.

1. Berättade Rector att Nils Halfwars änckian i Nederwij hust. Elisabeth, söker 
blij qwar wed det hemmanet hon ha wäret tillförende, tillbiuder att betahla sin 
skuldh, har med sigh nu ett par oxar i betahlning, har och en hennes frijare tillbudet 
betahla 17 dr för henne. Ringius inkallades, sade henne i fiohl reeda wara afsatt, 
oxarne då märckte. Hemmanet wara af henne illa handterad, wäret skyldig 17 t:r 
sädh och 147 dr, dher på betalt 8 t:r och nu desse oxar. Änckian tillbödh af sin 
boskap och åhrswäxt wilja betahla all resten, innan hon träder i ächtenskap med 
den mannen, begiärte sädes korn och någon dilation.

Resol. Dher hon betahlar sin skuldh det närmeste, och den mannen henne biudes, 
skaffar sigh nöyachtig caution, och är dugelig till förestå hemwanet, får hon blij 
dher wedh. Och när hon har fullgiordt sin skuldh, kan sedan slutas, om hennes man 
skall å nyo stedzla hemmanet.
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2. Taltes om dhe orationer som en eller annan af Professoribus skulle wara be- 
tänckte på, wedh denne cröningz tijden? Prof. Columbor swarade sigh wara beredd, 
dher han får rum och tijd till declama/ion. Prof. Norcop. förklarade sigh, det han 
fuller något ha tänckt här på, men effter h. Scheffer har förstådt sigh der till, har 
han icke så hastigt tänckt sigh fram, it. sigh hafft i sinnet något annat argument än 
om cröningen. Consist. tychte wäl wara att eloq. Prof. wore beredd, om h. Scheffer 
förhindrat blefwe af sin siukdom.

3. Rector frågade och, om studiosi få lof till gratulera H:s Kgl. M:t med orationer 
eller andre scripter.

Det syntes kunna tillåtas, allenast det med flijt censeras.
Nu upkåm M. Jon. Fornelius, och strax effter DD. Rudbeck.
4. Sade och Rector att lector eloquentiae i Giäfle Mag. A. Stiärnman giärna 

åstundar wedh detta tillfälle dedamera något, om sådant tillåtes. Detta bewiljades, 
sedan academici ha orerat, it. att honom unwes dhen öfre stöhlen.

3. Berättade Rector att Peringer ha skrifwet en disputation, som han ärnade hålla, 
under sal. Terseri praesidio de Messia Iudaeorum, på hwilcken han mycket presserar, 
will änteligen hafwa den nu fram, men dher till desidereras en tiänlig praeses. Detta 
togz i betänckiande.

Resol. Om icke någon af facult. theol. kan disponeras till taga praesidium på sigh, så 
differeras detta till en annan tijdh, då någon wiss man kåmwer i sal. Pr. Terseri ställe.

Nu inkåm Prof. Brunnerus.
6. Berättade Rector hwad som sidst slutet war, i H:s Excelkz h. Grijpenhielms 

begiäran, angående godzbytet. Och sade Rector sigh i måndagz af 111. Cancell. giönom 
secret. Quensel i Kgl. M:tz bref, om h. Grijpenhielms åstundande godzbyte be- 
kåmmet. Reaor samma dagh sökt H:s Höggrefwel. Excell:z Rijkz Cantzieren dher 
om, män intet fått audience för H:s Höggrefwel. Excelkz opassligheet skull, uthan 
giönom secret:n måst berätta sine ährender, särdeles h. Grijpenhielms begiäran, och 
hwad dher i af Consistorio wore giordt. Sedan har secret: n Qwenssel kåmwet till 
Rectorem, och sagdt 111. Cancell. mening wara, att effter H:s Excelkz h. Grijpenhielm 
har Kgl. M:tz bref, hwilcket nu uplästes, så har H:s Höggr. Ex:z samptycht och rådt 
dher till, att Acad:n med första wärckställer detta, och sedan är bekymbrad om, att 
slippa sådane byten här effter.

I Kongl. M:tz bref wore twänne hemman nämde nembl. i Hälgiesta by och Haga 
sochn.

Quaestor sade desse hemman i Hälgiesta wara ibland dhe bäste Acad:n hafwer, 
tychte illa wara att medh sådane godz gå henne ifrån. Insinuerades nu ett H:s Excelkz 
h. Grijpenhielms opsatt på räntan af dhe hemman som biudes igen. Quaestor sade 
desse hemman wara aldeles olijke bara strögodz, ett i Forckarby wara under Nor- 
kiöpingz besluth, dher till elacke hemman, den uthjorden i Tuhna wara bara skogz- 
jordh.

Rea. och h. Åkerman sade, lät gå syyn der öfwer.
Quaestor: det onödigt syna, der man weet godzet intet doger.
Togz i betänckiande hwart hemman för sigh, och berättades om dess beskaffenheet. 

Forckarby det ena är på Norkiöpingz sluth donerat, till qualiteten slätt, så wäl som 
dhe andre dher i byyn, ingen commoditet till fiskie watn, skogh och andre lägenheeter, 
som swara emot Hälgiesta, det andra är allenast ett skatte hemman, hwilcket synes 
intet i detta falla jämföras medh gammalt frälsse.
23 -  724594 Sollender
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Tuna uthjord, sades wara bara skogzjordh, och ingen Jägenheet dher tili för uthan 
åker.

Gurberga i Fundbo sochn, säges och wara skogziord, en uth arm åbo, så tämelig 
wacker äng, men icke hålwals uthan mossäng.

Bägge Hälgiestad hemmanen sade Quaestor ränta 41 t:r för uthan giälen, hafwa 
godh uthwals åker, gott fiskie watn, ståtelig äng och tänwwelig skogh.

Syntes rådeligit att desse observationer, angående hemmanens lägenheeter, på ett 
opsatt insinueras H:s Excellrz h. Grijpenhielm.

7. Slötz det Rector sänder en lista till Professores, att hwar och en der på skrifwer, 
om han har fått åker af den sidst donerade åkeren, och huru mycket.

8. Påminte Rector om salariis Professorum, att dhe kunne uthgå, effter swår 
trångmåhl finnes hoos en och annan. Quaestor sade att I. Chronström är skyldig half- 
fiärde tusend dahler, lofwat betahla effter handen, tillbudet skicka med jachten 600 dr 
men dhe peningar då intet fått rum. Nu sände Quaestor budh medh Pehr Hindersson, 
och skref honom till, att han wille alt betahla, hwar effter han nu wänter. Dybiken 
säyer sine peningar stå på banko, men intet blij lösa för Michaelis tijdh.

Medh Nils Biörs enckias rest sade han något beswär blifwa.
9. Graegorii hustru i Stockholm, begiärer få kiöpa någon Academiae spannemåhl 

emot 200 t:r, biuder peningar för uth. Quaestor frågade om G>nsist. will sälja något 
af rest. spannemåhlen, det bewiljades för 10 dr t:n korn, om hon gifwer peninger 
föruth, men sedan accorderade h. Quaestor medh henne om io£ dr t:n som han sielf 
berättade.

10. Berättade Rea. att kyrckherren (Jonas Korbelius] i Dillsboo lofwade adsistera 
Acad:n, så att hon skall med första få richtigt uth betalning för spannemåhlen i den 
socknen, allenast det skrifwes socknen till 14 dagar för uth. 2. Begiära dhe i socknen 
för contente peninger, när spanmåhlen föres in i kyrckioherbergen i detta åhret 
lösa henne.

G>nsist:m tychte wäl wara, det past:n detta uthlofwar, och skall skrifwas med 
första dijt up. Den andre dheras begiäran bewiljes, der dhe richtigt betahla. 3:0. 
Begiärer och pastor, dher att Acad:n wille wara betänckt på tijondräcknare. Resolutio. 
Dhet kan skiee i tillkåmmande åhr. 4: to. Begiärte och sochneskrifwaren dher sam
mastädes för det omak han hafwer medh Acad:ns fodran der i sochnen 1 t:a span:l. 
Det bewiljes på det att han må giöra dess större flijt, att infordra den hoos bönderne 
innestående skull, tillijka med Acad:ns deputato. Syntes och gott man kunde dispo
nera dhe andre pastores dher i landet till samma sinne emot Acad:n, att hiälpa henne 
till richtigheet medh den utestående resten.

11. Berättade Rector att Acad:ns bönder, blij drefne till giöra dagzwerke wedh 
slottet, få allenast 12 öre om dagen, och att detta skieer effter h. Ol. Rudbeckii be
fallning, derföre Rector fr. om icke Consist. borde wetta dher af åth minstonne.

Tycktes wara skiäliget att G>nsist. och Rector borde hafft communication dher af, 
men tycktes för wisse orsaker skull, nu ey wijdare dher åth kunna giöras.

12. Berättades af DD. Rudbeck, att den lechteren som främst är af dhe gamble 
lächterne, blij inrymd af Professorib«/ och dheras hustrur på cröningzdagen.

Resol. Professores gå collegialiter in på lechtern, så frampt dhe icke gå i processen 
medh.

13. Förfrågade Rector sigh till säkerheet, om han skall något meer drijfwa på swar, 
på dhe punchterne som insinuerades hoos Rijkz Cantzleren, nu i desse dagarne för
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cröningen, det synes betänckeligit, effter han sielf lofwat gifwa kunskap, när H:s 
HögGrefl. Excellrz will ha Consist:m.

H. Åkerman hölt nödigt att man vigilerar om slutet, på det som insinuerades hoos 
Kongl. M:t, det lofwade Rector sigh skola giöra.

D. 26 Septemb.
sammankallades Professores in audit, veteri minori, präsentes wore R. M., M. 

Skunck, h. Gartman, DD. Hoffwenius, h. Berelius. Acta not. M:r Micr.
I. Har sal Professoris Terseri änckia beswärat sigh, att hoos hennes praebende 

bonde, skier inqwartering emot Acad:ns privilegier.
Resol. Notarius tahlar med landz secretrn dher om, att hon giönom en zedel tili 

Cronones fougde Roxen, må bli] derföre befrijad.
2. Dno Laurentio [0: Andreae] Wanochio bewiljades testimonium.
3. H. Prof. Scheffer har begiärt, det Rector wille intimera för honom tili den 

oration, som han täncker hålla wedh cröningz festen, föregifwandes så praxin för warit, 
då någon Professor nomine publico sådant förrättar.

Rector tychte detta ey wara sitt ämbete, mente och för icke wäret annorlunda 
brukeligit, än att den professor som har hållet oration, har och sielf significerat det. 
Consistoriales höllo före bäst wara, det h. Schefferus behagade sielf detta giöra, effter 
han en vir celebris är, och det uthan twifwel, lärer och ey annor wara, än ex dignitate 
Acad:ae att han sielf intimerar.

4. M. Hoffstadius har hoos Rectorem giort ansökning, att få resten af sitt 
stipendio. Reet, swarat det honom för wara bewiljat, och af Prof. Brunnero sagdt det 
2 rum wore ledige.

Prof. Skunck modernar inspect. stipendiat, sade, att på dhen listan h. Brunnerus 
honom har gifwet, wore wäl 2 rum ledige, men dhe samme rummen graverade medh 
någre praetentioner, af dhem som för samma rum hafft, nembl. Tiselio och Runvelio, 
hwilka än hade något till fordra.

5. Bewiljades att af expensepen»ingdrne tages, det som kåstas på lächternes byg- 
ning, der Professores och dheras hustrur skole stå cröningzdagen.

6. Berättade Rector att Kiörlingen är nu här i staden, som lijkwäl cum infamia 
är relegerad här ifrån. Professores höllo bäst, man låte det 111. Cancellario wetta, 
eliest kunde man loss, som man intet weste af honom, effter ingen af då närwarande 
Professorerne, hade blifwit honom warsse.

D. 29 Septemb.
sammankallades Professores in audit, minus vetus.
1. Berättades att Martinus Gregorii och Sa[de]lmeyerskans mågh i Stockholm, 

wilja handla medh Academien om en post spannemåhl ännu af 400 t:r, biuda 11 dr 
tunnan, om dhe nu snart få spannemåhlen, wilja gifwa halfparten peningarne nu i 
Michelsmessa. Professores tychte wäl man kunde framdeles ha till wänta något meer, 
men effter peningar nu högt af nöden äre, bewiljades detta kiöpet, effter som och 
förr ha wäret waant, att man något af rest span»&mihlen har såldt till marcknans- 
peninger.

2. Uplästes 111. Cancell. bref till Consist. Acad. af d. 23 Sept., der uthi gifwes till 
förstå, huruledes H:s Kgl. M:t har behagat wedh denne sin Konungzlige cröningz 
festivitet, behedra någre gode herrar af prästerskapet och Professores theol., medh
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titulo doctoris theologiae; fördenskull 111. Cancell. recommenderar Senatui acad:o, 
att bära försorgh, för det som Consist:m tillkåmmer wedh denne acten i acht taga.

Här på uplästes 2 bijfogade Kgl. M:ts nådigeste bref till IIL Gincell., det förra af 
d. 20 Septemb., angående samma doctoratz act, och nämdes dher i desse fem, biskopen 
i Skara Mag. Joh. Bazius, superintendenten i Gottlandh Mag. Joh. Brodinus, öfwer- 
hofpredikanten Mag. OL Svebilius, och twänne Professores theologiae Mag. Martin»* 
Brunner»*, och Mag. Ericus Benzelius. Hwilcka för sine allareda nogsampt kunnige 
och pröfwade lärdom och gåfwor, Kongl. M:t nådigest har behagat dispensera ifrån 
wahnlig examine wedh sådane acter, förordnandes dher hoos Kongl. M:t tili promo- 
torem i denne doctoratz act, H. Hwt biskopen i Linkiöpingh Doct. Jöns Terserum, 
på det promotionen icke må skie af någon, som är af ringare dignitet än dhe, 
hwilka blifwa promoverade.

Dhet andre Kongl. M:tz bref af d. 27 Sept., war för H:s Kgl. M:tz Änckie Drot- 
ningens hofpredikant Mag. Johan Gartzius [o: Gerdthen/], att han på samma sätt 
och samma, gång promoveras till titulum doctoris.

3. Uplästes lagläsarens Anders Hööks citation till Acad:n, på Ekebyboernes wägnar 
till d. 12 Octob. angående nedre instantier syne expensers refusion.

Resol. Recommenderas Reet. M. med Quaestore och Dominis inspectorib»*, att 
giöra någon dijt fullmechtig på Acad:ns wägnar.

4. Bewiljades Carolo Piaorelio 4 dr smt. af cassa studios, i sin fattigdomb.
Då oratio gratulatoria in pr^sentia Regis höltz af h. Scheff.*

Den sidste Septemb.
wore Professores tillhopa i Consistio nembl. Reet. Magn., DD. Hoffwen., h. 

Schefferus, h. Åkerman, h. Gartman, M:r Liung, h. Verelius, Mag. G>lumbus, h. Bere- 
lius. Act. not. M. Micr.

1. Slötz att biandkornet i qwarnen sälljes för 10 dr tunnan.
2. Taltes om Kohlmätarens [o: Kahlmeters] begiäran och interessenternes wedh 

ståhlbruket, Qwarnbacka, angående torpens arende, och uplästes en försäkringzskrifft 
af Kohlmätaren gifwen. Men emedan Kgl. M:t snart upkåm, kunde intet dher i slutas 
för oration. Sedan post habitam orationem, kåmme någre Professores å nyo in i Con- 
sist:m.

Taltes om spannemåhlens föryttran i åhr, och sades att Olof Håksson och Erick 
Christoffersson Boy begiära 2000 t:r, lofwa en anseenlig påst peningar strax.

G>nsist. war ensse om att dhe skole få en påst, men om kiöpetz sättiande war 
något betänckiande, antingen det nu skall sättias eller differeras till S:tae Thomas 
tijdh. Prius höll h. Åkerman, att man nu sätter kiöp, effter wij förmodeligen k u n n a 
få 12 a 13 dr t:n.

Rector hölt bättre, att man effterläte 1000 t:r, men kiöpet blijr effter marckgången 
i S:tae Thomas tijdh. Handelsmännerne inkåmmo nembl. Boyen och Olof Håksson, 
tillfrågades om dhe icke äre nögde, dher dhe få 1000 t:r spanne:!, och prijset blijr 
effter mkgången S. Thomas tijdh? Dhe swarade sig hebt see att kiöpet nu sättes. 
Fr. hwar dhe wilja ha spanne#&?Men. despondebant: så mycket som Acad:n försäljer 
i Stockholm, wilie wij hafwa, fr. om prijset. Kiöpmännerne sade sigh helst see det 
wist prijs nu sättes, men emädan dhe förstogo Consist. mening wara, att prijset sättes

* Dessa ord torde vara menade såsom inledning till följande »Den sidste Septemb.»
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i S. Thomae tijdh, sade dhe sig wilja gifwa peningar för uth. Och fördenskull förmode, 
att ett civilt kiöp sätties, och icke det högsta effter markgången.

Kiöpmännerne togo dhermedh afträde.
Consist. delibererade här om.
DD. Hoffw. s.: mitt votum är, att dhe gifwa 12& dr t:n, affträdde dher medh.
Quaestor och Rector: wij må intet sättia kiöp nu.
Åkerman: om wij få 13 dr tun:n, så må wij sluta, ty wij lära kan skie få mindre i 

Thomes mess tijd, och det ha någre Professores noterat wara för så passerat.
Consistoriales flere wore i den mening, att dhe få så mycket spanne: 1 som kan säljas, 

prijset säts i Thomes mess tijden, och wilja dhe gifwa peningar föruth, så är gott, 
står dhem fritt, hwar och icke så är Consist:m till fredz der medh, allenast lefwere- 
ringen skieer i rättan tijdh framdeles. Här med affträdde någre Professores.

4. Om Kåhlmätarens saak war åtskilligt tahl, h. Verel. och h. Gartman sade sigh 
blifwa wedh det som förr slutet är, och intet wilja gå dher ifrån, förn ordres kåmma 
af högre handh.

Rect. och h. Åkerman: Wij måste ansee R. Cantzlerens bref som går godh derföre, 
och sedan dheras egen offert, att dhe tillbiuda sigh undergå dhe conditioner, som 
Acad. begiärer. Detta bij föll Prof. Columbus, uplästes så försäkringz skrifften, och 
tillsattes någre conditioner ännu, som dher införas skole, nembkn att nest det 
arrendet åhrligen uthgår i rättan tijdh, skall Acad:ns fougde åhrligen tillsee, att torpen 
icke deterioreras. 2. Att participanterne icke sökia draga desse godzen undan Acad:n.
3. Att Acad:n må stå fritt när omtränger, att råda om sin egendomb, och giöra der 
medh som de finna gott, och interessenterne intet sättia sigh dher emot. Desse condi
tioner blefwo sedan extenderade till 6 åhrs tijdh. Instrumentet öfwer denne trans- 
action skrifwet och underskrifwet, lägges till Consistorii documenter i skåpet.

5. Bewiljades h. Prof:e Columbo, att intimera för sigh till en oration på vers nästk. 
lögerdag kl. 9. dher icke annat hinder infaller.

D. 5 Octob.

höltz Consist. majus, präsentes R. M., DD. Brunnerus, DD. Skunck, h. Åkerman, 
h. Gartman, DD. Hoffwenius, h. Norcop., Mag. Columbus, h. Berelius. Act. not. M. 
Micr.

1. Prop. Rect. ett bref wara ankåmmet ifrån H. Kgl. M:t, angående ett wichtigt 
och mycket angeläget ährende, hwilcket jag och läth säya det Dnis assessor[i]b»j 
Consistorii medh flijt, men emädan så få Professores wore upkåmne, kan nu intet 
giöras meer dher till, uthan jag will spara det till morgondagen, effter H:s Höggr. 
Excelkz har låtet förstå, det han i morgon kl. 8. will ha Professores till sigh, då jagh 
täncker föredraga detta ährendet, så wäl som någre flere, och inhämpta V. Consistorii 
betänckiande der om.

Nu upkåm Prof. Norcopensis och Prof. Skunck.
2. Rector förfrågade sigh om icke nu wore tijdh till författa syllabum praelectionum 

publicarum. Professores höllo dher medh att det iu förr iu heller skieer. Rector låter 
gå ett papper till Professores, dher på dhe anmähla sitt upsats om exercitiis tam 
privatis quam publicis.

3. Berättade Rector om Communitetet, att 2 musici extra ordinem äre inkåmne
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öfwer cröningztijden, för musiken skull, ännu gå dher, och andra ordinarii are uthom 
emot reglerne.

Nu upkåm DD. Brunnerus och DD. Hoffwenius.
Särdeles äre twänne stycken nembl. Laurentius Galim och Johannes Kelman, som 

begiära sine rum igen, och tycker migh sade Rect., att desse borde kåmma i dhe 
andres twänne ställe, och dhe gå uth så länge wij få höra hwad som i gemeen slutes 
om Communitetet.

Inspect. stip. sade sigh intet wetta dher af, att sådane interimister är inkåmne.
Resol. Dhe som äre interimister måste afträda, och ordinarii kåmma till sine ställen, 

först, desse twå Gahmen och Kelman, hwilket inspectorib»r stipendiariorum recom- 
menderas.

4. Taltes om inspectore stipend:m i sal. Professoris Terseri ställe.
H. Berelius uhrsächtade sigh dher ifrån.
Resol. Änckian bekymbrar sigh, att få någon af collegio i stället igen.
3. Mäst. Boos änckia begiärer att få den spannemåhlen nu, som henne i detta åhr 

675. böhr hafwa, som och resten för dhe förra åhren, och att få 2 t:r malt i stället 
för 2 t:r korn, söker och någre reesepeningar här ifrån. ResoL Hon får dhe 6 t:r 
spannemåhl henne i sommars bewiljades för förre åhrs rest, it. spannemåhlen för 
detta åhret af fougden Unonio, och effter begiäran 2 t:r malt i qwarnen, doch att 
dhet räcknas effter markgången, och afgår så mycket i stället af säden hon bör hafwa, 
wilia böndren gifwa hänne rogh, så står dhem fritt, emedan rogh och korn nu 
giäller nästan lijka.

6. Frågade Rector om det icke wore e re Academiae, att ett bref afginge till Kgl. 
Cammar Collegium, och påmintes om Mest:r Boos saak, att något sluth dher i skiee må. 
Resol. Det fans gott, och skall skrifwas medh första.

7. Uplästes fougdens Nerbelii bref från Hellsinglandh, dher i han berättar sigh 
giordt all flijt medh restens infodran af allmogen i landet för Acad:ae spannem:l. 
Men effter inge peningar stort finnes, tillbiuder allmogen i |  t:a för hwar tunna, 
och har fougden gifwet löfftesmännerne tillståndh, att uthpanta halfannan tunna för 
tun:n som står Acad:n tillhanda, effter löfftesmännerne wilja nu upsäya effter höste- 
tijden sitt löffte, derföre han begiärer att Acad. wille dijt sända sin opbördzman, som i 
tijdh emottager spannem:l, och dhe opborne peningar medh räckningar och räst- 
längder.

Somblige Consistoriales tychte betänckeligit, att utlåta sigh till taga ih t:a, för en t:a, 
höllo bättre man effter giordt löffte sökte peningar, och löfftesmannen tager säden till 
sigh, i den mening war h. Åkerman, särdeles och Rector Magnif.

Wedh detta tillfället berättade DD. Brunnerus, att h. gouverneuren i Giäfle, hoos 
hwilken DD. Brun n e r p å  Consistorii wägnar, nyligen tillijka medh h. Åkerman 
ha wäret, betygade sig giort sin flijt att upfordra och inmana hwad som utestår hoos 
allmogen, och lofwade än wijdare adsistera Acad:n, men när wij gingo dädan, sade 
och DD. Bruner#r, mötte oss en Bollnäs boo, han sade att i Bollnääs är än ingen 
fodran skiedd. Eliest wijste h. gouverneuren oss ett Kgl. M:tz bref, mycket strängh, 
att alle donatoriers spannemåhl dher i landet skall tagas nu i detta åhr till militien i 
Jämpte Landh, emot cronowärdering.

Begyntes nu åter tahl om Nerbelii begiäran, änteligen slötz, att Algoth Rommel 
medh första reeser dijt medh instruction, att uptaga pening:r som till redz stå, 
angående resten än innestår, söker han först peningar medh all flijt, men kan han den
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ey få tager han så mycket sädh för hwar tun:a, som kan säljas dher för 15 dr t:n, 
och dhen föryttrar strax till wisse män för richtig betalning. Skall och bet:e Acade- 
miens deputattfr intet taga emot spannemåhlen, förr än han får wisse kiöpmän.

Skall och Rommel sökia Larss Hansson Garp, för det han så orichtigt har umgått 
medh dhe peningar honom i sommars förtroddes, att öfwerföra till Stockholm.

8. Uplästes Professoris Mag. Andreae Grubz supplijk till V. Consistorium, att 
kåmma i betänckiande till professionem vacantem effter sal. Terserum.

Professores meente, att detta hörer först till facultatem philos. ehest war eens 
och annars omdöme, att Prof. Grubb är wäl bekant medh Hebreae linguae studio, 
såsom det nödigeste lingvis orientalibus, så wäl som med andre studier, och derföre 
borde framför andre hafwas i betänckiande. Änteligen slötz att effter Consist:m 
i morgon kåmma tillhopa hoos 111. Cancell. wilja dhe då tahla om detta ährendet, 
effter man icke säkert kan dröya länge här medh.

9. Uplästes Consistori i Lundh bref, dher i dhe begiära communication, om Consist. 
Acad. ha något bekymmer om domkyrckian här i Upsahla, dess inkåmster och bygnad. 
It. om stolerummens och läge[r]ställens taxerande, och om Professores för sigh sine 
hustrur och barn icke äre frije till stohlerum och lägerställen.

Resol. Secretarius Consistorii tager underrätteLsse af Prof. Liung, huru wijda 
Acad:n har dher medh till giöra, kan sedan swaras Consistorio Lundensi.

10. Berättade Rector sigh i morgons wäret hoos H:s HögGrefwel. Excellrz och 
giort påminnelsse, så wäl om dhe inlagde memorials punchter, som och det godzbytet 
Academien intenderas, då H:s HögGrefwel. Excell:z swarat sig i morgon kl. 8. wilja 
admittera Consistorium till sigh. Derföre slötz att Professores i morgon den tijden 
kåmma flijtigt up.

D. 6 Octob.
kl. 8. upkåmmo i Consistorii rum Consistoriales. R. M., DD. Skunk, h. Scheffer, 

h. Åkerman, h. Gartman, DD. Hoffwenius, h. Verelius, h. Norcopensis, h. Berelius, 
M. Columbus. Act. not. Micrand.

i. Uplästes 111. Cancellarii bref af d. 5 Octob. för biskopen i Strägnäs DD. Lich- 
man att winna resten af innestående löhn, uthan någon lång drögzmåhl.

Här om war åthskilligt betänckiande, somblige höllo favorabelt, att biskopen som 
en wäl och länge meriterad man af Acad:n borde få sitt uth, effter han långesedan 
der förr tiänt, somblige sade det wara oskiäligit, att taga det andre ha tiänt, och än 
tiäna före, och betahla en som afträder, wara skiäligest att den ena betahlas, då den 
andre, lätteligen kunna hända, att dher offta annars skieer som befahras, blijr lijtet 
igen eller intet för dhem som tiäna, uthan alt lärer opgå till betahla gammal balance.

Prof. Norcop. gaf det förslaget, att dhen som afträder, och den som succederar 
halfwera med hwar annan, detta bij föllo flere, doch att man till säkerheet i längden för 
dödzfall skull, munierade sigh medh 111. Cancellarii samtyckie och ratification. Här 
medh gingo Professores collegialiter till 111. Cancellrm, och kåmmo tillstädes R. M., 
DD. Brunnerus, DD. Benzelius, h. Schefferus, h. Åkerman, h. Gartman, h. 01. Rud- 
beck, DD. Hoffwenius, h. Verelius, h. Norcop., Mag. Columbus, h. Bereliay. Not. M:r 
Micr.

111. Cancell. förde först detta tahlet.
Gode Herrar, det är nu en godh tijdh, som jagh har blifwit söndrat ifrån denne 

orten. Och händer sällan, att jag kan afbryta någon lägenheet, till att inhämpta
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Acad:ns tillståndh, som sigh wederbör, för åtbskillige swåre ämbetes syslor, och 
andre hinder denne tijden synnerligen ha infallet, och kan jagh eliest icke förtijga, 
att Acad:ns ährender en deel sådane äre, att man nästan skyyr för dhem. Jag på min 
sijda betygar migh på det högsta sökt att alt måtte redundera till Acadrns heeder och 
wälfärdh.

Men på andre sijdan funnet dhe beswär, att jag är kåmmen i twifwels måhl, om 
iag längre skulle kunna hinda medh Acad:ae Cancellarii ämbete. Det är nu 20 åhr, 
sedan H:s Kgl. M:t migh förtrodde dhet ämbetet, hwilcket jag då giärna sökte att 
undgå, men emedan jag war upfödd i academiske societeten, lät jag migh nöya medh 
Kgl. May:tz nådige disposition, förste åhren sedan jag trädde dher till, kunde jag för 
kriget skull i Påhlen intet stort uträtta, sedan har jag lijkwäl med hugnad spordt, att 
fruchten både in- och uthrijkes af bearbetande är kunnigt worden, men det går så 
medh denne som andre societeter, att altijdh upwäxa någre stridigheeter och irringar, 
som hindra en önskelig roligheet, hwilke och här stundom upkåmne äre, och nu så 
swåre blefne, att dhe hwar och en cordat man uttrötta, migh har särdeles detta nu 
förelupna missförståndet, fallet så förtreeteligit och tröttsampt, att jag det ey kan 
beskrifwa, nu till att examinera orsaken, här till skattar jag rättwijst, på det att den 
spaka må niuta sin oskyldigheet till godo, och turbalenti blij utmärkta, och således 
både det som reda skiedt är bootat, som och det onda i längden befahrandes reme- 
dierat, men jag för min persohn kan nu denne gången det ey giöra, både för ohälssan 
skull, som och derföre, att jagh befahr ar det ey medh den frucht aflöpa, som man 
önskar, skulle jagh fuller derföre helst see, att det blifwer uthförd på det sätt, som 
eder G. Herrar har behagat sielf sökia, att ingen må hafwa orsak till underkasta migh 
något widrigt omdöme. Jag må bekiänna, att när jagh weet mig wara trygger i mitt 
sinne, lemnar jag giärna hwar och en att döma om mine actioner, dömer en rättwijs 
så håppas jagh wara uhrsächtad, dömer en orättwijst, så skiöter jagh ey dher om. Men 
effter jag nu ärnar att sättia statum Acad. i roligare tillståndh, så att KgL M:t må 
blij der före frij, har jag först welat wetta, om icke I Gode Herrar, som intercessera 
här i på hwariehanda sätt weele afträda, och dhe öfrige öfwerläggia saken, ty hwar 
och en giärna eliest söker förträda sin saak. I see sielfwe G. Herrar, att jag brukar 
den moderation, det jag tijger om mig sielf, förmodandes att sielfwe saken tahlar 
för migh, jag drager fuller det förtroende till eder samptl. att I tilltro migh om det 
som både Acad:n i gemeen och hwar och en i synnerheet länder till heeder och wäl
färdh. Men lijkwäl måste spörja, att en och annan mitt ämbete ha rört, och det medh 
annan zelo än jag håppas migh förtiänt, hade wäl orsak hafft till beswära migh der 
öfwer, att sådane discurser här äro förde, som jagh icke förmodat, ha och det märckt 
att mine bref och påminnelsser ha blefwet attenderat, så mycket man har welat, 
att icke under är, om jagh aldeles tröttades dher wedh, eller och wille ha den satis- 
faction migh borde, men jagh tackar Gudh att jag sådant är waan till förgiäta och 
förachta, särdeles förstår jag det om Prof. Arrhenio, hwilcken jagh nu har till- 
gifwet, doch icke af flatheet, att jag sådant tohla täncker här effter, uthan effter 
RijkzDrotzen [Per Brahe] har lagdt sigh dher emellan, will jagh förgiäta detta, och 
effter Prof. Arrhenius haar hoos migh sielf afbedet med denne skrifft, will jagh 
säya nolo mortem peccatoris allenast han wille rätta sitt sinne, och bekymbra sigh 
mindre om ens annars ämbete, wille parcere sibi et aliis, eliest löper han hufwud- 
stupa i fahran, gifwer eliest saken totaliter effter, så wijda den mig angår, hwad h. 
Rudbeck wedkåmmer må han sielf tala i sin saak, jag will ingen grulm meer hafwa



i6~jy. 6 oktober 361

dher i, jagh weet eliest att han är en lärd karl, har låtet utgå wackre skriffter, men 
jag kan intet tåhla att han sätter sigh emot mitt ämbete, wij äre intet lijka kåhl- 
supare wij både, kan och eliest intet förtijga migh mycket förtrutit att han så offta 
framkåmmer kan intet låta det ringaste uthgå eller skrifwa, uthan det skall wara 
pikant Begiärer och det att det som är i protocollet infördt af hans tahl, att det 
deleras och kastas på elden, will så den saken ha tillgifwet aldeles. Hwad det andre 
angår nembl. mine bref, som så lijtet äre attenderade så imputerar jag det den, som 
då direction fördt nembl. h. Celsius, men effter han nu siuk är, så kan jag intet tahla 
honom till här om. Ha dhe eliest något till desiderera i mine actioner, så håppas jagh 
derföre i sinom tijdh få tahla. Jagh har offenteligen i Senaten klagat mig här öfwer, 
och begiärt att K gl M:t wille sända 2 gode herrar hijt, att ransaka här om, och hade 
lätteligen det kunnat erhålla, men wille lijkwäl släppat. Dhet öfrige owäsendet och 
strijdigheeter äre sådane att dhe falla under domare, doch har jagh welat, som jagh 
sade på stunden förslå composition, både för åthskilligt widrigt omdöme om Aca- 
demien, som och för publice så wäl som privat interesse, och bedyrar jag mig på det 
högsta, att jagh dessuthan intet anseer någons persohn.

Prof. DD. Benzelius upstegh, sade sigh wara en af dhem som denne differencen 
angår, tackade H:s Höggr. Excellrz som låtet sigh wårda om composition, men effter 
saken är reeda under domare, lämnar han det dher hän såsom redaste wägen, afträdde 
dher med. Item, afträdde Prof. h. Ol. Rudbeck.

Pr. Verelius upstegh, sade orsaken till, att han wore kåmmen dher i, war det han 
sade sigh Consistorio funnet olijkt, att en som jäfwad är, skulle sittia och döma, lade 
dherföre en skrifft in, hwilcken blef mötter på olijdeligit wijs. W ij finge eliest 
aldrig någon part af Ed:rs Höggrefl. Excelkz bref, ey heller dhe emot migh och flere 
insinuerade skriffter.

Prof. Norcop. sade och sigh derföre wara blandat dher i, att då DD. Benzel. 
jäfwade honom, och han wijste DD. Benzekm ingen annan orsak hafft dher till, än 
att han annorlunda meente om saken än DD. Benzel. sielf, derföre DD. Benzel 
honom och flere sökt hudflängia. Här medh affträdde Pr. Verelius och Prof. Nor- 
copensis sampt Secret. Hadorphius. I detta begiärte h. Rudbeck giönom Notarium, att 
Reet. M. må afträda. 111. Cancell. frågade, om h. Rudbeck har jäfwat Rector förr, det 
nekades.

111. Cancell.: Hwarföre skall han då jäfwan nu?
Rect. Derföre att jag har sagdt i hans attest är något osanning. 111. Cancell. Wij 

döma nu intet i saken, derföre må Rector wäl sittia qwar.
Sedan oprepade H:s Höggr. Excelkz orsaken till hele denne action wäret, att 

trycket så wårdzlöös och illa handterades, derföre war mitt betänckiande sade Hans 
Höggrefwel. Excelkz, att Profess, skulle giöra sitt ämbete, låta inventera trycket etc. 
dher emot inwändes någre difficulteter för Curios patroner skull. Jag swarade, han 
må ha sine patrones, giörer I edert ämbete, så gick det lijkwäl någon tijdh uth, 
änteligen kåm rectoratet till h. Benzelium, honom befalte jagh i Stockholm, taga 
dhen saken uthan uppehåll före, citera Curio och döma i saken. Dher på fölgde att 
saken togz före och dömdes dher i, men medh migh skiedde ingen communication, 
förr än dömdt war, då Rector och någre deputati wore hoos migh på Wännegarn, 
och berättade för migh huru wijda här medh war kåmmet, och war illa, att dhe 
deputerade woro allenast af dhen ena parten. Derföre tänckte jag, dhe plä com- 
municera medh migh förr i mindre saker, men effter dhet ey här i skiedt, så må dhe
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sielfwe stå för sin domb. Änteligen när det skrefs mig till på Kiägelholm, swarade 
jagh då wara seent till rådfråga migh der om. Sedan kåm ett bref ifrån Consistorio, 
dher i dhe mena sigh ey wara plichtiga att communicera domen för dess publication; 
nu dhet lämnar jagh dher hän, om sådane communicationer i andre saker förr af 
höfligheet wore skiedd eller ey. Doch troor migh kunna wijsa, att dhet dheras plicht 
är. Sedan uprepade H:s HögGrefwel. Excelkz, hwadh som passerade på Wännegarn, 
då modernus Rector och deputati dher wore och war då olyckan att h. Ol. Rudb. 
icke war med tillstädes, när jagh då sågh hwad skriffter wore passerade emellan 
DD. Benzelium och h. Werelium sampt flere, drog jagh den sky och abomination 
dher till, att jag sade dhe skriffter borde aboleras, och kastas på elden. Ty jagh hade 
aldrigh tänckt, sådant skulle ibland colleger och förståndige män passera, kan eliest 
intet annat see, än att förwarande Rector Celsius mycket oförsichtigt har omgått 
medh denne saken, så wäl här som och i Kgl. HåfRätten. Nu weet jag intet G. 
Herrar, hwad som står till göra, här äre 2 saker en publica, en privata. Om den som 
publiq är skall afdömas, weet jag intet, om Academien lärer dher i wara lyckelig, 
fast Curio skulle gå ifrån all sin wälfärdh. Heller om I skulle wetta gifwa någon an
ledning till annan uthwäg, att ställa detta alt, effter wij owisse äre, huru domen 
lärer falla. Äfwen så är medh privat saken? Rector sw. Consist:m medh den flijt 
och asquitet effter sitt yttersta förstånd här medh umgått, att dhet förmodar dess 
domb kunna förswaras, och finnas rättwijs. Eliest befahra wij till förtroo Curio här 
effter trycket i händer.

111. Cancell. Hwadh honom här effter kan förtroos, lärer intet Håfrätten döma om, 
uthan om Curios skyldigheet och den domb öfwer honom reeda är gången.

DD. Brunnerus betygade Consistorii högsta upsåth, wäret ährligen och rättråde- 
ligen i denne sakens cognoscerande och dömande att förfahra, derföre så mycket 
swårare falla, att intorka sådane förwijtelsser.

111. Cancell. I weta sielfwe G. Herrar, huru offta det är klagat, att Acad:n aldrig 
kan få här en sådan bookförare och tryckare, som wäl dher medh utkåmmer, om 
han skall upläggia alt det Professores skrifwa medh egen bekåstnad, och hålla en 
ständig booklåda, effter studenterne intimera alla dagar böcker; derföre seer jag intet 
att I medh större aequitet kunna fordra af Curio, dhet I fordra än han fordrar af 
Academien. Och kan jag wäl see för uth, att Curio blijr obligerad till praestera sin 
skyldigheet, men om icke Academien får och en last, det twiflar jagh intet, och då 
är seent till förekåmma, uthan man måste höra det. Non est sapientis dicere, non 
putarem. Blef åter taalt dher om, att domen icke communicerades för uth medh H:s 
Höggrefwl. Excelkz, det H:s H.G. Excelkz nu uptogh wara skiedt medh flijt, derföre 
att Consist. befahrade, att H:s Hg. Excelkz skulle af h. Ol. Rudbeck blij intahlad till 
Curios partij.

Consist. särdeles Rector sade sigh ey annorlunda förstådt 111. Cancell. bref, än att 
saken borde både cognosceras och dömas först.

111. Cancell. talte om att h. Rudbeck har då lofwat cavera för Curio, och innan 3 
månar hiälpa trycket till sitt ståndh. Rea. Dhet skiedde aldrig formaliter, ey heller i 
tijdh, uthan alt för seent. E:rs Höggrefwel Excell. lät och sielf på Wännegarn förstå, 
sigh icke behagat detta h. Rudbeckii tillbodh, ty då wij framwijste en hans skrifft, 
dher i han säyer, E:rs Excelkz samtycht till hans caution för Curio, swarade E:rs 
Höggrefwel. Excelkz dher till negatur.

DD. Skunck: Acad:n har i anledning till E:rs HögGr. Ex. alfwarlige förmaningar,
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giordt sitt dher till, och effter skiäl och samwet omgått med saken, wij lijkwäl äre 
så uthmålade af h. Rudbeckio i Kgl. HåfRätten, giönom hans inlagde supplijk, att 
wij icke äre wärdige ansees som en ärlig man, mindre som ett heelt collegium, 
skulle derföre någon composition skie, wore önskeligit att dhet skiedde medh Con
sistorii heeder. Frågades så effter den supplique h. Rudbeck har inlagdt i Kgl. Håf- 
rätten, och skickades Notarius effter supplijken, dhen blef sedan upläst.

111. Cancell. frågade, om Consist. kan wara säker på, att kunna gå ifrån sigh sådane 
grofwe beskylningar. despondebatur. Att dhet medh Gudz hielp har det håppet. 111. 
Cancell. sade sigh draga fahra härföre, särdeles att icke h. Rudbeck lärer komma 
fram medh någre sådane saker, som Consist. intet ha förmodat, önskade dher hoos, 
att Gudh wille wara medh domarena, så att ingen oskyldig må kåmma till lijda. H. 
Åkerman sw. sig effter sitt yttersta förståndh ey annat wetta, än att Acad:n har en 
rättrådig saak, doch effter eventus judiciorum är owiss, och en godh saak offta blijr 
illa uthfördh, tyckte han man skulle intet wara obenägen till composition, allenast 
dhet kunde skiee medh Academiens honeur.

111. Cancell. frågade, hwarföre Curatoris instruction icke är Rudbeckio wijsad, 
uthan honom förhållen dhet han klagar öfwer. despondebatur. Att den ligger up i 
Consistorio som andra acta publica, han har sielf wäret Rector sedan, och stådt 
honom fritt att taga communication dher af.

Taltes sedan om via compositionis, och repeterade H:s HögGr. Excelkz sigh nu 
förlåtet aldeles Prof. Arrhen. modo in posterum discat cautior mercari, men intet 
tohla, att någon här effter kåmmer medh sådant fram, wäre hwem det wille, så 
lärer H:s Excelkz honom så möta, att han det aldrig skall glöma. Effter H:s H.Gr. 
Excelkz täncker här effter wara meer sensibel än för detta, om sitt ämbetes respect, 
och platt intet sådant lijda, som här till förelupet är.

Nu inkallades dhe Professores som hade wäret ute.
2. Uplästes sedan någre andre ährender, som förr insinuerade wore hoos H:s 

HögGr. Excelkz, som och till en deel hoos KgL M:t, öfwer hwilka H:s Höggr. 
Excelkz sitt betänckiande nu gaf till förstå. Dhe ährender som hoos H:s Kgl. M:t 
wore insinuerade, äre desse.

(1.) Om Kgl. privilegiernes och constitut:n confirmation, berättade Rector att 
cantzelij rådet h. OliwenKrans har låtet förstå, det Academien hade dhen wunnet af 
Kongl. M:t, hwilcket H:s Höggr. Excelkz tychte wäl wara.

(2.) Angick refusion af Lindes Åhs stadh, för det hemmanet staden har borta för 
Acad:n, och berättades af h. Quaestore, hwad han hoos landzhöfdingen h:r Abraham 
Leyonhufwud här till giordt hade.

111. Cancell. lofwade skrifwa h. Abraham Leyonhufwud till dher om, att han will- 
fahrar Acad:n i dhen begiärte execution på staden.

(3.) Om åkeren som Upsahla stadh söker att få igen från Academien. IIL Cancell. 
undrade högdt, att staden är Acad:n så illwillig, och så lijtet betäncker, att dher 
Academien icke wore här, skulle Upsala snart intet blij bättre än Sigtuna. Och som 
det berättades, att staden praetenderar, det Acad:n har sin fyllnad i åker reeda fått, 
sade 111. Cancell. I måste först wara bekymbrade att wijsa staden det I ha något till 
praetendera, förr än jag kan hiälpa ehr. Rect. sw. att dhe fåfängdt förebära Acad:n 
fått sin fyllnad, och att Acad:n intet har kunnat fått någon uthräckning dher på, 
effter Kongl. donations instrumentetz af A:o 1667. innehåll, ehuru offta dher om är 
påmint.
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(4.) Om relaxation på riddare syns expenserne wed Ekeby. Och berättades historien 
dher af.

111. Cancell. fan Acad:ns begiäran i detta måhlet skiählig, effter skattebonden 
sielf och icke Academien hade begiärt riddaresynen, och det i otxängde måhl.

(5.) Hölt 111. Cancell. ogiörligit, nembl. att Acad:ns bönder strax wedh utskrif- 
ningen, skohle få inskrifwa sin anbudne knecht, effter det åthskillige herredagar är 
af allmogen begiärt, och dhem afslaget.

(6.) Om Forssbys rätta öhres tahl. 111. Cancell. betänckiande, att i Kongl. Cam- 
maren dher om sökes utslag.

(7) Punchten, att Acad:n må hafwa sin opbördzman wedh handen, när inqwar- 
teringar skie hoos Acad. bönder, höltz skiäliget.

(8) P. Hölt och IIL Cancell. mycket skiälig, att Acad. må uthan prasjudice af 
staden få uthyra så wäl som andre, sine huus och bodar som camrar, dher icke något 
af högre hand wore här emot.

Följa nu dhe punchter som underkastas H:s HögGr. Excell:z nådige betänckiande.
8. Om Communitetet war 111. Cancell. mening, att Consist. menagerar dher bästa 

man kan. Derföre befaltes Consistrm öfwerläggia heela saken, och tillsee huru 
wijda medlen tillsäya, att Communitetet kan hållas i denne termijn flere eller färre 
diskar.

9. Anbelangande spannemåhlen i Hellsingelandh, att dhen effter Cronowerdering 
skall tillslåås militien, tychte H:s Höggr. Exell:z det lära falla Acad:n mycket swårr, 
och att Acad:n medh första söker dhet unböya. Och som DD. Brunnerus berättade, 
att i dhet brefwet som från Kgl. M:t ankåmmet är till h. gouverneuren, nämnes 
donatariers Spannern:!, förmente H:s Höggr. Ex. deuue particularitaten kunna hielpa 
Acad. Och lofwade H:s Höggr. Excelkz recommendera denne saken Kgl. M:t och 
Kgl. Cammar Collegio, effter Acad:n ey bör considereras som andre donatarier, 
hwilcka ex mera gratia sådan spannemåhl hafwa, ty Acad:n niuter henne för löhn, 
war IU. CanceU. rådh, att Acad:n lijkwäl giönom sin man vigilerar här i.

10. punchten: angick dhet godzbytet Kgl. M:t begiärer af Acad:n. Och war 111. 
CanceU. betänckiande, att Acad:n wijser dhe skiähl hon kan ha in för H:s Kgl. M:t 
och söker att undgå detta godzbytet.

11. Angick en conformitet i information wedh scholorne, och önskade IU. Cancell. 
att denne rijkzdagen hade tahlt det något publiqt sluth här om kunnat skiee, så för 
nödig information i christendomen, som andre tiänlige exercitiis, och dhet icke så 
mycket tiU ostenta/ibn som till nyttan, tychte illa att dhet så åthskilligt och confuse 
tiUgår här medh. Och effter h. Benzelius berättade att en catechismi öfning, lärer 
något kåmma i kyrckioordningen, blifwer det dher wedh.

12. Om indicis Bibliothecae tryckiande, war 111. Cancell. mening, att den skrifwes 
först innan han tryckes, och då medh flijt auctorum nampn utsätties, så wäl som 
materiarum. Om dupletternes bortbytande, war 111. Cancell. betänckiande, att dher 
dhe äre af samma editioner, så är det en saak att byta dem bort, eliest icke, dock 
höltz H:s ExceU:z betänckeligit, att byta någre böcker bort från Bibliotheket.

13. Refererades huru wijda Acad:n är kåmmen medh Behmers saak, hwadh Behmer 
här tiU inwände, och huru arresten är af h. landzhöfdingen effter Kgl. Håfrättens 
sluth ophäfwen.

Resol. Detta utföres i Kgl. Håfrätten ju förr ju heller.
14. Ratificerade H:s HögGr. Ex. det förslaget, att ransakningen skier hwart åhr



1675: 6 oktober-j oktober 365

på en wiss tract af Acad:ns godz, utaf singulorum annorum inspectoribor, så att 
hwart 5 åhr, kan wara ransakat öfwer alle godzen.

15. Angående balancerne för dhem som afträdde, sade 111. Cancell. sigh fuller 
gifwet biskopen DD. Lithman effter dess begiäran ett bref, men bäst wore, att wij 
blij widh förre praxin här i, tilläde och det, att bokhållaren borde giöra ett general 
extract på hwars och ens fodran, att dhen wore liquid, och att dhet extractet lades 
in i Consistorium. Förebringades Consistorii förslag om löhnens halfwerande, wedh 
sådane omskiftningar, emellan dhem som afträder och successorem. 111. Cancell. sade 
bäst wara, att det skriffteligen H:s HögGrefwel. Excelkz ingåfwes.

16. Om vicario Secret. att han måtte kåmma till ord. löhnen, som Secret. Acad:ae 
på staten tillslagen är, effter arbetet dageligen ökes, och det är en ringa deel, som 
han tillförende af ordinarie staten hafwer att wänta; då Secret Hadorphi«r som och 
tillstädes war, så wijda sigh beqwämade, att han till dhe 50 dr smt. h. Micrandro 
näst tillförende i sommar cederat, och nu andra 50 dr smt. cederade. Denne § 
noterade Rector sielf.

17. Taltes om Profess. Grubs ansökiande, att blij befordrat till något bättre will- 
kohr, särdeles till den nu vacantem professionem linguarum orientalium.

111. Cancell. betygade högdt sin benägenheet, att willja hiälpa honom, hölt skiähli- 
get att dher han med Acad:ns bästa kan förträda dhet rummet, will H:s Höggrefwel. 
Excelkz giärna see, att han blijr ihogkåmmen fram för någon annan.

Taltes wedh detta tillfället om Per inger och Norrman, att dhe äre af berömligh 
kunskap i detta studio, och att wäl wore det Peringer kunde kåmma att få medel att 
reesa ett åhr heller 2. Dhet H:s Höggr. Excelkz meente sigh kunna uthsee. I 
medier tijdh tyckte H:s HögGr. Excelkz wäl wara att Prof. Grubb kunde kåmma 
till profession, effter han ändå sedan wedh någon förändring lätteligen kunde om- 
wäxlas till ett annat rum. Och en annan som sigh heelt och hållet har slaget till dhe 
orientaliske studierne, då kåmma dher till, och kunde Consist. framdeles när den 
tijden inne är, som Constit. förmähla, giöra här om hoos H:s HögGrefwel. Excelkz 
påminnelsse. Hwar medh Professores affträdde, doch upwachtade Hans Hög- 
grefwelig Excelkz dagen effter wedh hans afreesa.

D. 7 Octob.

höltz Consist. majus pnesentes wore Rector Magn., DD. Benzelius, DD. Skunck, 
h. Åkerman, h. Gartman, h. Arrhenius, h. Vereli»j, h. Norcop., M. Columb«j. Act. 
not. M:r Micr.

1. Förnämste orsaken till Consistorii sammankallande denne gången, sade R. M. 
wara, att man skulle få giöra något sluth, och finna uthwäg till att afböya dhe beswär, 
som hängia oss öfwer hufwudet, särdeles dhet stora godzbytet som Kgl. M:t söker 
medh Acad:n ingå, men effter så få nu uppe äre, företages någre andre små ährender.

2. Uplästes pastoris [o: Jonas Korbelius] i Dilsbo bref till Consist. af d. 22 Sept., 
der i han uprepar sin förre begiäran för Dillsbo försambling, att få i åhr behålla 
tijonden för richtig betahlning, och emedan projectet af swaret på denne hans 
begiäran tillförende giönom Rectorem insinuerad, war nu färdigt, uplästes det, och 
fans effter acta stält. Bewiljades och ländzmannen så wäl som sochneskrifwaren 
hwar sin t:a, sedan dhe ha wijsat sin flijt och benägenheet att upfodra dhen inne- 
stående resten.
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Nu upkåm Quaestor och Prof. Arrhenius.
3. Uplästes Acad:ns fullmacht för Algoth Ronwwell till Hällsingelandh att infordra 

resten för spannemåhlen der i fiohl, särdeles åth allmogen. Och slötz att ett bref 
skrifwes och till befallningzmannen Nerbelium, och begiäres han wille än wijdare 
assistera Acad:n.

4. Taltes om den arrest, som Acadtns spannemåhl i åhr är fallen i Hälsingelandh 
har till befahra, och war åthskilligt betänckiande här om.

Quaestor gaf det rådet att man tager rijkzdagzbeslutet, och rådfrågar sigh hoos 
H:s Excelkz h. Rolamb och Rijkzskattmästaren [Sten Bielke], och söker att undgå 
denne reduction, effter störste deelen af desse kyrkherber äre af K. Gustaf Adolph 
donerade dem till unde[r]håll och löhn, som tiäna wedh Acad:n, och om intet annat 
giäller att Acad:n då må niuta det som andre stånd effter rijkzdagzbeslutet öfwergår, 
som ha sådan spannemål, nl. att dhe gifwa hwar tijonde t: a och sedan få disponera 
fritt med det öfrige.

5. Uplästes H:s Kgl. M:tz bref till Acad:n af d. 3 Octob. dhe[r] i Acad:n befalles 
medh första igiönom sin fullmechtige inkåmma till Kgl. Reduction i Stockholm 
att fullkåmma det godzbyte Kgl. M:t begiärer ingå medh Acad:n.

QuaEstor observerade först, att i brefwet nämnes anslagne hemman sådane äre intet 
dhe Acadrn haar. Taltes om hwem som skulle reesa öfwer till Stockholm i detta 
ährendet, och föll Consist. enhälligt på Räntemäst:n, effter det närmast kåmmer 
hans ämbete till sådant förrätta.

Quaestor lofwade att reesa öfwer till Stockholm, och giöra Acadrns bästa, så i detta 
som det andre ährendet, angående spannemåhlen i Hälsingelandh.

Slötz att ett bref skrifs i Kgl. Reduction om godzbytet, item om Hellsing spanne- 
mJhlen skrifwes ett bref till skattmäst:n, och en lijka lydandes till Rijkzrådet 
Rolamb. Sedan Quaestor har giort ansökning i Kgl. Reduction, så kan en supplijk 
insinueras hoos Kgl. M:t hwilken han lofwade sielf fatta.

6. På häradzsynen om måndag, emellan Tompta fruun [Margareta Leussner] och 
Öhrby fullmechtigas en af inspect. aerariis nembl. Prof. Berelius medh fougden.

7. Slötz att h. Quaestor begiärer citation på h. Axell Behmer i Kgl. Hofrätten.
8. Till Ekeby tinget skrifwes, att Kgl. M:t har lofwat uthslag dher på i Stockholm 

för sin afreesa neder åth landet.
9. Frågade Quaestor huru man skall [göra] medh Nills Biörs änckians rest wedh 

Kopparberget, effter hon intet swarar på Acad:ns bref, sade att hon är skyldig 1600 dr 
för spannemåhlen i fiohl, som hade bordt betalas sidst i midsommars. Syntes gott, 
att så snart man förnimmer hwar landzhöfdingen är, man då skrifwer honom till 
här om.

Räntemäst:n lofwade tahla medh landzhöfdingen i Stockholm här om, så frampt 
han der wore till finnandes, och sedan kan Ringius reesa dijt up.

10. Mest. Boos änckia söker några peningar sigh till hielp af dhe peningarne som 
falne äre i hyra för Mestrr Boos gårdh.

Bewiliades henne af huushyran 20 dr kmt., dem hon söker hoos H:s Hwt Doct. 
Rudbeck, som hyran till sig taget har.

11. Lofwade och Quaestor att drifwa på resolution i Kgl. Cammaren uthi Mest:r 
Boos saak, och behöfwes intet bref der om afgår, som förr lijkwäl slutet är.

12. En studios. Bohemus Columbin^j wedh nampn begiärer en salvum conductum 
eller testim. på swenska att reesa Öfwer uthom landz.
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Resol. Consist. kan wedh desse tijders conjuncturer det intet samtyckia, uthan 
han behiäiper sig medh dhe testimoniis han för hafwer.

13. Berättade Rect. att H:s HögGrefwl. Excelkz Rijkz Cantzleren har tillgifwet 
Prof. Arrhenio, och admitterat honom till sine ämbetes syslor, medh alfwarlig för
maning, att hwarken han eller någon annan af Professorib&r H:s Excellrz här effter 
offenderar.

Pr. Arrheni»/ s. wår Herre wälsigne H:s HögGrefwel. Excell:z för sin rättsinnig- 
heet och godheet, och förlåte den som orsaken till H:s Höggrefwl. onåde emot mig 
wäret har.

14. Påminte Rector, att Decani facultatum wille medh första kåmma tillhopa, 
och öfwerläggia om lectionib#/ publicis.

15. Uplästes änckians supplijk i Skieberga och Staby sochn, att winna någon till- 
gifft för misswäxt i åhr.

Resol. Acad. kan i denne tijdens swårheet intet tillgifwa.

Den 8 Octob.
höltz Consist. majus i Curios saak. Praesentes Rect. M., DD. Brunner»/, DD. 

Benzei., DD. Skunck, h. Åkerman, h. Gartman, DD. Hoffweni»/, h. Arrheni«/, M. 
Columb#/, h. Berelius. Act. not. M. Micrander.

1. Klagade DD. Hoffweni#/ att somblige Profess, oförswarligen bära sigh åth 
medh åkerens stängiande, särdeles blef sedan Prof. Fornelius nämd, öfwer hwilken 
alla klaga som ha åker der brede widh både borgerskapet och andre. Professores 
tyckte skiähliget, att den som intet will stängia, han må och effterlåta andra åkeren. 
Resol. Rector låter tillsäya Prof. Fornelium här om till.

Fördes och nu till acta, att Prof. Forneli«/ har i går sagdt Cursori, när han kal
lades up, sig intet förr wäret medh i Curios saak, derföre kan han och nu wäl wara 
dher ifrån.

2. Uplästes ett project till Kgl. HåfRätten, dher i begiäres, att Kongl. HåfRätten 
wille tillhålla H. Curios fullmechtige, att swara till Consistorii sidst ingifne excep- 
tion, på det saken uthan längre uppehåll, må befordras till ett rättwijst sluth.

3. Förfrågade sigh Rector, hwem man skall bruka till fullmechtig i Acadrns saak. 
DD. Hoffw. och h. Gartman nämde Secret. Hadorph.

Nu upkåm h. Åkerman.
H. Bentzel. och andre meente h. Hadorph för sin egen saak ey kåmma till rätta 

medh Acadins saak.
H. Berel. Bäst wore wij finge en redelig och godh procurator. Och effter nå hwar 

föllo dher på, att nödigt wore, det en Professor som wäl weet af saken, wore dher 
wedh, rådde h. DD. Brunnerus der till, att en af juris consultis togo detta på sigh.

Rector nämde h. Åkerman, det bijföllo andre. H. Åkerman swarade sigh nogsampt 
wara uhrsächtad effter han heele tijden när saken agerades, war borta på Commission, 
föll eliest inständigt dher på, att detta är Secretarii ämbete. Änteligen nämdes 
licentiat»/ juris h. Ericus Aurivillius, och förmente Rector dhet han kunde öfwer- 
tahlas så mycket här i giöra, som hans tijdh kan tillåta, effter han skall och eliest 
wara i Stockholm någre weckor.

Men nu skrifwes Hadorphio till, att han uthwärckar sluth om terminen, och in- 
lefwererar det brefwet som nu är projecterad.
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Taltes om duplicas formerande, och syntes gott, att man begiärer så stor tijdh der 
till, att duplica formeras in loco som förr, skiedde med exception.

D. 18 Octob.
hältz Consist. majus extraord. pr^sentib«r Magn. Rectore, DD. Benzelio. Dn. 

Åkerman, Dn. Liung, Dn. Arrhenio, Mag. Columbo. Notante h. Berelio.
1. Propon. Rector, att Kgl. HåfRättens notification om termijnen i Håfrätten uthi 

Curios saak, förleden lögerdag ankåm, då hon intet kunde af Rectore communiceras 
h. Rudbeckio, för begges förhinder medh absolutionen, till hwilken så wäl Rector, 
som h. Rudbecki«r då ginge. Förmältes och af M. Rectore, att han medh h. Rudbeckio 
talade om sitt opsåth, det han intet tänckte för twistigheeten in causa publica kunna 
förhindras, emädan för:de egen persohn:r ingen oenigheet hade: H. Rudbeckius så 
wäl medh ordh som sielfwa wärcket utlåter sigh wara af samma mening. Blef altså 
ofwanbe:te Kgl. Håfrättens notification om terminen icke förr än söndagen effter 
afftonsången h. Rudbeck tillstält; och det giönom 2 gode män h. Erick Bergh 
oeconomo templi och bokhållaren Berge Rommel, hwilka, skrifftelig berättelsse om 
h. Rudbeckii swar tillsagdt hafwa, som och här effter följer.

A:o 675 d. 17 Oct. woro underskrefne af Rea. Magn. skickade till Prof. höglärde 
h. Olaum Rudbeck, medh Höglofl. Kgl. Håfrättens skrifft och innehåldh, att V. 
Consist. DD. Benzelius medh dess interessenter, tillijka medh h. Rudbeck skola 
comparera uthi Kgl. Håfrätten nästkåmmande d. 23 dato, medh hwad mera be:te 
skrifft innehade, hwilken wij h. Rudbeck sielf i händer lefwererade, och der hoos 
på V. Consist. wägnar, frågade om något document till dess inlagde replique 
desidererades, skulle honom sådant strax tillstält blifwa. H. Rudbeck sw. först, att 
tijden eller terminen är alt för kort, att han omöyeligen för åthskillige hinder skuld, 
icke då kan comparera. 2. Att contraparten än in ta  hade swarat till sielfwe processen, 
hwar på största hufwudsaken mäst hängier. Att detta således förrättat är. Attestere

Ericus Bergh Berge 
Oecon. T. Ups. Rommel

Om måndagzmorgon kl. 7. kåm M:r Rommel igen till h. M. Rectorem på h. 
Rudbeckii wägnar, medh begiäran, att H. Rector wille tillijka medh honom anhålla 
hoos Kgl. HåfRätten om dilation på terminen, föregifwandes att meerbe:te notifica
tion eller termin zedel icke wore kåmmen af Rectoris eller Consistorii andrijfwande, 
uthan af den som Rudbeckius sielf talt hafwer, med H:s Excell:z h. Bengdt Horn 
widh rijkzdagens sluth, att medh sakens sluth något skyndas motte, motte giönom 
H:s Excelbz befodran? Hwar till h. Rector swarade: att han här till in ta  fogh 
hade, emädan så wäl in ta  skiähl der till wore på hans eller Consistorii sijda, som 
och att d a  icke skie kunde, effter Consist:m nyligen om sluth medh d a  giörligaste 
på saken, och att någon termin snart sättas måtte, hafwa anhållet, hwar uppå denne 
notification eller termins zedel otwifwelachtigt fölgdt hafwer.

Resol. V. Consist. uppå denne Rectoris baättelsse: att 1. man måtte blifwa widh 
stälte tam in  och 2. heller urgera, att ingen dilation må effterlåtas, e ffta  saken eliest 
länge nog torde upskiutas, hwilket skriffteligen skiee kan.

2. Proponaade h. Reaor om persohnen, som sigh widh terminen på Consistorii 
wägnar i HåfRätten infinna skall, jämwäl och till att imedler tijdh förhålla Con-
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sistorii åstundan, om en wiss termins föreläggiande, att inkåmma med sin duplica, 
sedan h. Rudbeckii replica wore insinuerad.

Resolutio. (1) Angående det sidsta, brukar man påsten der till, såsom den wissaste 
och säkraste wägen.

(2) Att h. Rector öfwertalar sin broder h. licentiaten Aurivillium, det han till 
terminen sigh infinner i Håfrätten, medh fullmacht, att emottaga repliquen och 
begiära läglig termin. Men dher han der till intet, att winna är, måste h. Secret. 
Micrand:r det samma sig påtaga, och der till i lijka måtto fullmechtig giord blifwa 
af V. Consistorio.

3. Hwad man giöra bör till commissionen, som och säyes af Rudbeckio effter 
sökas och, kan skie, förordnas af höga wederbörande?

Resolutio. 1. Man kan intet solicitera något der om wijdare, förr än saken i Håf
rätten till sluth kåmmer. 2. troor man, att dher man till commissionen kåmmer, en 
god tijd der till föruth satt blifwer; dock 3. wore icke orådeligit, att man något 
öfwer såge särdeles, hwad som af actis mot- eller med uthsökas kan.

D. 20 Octobris
kl. 1. höltz Consist:m minus, prtesentibus DD. Skunck, Dn. Åkerman, Dn. 

Arrhenio, Dn. Berelio. Notante Wennaesio.
1. Berättade Rector: att Johan Siffersson, som i sommars antogz för Acad:ae 

smedh, är angifwen, att hafwa slaget sin swärmoder, hwilcket fuller då strax något 
högt war angifwet, men effter jag då förnam saken icke wara af den beskaffenheet, 
att denne smeden härföre icke skulle hålla sigh undan till dess Consist:m blefwe, 
har jag intet welat läggia in honom i fängelsse. Nu komma dhe begge och säva sigh 
emellan wara förlijkte.

Rector frågade huru Consist:m sigh här medh åtbära skulle? Fans nödigt att 
parterne först inkåmmo.

H. Maria medh mågen inkåm, sade att hon låp när dhe andre begge höllo ihop. 
och skulle skilja dhem åth, och då kåm detta medh wåda till, och icke af någon 
wilja att hon stött blef af honom. Smeden sade att den andre tog en kiäpp att slå 
honom med, och när dhe rycktes båda om kiäppen, kom så till, sade smeden, att 
mor kom emellan, effter det och war mörkt. Henne före höltz att hon skulle på 
sitt samwet bekiänna sanningen, och att hon kan ske 8 dagar här effter, törs konwwa 
igen och klaga öfwer honom.

Taltes och om, att han hade sönder slaget fönster, hwar öfwer och swärmodren 
förr hoos Rectorem hade klagat? Han sade att dhe såte wedh fönstren, och oför- 
warandes stötte sönder dhem medh armbogan, och hade strax effter bygdt dhem.

Hust. Maria bekiände effter tillfrågan, att en huusqwinna medh sin dotter, war 
dher tillstädes inne, när detta förehades.

Frågades hwem han hade giöra medh? Hon swarade medh Grotten. Parterne togo 
i medier tijdh afträde.

Consist:m delibererade här om. Och effter denne smeden förnimmes hafwa en sak 
i Ciämners Cam/waren, hwar af denne flyter, höllo somblige före, att Consisnm håller 
uppe här medh, till man kan ske något wijdare wedh dess sluth kan afhämpta, som 
man nu intet weet, det Consistrm lijkwäl torde wara af nöden att weta förån någon 
sentens i detta foro fölle. Eliest emädan dhe å begge sijdor bekiänna att dhe äro 
24 -  724594 Sallander
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förlijkte, och det wore skiedt af owetenheet som skiedt är, synes att man låter beroo 
der medh denne gången.

Prof. Åkerman inkåm nu, hwilcken Rector här om frågade. Resp. detta wara en 
högmålssaak, och icke kunna förlijkas.

Rector sw:de att swärmodren nu har gifwit honom till, och beder för honom, så 
wäl som och sielf tillstår, att han dhet icke har giordt med wilja.

Prof. Åkerman sade: att denna sak här ageras och skiärskodas måtte, och komma 
sedan till Consist. majus, hwilcket han sedan verbotenus således lät infatta: Såsom 
denne saak är en högmålssaak, så är min mening, att han först noga skiärskodas 
effter Sweriges lagh och constitut. in Consist. minori, och sedan skiutz till Consist. 
maius: I medier tijdh bör han tagas i bächte för sådan grof missgiärning. 1 widrigit 
fall will jag wara otilltahlat för alt tilltaal.

Rector frågade dhe andre assessorum vota? Dhe blefwo widh det dhe sagdt hafwa, 
att så wijda man af dheras bekiännelsse å begge sijdor här intagit sakens beskaffen- 
heet, att dhe då blifwa widh sin förlijkning.

Resol. Saken skiutes up till Consist. majus, effter assessores äre different i votis, 
ehuruwäl plures föllo der på, att dhe widh sin förlijkning blifwa måtte, särdeles 
effter saken befans intet wara af den swårheet, som hon först war angifwen, nembl. 
att smeden sin swärmoder så skulle medh wilja handterat.

2. Inkåmmo Prof. Berelii drängiar i G. Upsahla. Prof. Berel, refererade begyn- 
nelssen, här till wara kåmmen, att Jonas skulle ur tiänsten, och den andre skulle 
stijga till, och emottaga af den förre någon redskap. Erich Michelsson sade, dhet bar 
till om en gammal sella. Jonas sade hör här tu, ett par nya zeelar och en gammal, 
han sade jag geer din gamble sela etc. jag sade will du intet ha den, så får du låta 
sittian. Dher medh slogh jag honom kring öron medh tömarne, så bar det i hop för 
oss.

Erich tillstod sig intet minnas något ilsord hördt af Jonas meer än det för än det 
bar ihop. Parterne affträdde.

DD. Skunck tychte, att denne saken hörde till tinget, effter det är passerat på 
bygden. Resp. Dhet fins express i privileg. att Professores och dheras lagstadde 
hion, ehwarest det skiedde inom 6 mijhl skola swara i Consistorio.

DD. Skunck exciperade sigh ifrån något voto, effter som Consist. tager här 
igiönom mycket på sigh, och att p/rebendebönder således hijt dragas. Swarades att 
Benzelii och Fornelii drängier ha wäret här före, och att det mycket annorledes 
wore skaffat medh pr&bendebönderne, än Professorum lagstadde hion.

Resol. Jonas sakfältes för blånad på Erick 12 mk. smt., och för det han intet hade 
försyn detta att giöra om söndagen, skall han sittia i prubban 1 dygn. Erich skall 
böta 6 mk. och förmantes dhe här på att taga sigh till wara för sådant här effter.

3. Inkåm Figrelius på Prof. Celsii wägnar, och begiärte att Consist. behagade 
cognoscera om P. Wattman, giönom hwilckens wållande elden hade der upkåmmet 
om måndagzaffton.

Wattman inkallades och spordes här om. Han sade sigh gått uth om afftonen 
till en student, att taga en book till läns af en student, och denne gossen, hwilken 
och nu war tillstädes, blifwer inne att läsa öfwer sin läxa, och hafft lius uppe, och i 
medlertijdh somnat, och elden kommet i sängehalmen. Saken skiutz op till här näst, 
effter tijden icke tillåter här om wijdare cognoscera.
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Den 22 Octob.

höltz Consist. extraord. majus. praesentib. Reet. Magnifico, DD. Benzelio, Dn. 
Gartman, DD. Hoffwenio, Mag. Liung, h. Berelio. Not. M. Micr.

1. Togz i betänckiande, hwileken Consist:m skall få tili Stockholm, att upwachta 
Acad:ns saak emot Curio, nu d. 25 Octob. då termin satt är, emädan licentiaten h. 
Ericus Aurivillius icke kan så snart kåmma här ifrån.

Nämdes en studiosus juris Joh. Kielman wed nampn, hwileken Rector har talt 
medh, och han lofwat taga på sigh reesan, till att upwachta den dagen, doch allenast, 
att taga emot h. Rudbeckii replijk, men intet munteligen att agera, eller wijdare 
saken att uthföra, det som ey eller förmeentes wara nödigt, effter h. Aurivilli#; 
snart lärer kåmma dijt. Det behagade Consist:o effter Kellman säges auseulteradt i 
Kgl. Håfrätten, och man hade håpp om det h. Eric#; Aurivilli#; lärer intet långt 
till wara der.

Slötz att denne Kellman gifwes fullmacht att emottaga wederpartens repliq, och 
att afwachta wijdare wedh Kgl. Håfrätten, hwadh som är till giörandes.

(2.) Frågades om denne fullmechtigen, i feli h. Rudbeck får dilation, icke skall 
begiära det saken må uthan upskåf tagas före, och en wiss termin föreläggias, eller 
om han intet meer skall giöra än wijsa sigh beredd att emottaga repliquen.

Professores dhe andre höllo nödigt, att om wederparten lägger skriffteligen något 
in sigh till ursächt, så begiäres communication der af.

H. Åkerman hölt detta betänekeligit, meente det ey wara Acad:ns interesse, att 
urgera der på instanter att saken må företagas, ty då törs Consist. blij öfwerijlat af 
hastigheet 2:do. Domaren irriterad.

Professores dhe andre höllo denne fruchtan ey behöfwas, ty först kan medh 
moderation och höfligheet begiäras, att saken ey må för långdt utgå, sedan har man 
ey till befahra för något munteligit Conference, innan skriffteligen utagerat är.

(3.) Blef sedan talt om den accusation wederparten har giort emot processen, 
och fr. Rector effter Acadrae fullmechtiges h. Erici Aurivillii begiäran, om man icke 
må fråga h. Rudbeck om han will klaga öfwer processen, tanquam curator eller 
tanquam Curionis fullmechtigh. Här om discurerades åthskilligt och widlyfftigt, 
änteligen syntes gott, att man lämnar detta till dess wederpartens repliq inkåmmer, 
då man får see om han wijdare tahlar på processen. Accuserar han der i, tanquam 
Curios fullmechtige, Consist:m för processen, så synes nödigt att Consist:m då swarar 
der till i Kgl. Håfrätten. Tahlar och wederparten intet i sin repliq på processen, så 
måste lijkwäl Consist:m i Kgl. Håfrätten förfråga sigh, innan det sententieras, huru 
wijda Kgl. Håfrätten attenderar denne accusation.

(4.) Frågade Rector om V. Consist:m har något till påminna som nödigt wore till 
beställa i Stockholm.

Syntes intet wara, uthan allenast att i fall Kellman får repliquen, att då begiäres 
en tiänlig termin wedh pass 12 dagar, till att bereda sigh till swars, och att Kellman 
blifwer qwar, om han förnimmer dhet repliquen innan någre dagar lärer inkåmma.

2. Påminte DD. Benzelius wäl wara, att det swaret som bör formeras emot pro
cessens accusation, giordes färdigt. Rect. sw. sig giärna see att Consist. kunde 
frequenti#; kåmma tillhopa, att höra sig föreläsas det projectet som giort är.

Förmentes kunna skie nästkåmmande måndag kl. 4.
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Den 25 Octob.
höltz Consist. extraord. i Curios saak, präsentes wore Rector M., DD. Benzelius, 

DD. Skunck, h. Åkerman, h. Gartman, DD. Hoffweni#j, h. Arrheni«j, Mag:r 
Columbor. Notavit M. Micr.

1. Rector berättade orsaken tili Consistorii sammankallande denne gången wara, 
att Consist:m må i tijdh bereda sigh, särdeles emot h. Olai Rudbeckii klagemåhl 
öfwer processen.

Och berättade Rector huru Consistorii fullmechtige till Stockholm Kellman war 
instruerad. Nembl. 1. provisionaliter medh ett swar emot klagan, angående processen, 
hwar i gifwes Kgl. Håfrätten till förnimma huru wijda Consistrm uthlåter sigh att 
swara der till. Uplästes så det provisional swaret, som afsändes till HögLofl. Kgl. 
Håfrätten, hwilket och gillades, (2.) fick han en supplijk i förrådh, der i begiäres 
att h. Rudbeck må tillhållas till en wiss dagh inläggia sin replijk, dher han nu winner 
dilation.

Sade Rector sigh låtet honom få 12 dr till reesepening:r men sade sigh intet weta 
hwaräst man skall taga desse medel igen.

Resolverades att desse expenser skola tagas af fisco Consistorii.

D. 27

höltz Consist. majus ord. praesentes R. M., DD. Rudbeckius, DD. Brunnerus, DD. 
Skunck, h. Åkerman, DD. Hoffwenior, h. Arrhenior, h. Norcopensis, Mag. Columbor. 
Act. not. M. Micr.

1. Berättade Rector en hoop bönder wäret en och annan gång inne medh sine 
beswär, men Rector intet kunnat annars, än lämna dhem till Consist:m, antingen 
det nu wille desse beswär afhiälpa, eller och wälja en wiss dagh, då detta kunde 
företagas.

DD. Skunck: Jag seer intet något skiähl dher till, att man för rätt afradztijdh skall 
stämma in dhem, att in antecessum gifwa effter något, ty dhet länder i längden oss 
till ruin.

H. Åkerman: Dhet må sees effter, huru bönderna handteras af fougderne. Eliest 
är för slutet, att wij skole innehålla medh sådana tillgiffter.

DD. Rudbeck och Rector sade det wara nödigt, att man lijkwäl må afhöra dheras 
beswär, intet wara alles begiäran att få tillgifft. Särdeles begiärte Rector att hans 
proposition måtte rätt blifwa förstånden, som intet går uth på tillgiffter eller annat, 
uthan en wiss tijdh, att taga böndernes beswär under händerne.

Resol. 3 weckor här effter företagas desse beswären, då Quaestor och kan wara 
hemma.

2. Gyllenklous fougde på Husby i Staby sochn, begiärer giönom ett bref till 
Quaestorem, att lagmans domen angående jordeskiffte uthi Inninge må wärkställas 
nu i höst, och det särdeles för Miölsta boerne skull, som stort inpass giöra på skogen, 
före gifwandes sigh af en eller annan bonde i Inninge fått lof till att hugga.

H. Åkerman sade: att då Gyllenklo fick byta Acad:ns godz till sigh der på orten, 
skiedde det medh sådant betingande, att han skulle intet wara dhe andre Acad:ns 
godz till nachdeel, nu söker han lijkwäl supplantera dhem, och det borde man ha 
wijsat wed lagmanstinget.
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Somblige meente detta skifftet wara Acad:n skadeligit och allenast derföre be- 
wiljat, att den ena Acad. bonde Olof Michelsson för oenigheet skull medh den 
andre bonden Matz Persson har begiärt skifftet, men emedan detta nu intet srår till 
ändra

Resol. När wären kåmmer will Cönsist. wara beredd att effterkåmma lagmans- 
domen, så wijda detta giörligit och skiähligit är.

3. Begiärte Rector, att Consist:m wille gifwa sitt betänckiande om Communitetet, 
effter 111. Gincell. sidst lemnade det Consistorii öfwerläggiande, och åthskillige com- 
munitister drifwa der på, att flere disker må uptagas. Spijsmästaren begiärer och 
någon underrättelsse för inköpet skull. Och har Rector nämdt i förslagzwijs 2 diskar 
för honom; att han till juhl för dem skulle giöra inkiöp.

H. Åkerman och DD. Skunck: Wij borde först effter R. Gintzlerens mening 
öfwerwäga, hwad medel inkåmraa här till, och sedan sluta huru månge disker up- 
sättias kunna.

Reet, och DD. Rudbeck: åth minstonne giöra wij oss den tanckan; att 2 diskar 
kunna hållas. Eliest lärer Consist:m intet wara ursächtad. Det bijföllo och mäst dhe 
andre Professores.

Slötz derföre att till dem halfannan disk som reeda är, blijr i denne termijn en 
half disk tillsatt; och sade Rector sigh lämna inspecr.bwj stip. att öfwerläggia, hwilka 
af dhem som nu begiära disken böra admitteras, hwar uthinnan bör observeras en 
skiählig proportion faculteterne emellan.

H. Åkerman: Jag kan intet annat säya här wedh, uthan att wij hålla oss snörätt 
wedh H:s Excelkz Rijkz Cantzlerens betänckiande: Nembl. att wij först efftersee 
medlen, och sedan kunne wij öfwerläggia, hwilcke som böre admitteras eller ey: 
mig tycker wij böre wara betänchta på att swara för det, att somblige blij behåldna 
wedh beneficierne, men somblige förbijgångne. Här medh höll DD. Brunnerus.

Åter discurerades om dhe 2 diskarne skole nu sättias eller ey.
Blef slutet, att inkiöpet giörss för 2 diskar till juhl, men hwadh sedan skee skall, 

kan framdeles slutas, när man staten har öfwersedt
4. Larss Andersson Krook i Stockholm, som har crediterat Communitetet i fiohl, 

och blefwet så illa fixerad medh Hellsingpeningerne, begiärer 20 t:r spanne:! i be- 
tahlning för det kiöp, som andre i Stockholm ha fått. H. Åkerman war dher emot.

Resol. Honom bewiljes 20 t:r effter marckgången, som hon går och giäller, när 
spannemåhlen honom lefwereras, ehuruwäl Acadtn till befahrandes är, att Academien 
intet har någon spannemåhl meer till föryttra.

5. Sade Rector sigh icke kunna förbijgå, att lemna under Consistorii betänckiande, 
att uthsee någon tiänlig man till vice Bibliothekarium, som Acad:n kunde ha heeder 
och nytta af. Sade dher hoos att Mag. Ol. Nezeli#r har särdeles anmält sigh här till, 
och effter han en tiänlig man här till synes, som både haar reest och eliest lagdt sin 
tijdh på rem bibliothecariam, har och förr fått en recommendation till Kgl. Biblio- 
theket sade Reaor sig giärna see, att han kåmme i närmest betänckiande här till.

Consist:m tyckte wäl wara, att han kunde blifwa ihogkåmmen för ofwantalde 
skiähl, effter han dessuthan sitter widh en lijten lägenheet.

DD. Brunnerus: Jagh befahrar det lärer wara för seent.
DD. Skunck. Consist:m måste lijkwäl giöra sitt till, effter det sielf utlätst sigh 

om Bibliotheket, och särdeles om en fullkåmligare indice, då R. Cantzleren här war, 
skulle wij nu fördenskull, när lägenheeten vacerar, och en tiänlig man anbiuder sigh
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der tili, intet tahla der om, så lärer det i längden kånwwa på wart answar, det bijföllo 
och dhe andre.

Syntes och nödigt, att detta communiceras medh DD. Loccenio, och begiäres han 
wille giöra medh itt Consistio här i.

Resol. Dhet skrifwes en recommendation för Mag. Nezelio till 111. Cancell.
H. Columb»r recommenderade Heisich [0: Heysig], nämdes och Magir Colmo- 

dinus. Men änteligen slötz, att recommendationen afgär för Mag. Nezelium allena, 
doch effter föregången communication medh DD. Loccenio.

6. Anhåller sal. Carl Perssons [Wallins] änckia om någon hiälp, till sin sahl. mans 
begrafning.

Resol. Bewiljes dher tili 30 dr smt. i caroliner.
7. H. Pehr Runvelius, som så länge legat siuk, söker och någon hielp.
Taltes om hans stip., och förmeente mäst alla wara oskiähliget, att han längre 

skulle blifwa conserverad dher wedh, effter han heela 2 åhren har wäret här ifrån.
Resol. Honom bewiljes 6 dr smt. i caroliner af fisco studiosorum.
8. H. Ol. S. Schroderus har legat länge siuk, begiärar och derföre någon hiälp.
Resol. Honom unnas 10 dr smt. i caroliner.
9. Sahl. Peder Bengdtssons äldste sohn P. Noraeus, som hade stip. är död blefwen, 

nu begiäres, att han må niuta sitt rum denne terminen, för en och annan kåstnad 
wedh begrafningen. Sedan begiärer och hans broder 01. Noraeus, att få rummet igen.

ResoL Honom bewiljes denne termin, och brödren Olaus får samma rum igen 
pnemisso examine.

10. G um undo Lom Wexionensi bewiljes testimonium.
11. Joh. Wessman [Ambigenio] Wesmanno bewiljes och testim. och hans broder 

kan praemisso examine, kåmma i betänckiande till stipendium effter honom.
12. Uplästes 111. Cancell. bref, af d. 4 Octob. 675 för sahl. superintendentens h. 

Joh. Rudbeckii sohn att winna stipendium, hwar till han och fått för en 111. Cancell. 
recommendation.

Resol. Han mählar sigh an till någon wiss facultet, och kan så hiälpas effter 
ås tun dan.

13. Berättade Rector, att med qwarnen går beklageligen till, så att Consist. lärer 
få något till swara före i längden, derföre frågade Rector om icke nödigt wore, att 
der skiedde en syyn, effter änckian bekymbrar sigh lijtet om qwarnen, drängierne 
äre och owohlige, och ingendhera sätter den andra.

DD. Rudbeck sade, att Quaestor har provisionaliter tagit an en ifrån Tensta Nils 
Ersson wedh nampn, som skulle förestå qwarnen, änckian få sin genant och intet 
bekymbra sigh meer der om.

Rect. sade honom siuknat, och sedan intet upkånwwet.
Resol. Ransakning skall skiee med det första, af Rectore Magn. och inspect. 

aerarii om fredag effter böhnen, och tillijtes Pell Persson i Ulfwa, att bewijstas 
ransakningen medh.

14. Uplästes å nyo Academiae Carolinae bref angående communication af någre 
nödige documenter.

Resol. Bewiljes så månge documenter wij hafwa, och skrifwas dhe af uthaf någon 
student, som der före kan få betalning af cassa studios.

15. Förde H:s Magnifitz ad acta den wärdering, som giord är på h. biskopens DD. 
Lithmans hummelgårdh.
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DD. Skunck begiärte, att få blifwa wedh det lilla han nu hafwer, effter han någon 
cultur har anwändt der på. Det sade Rector wore skiähligit, hwilcket och dhe andre 
bijföllo. Doch att h. Prof. Berelius får det ny cultiverade stycket af DD. Brunnero. 
Berättade Rector wäret 443 kupor på biskopens Lithmans humblegårdh, doch så att 
halfwa giordes till heela.

H. Åkerman sade, det h. biskopen har lemnat ett cessions bref, der i han säyer sigh 
wara nögd medh den wärdering Consistrm har giordt, och att störste deelen reeda 
är darerat.

16. Decanus facult. jurid. h. Pr. Schefferor låter anmähla en disputation, som h. 
Laur. Stigzeliwj har skrifwet de jure naturse ejusq#£ fundamento, den han begiärer 
få hålla.

Resol. Honom bewiljes.
17. Samuel [Johansson] klåckare, anhåller om sin löhn. Resol. När något faller i 

Consistorii cassa, så får han.
18. Börje Rommell bokhållaren begiärer att få något för sitt beswär medh action 

i Stockholm i M:r Boos saak. Det syntes skiähliget, men emädan intet sluth är än i 
saken skiedt, seer Consist. helst, att han uthförer saken till sluth, och wijser så ett 
upsatt på huru lång tijdh han har wäret borta, och hwadh han reeda haar fått, så 
finnes Cönsist:m willigt, att willfahra honom här i effter skiähligheeten.

19. Anmähler DD. Hoffwenius, att wedh apotheket finnes stort mangel, effter 
dher ingen är uthan en lijten poike som arbetar, och dher hoos gambla oduglige 
saker, en stoor deel och fehla, der till apothekaren sielf mycket motwillig och 
tröger, står sielf intet i officina. Klagade och DD. Hoffwenius sigh intet kunnat få 
taxan af honom.

Sades wara reeda i wåhras ett åhr sedan, der höltz inquisition. Begiärte derföre 
DD. Hoffwenius att inqa/sitio må skiee. 2:do. Att honom må påläggias, skaffa sigh 
en dughlig gesäll, som skall afläggia sitt juramentum in Consistorio.

Resol. Inquisitio skall skiee medh första, sidst effter 14 dagar. Skall och apo
thekaren tillsäyas att skaffa sigh en dugelig gesäll, och i medier tijdh sielf arbeta, 
som och att skaffa boot på dhe nödigeste defecterne.

20. Påminner och DD. Hoffweni»/ om en candidati medicinae, nembl. Dn. Holm- 
dorphii examine, och begiärer wetta huru han skall bära sigh åth här medh, effter 
han allena icke kan repraesentera heela faculteten, och h. Rudbeck säyer sigh intet 
hafwa tijdh der till för reesan till Stockholm.

Consist:m tychte bäst wara, att Dn. Holmdorph wäntar till h. Rudbeck hem- 
kåmmer igen.

21. Uplästes en prästänckias i Skiäfftuna hust. Kirstins supplijk till V. Consistrm, 
der i hon klagar sigh för lång tijdh, länt en Acad:ns bonde en gullring af 4 ducater, 
och 2 sölfskiedar af 15 lodh, dem bonden satt i banco, dhe der förstådt sigh, Acadrn 
sedan taget af bonden all hans egendom för resten af hans utlagor, der före supplice- 
rar denne änckian, att Acad:n wille förhiälpa henne till sitt igen.

Consist. befahrade intet så richtigt hängia tillhopa här medh, ey heller sågh det 
någon uthwäg att hiälpa henne.

22. Propon. Rector, att DD. Rudbeck på sitt ämbetes plicht af ingen ombeden, 
har i morgons föredraget Rectori, om icke rådeligit wore, det Consist:m tänchte 
medh någon flijt på composition i den widlyfftige saken, emellan Acad:n och h. 
Rudbeck, det och III Cancell. rådde till.
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Och sade Rector sigh swarat det hwar en, och wore så wäl benagen tili composition 
som h. Rudbeck, särdeles widh desse tijders conjuncturer, men icke kunna see, att 
composition kan ha rum så länge, den ena pars är så mycket lsederad, och den andre 
intet will förstå sigh till agnoscera, mycket mindre till deprecera något förseende. 
H. Doct:n sagdt sigh aldrig sedt dhe documenterne, hwar i Consistrm finner sigh 
laederat. Rectrr då swarat sigh derföre intet undra att Doct:n drijfwer på composi
tion, der hoos önskat, att Doctrn kunnat finna någon utwäg till en tiänligh för- 
lijkning.

DD. Skunck: Skulle icke h. Doct:n welat igönomsee dhe documenter, hwar i 
Consistrm finner sigh högst laederat, och föreslå några conditioner.

DD. Benzel. Jag troor wäl, att hwar och en skall wara i samma mening som D. 
Rector. Doch att hwar och en kunde blifwa wedh sin ähra och heder conserverad.

Taltes om, att Consistrm icke har aldeles i sin macht till förlijkas, som och R. 
Cantzleren discurerade, sedan han hade igiönom sedt documenterne.

Resol. Dhet h. Drr Rudbeck begiärer communication af någre documenter. Detta 
angående, kan det skiee, och lembnas honom sedan, att uthsee säkre och tiänlige 
wägar här till, hwar emot Consistrm och intet finner sigh obenäget.

D. 29 Octob.
höltz Consist. majus extraord. i Curios sak. Praesentes wore Rector Magnif., DD. 

Brunnerus, DD. Benzelius, DD. Skunk, h. Åkerman, h. G artman, DD. Hoffwenius. 
Act. not. Mrr Micr.

1. Rector sade orsaken till sammankåmsten denne gången warit, att relation skulle 
giöras om expedition i Stockholm af Acadrns fullmechtige Kellman. Nembl. att han 
på d. 25 hujus har comparerat i Håfrätten, och h. Rudbeck giönom sin exeus skrifft 
fått dilation till näste anslagh. Hwi[l]ken resolution han skrifftelrn fått, och nu blef 
upläst.

Blef sedan talt, om hwem som skall nu nomine Consistorii reesa öfwer, effter 
Kellman diffieulterar.

Mäst alle höllo bäst, att Kellman som nyligen är befullmechtigad, och står in- 
protocollerad i Kongl. HåfRätten, må och nu brukas; togz i betänekiande hwar 
medlen skohla tagas.

Rector begiärte, att dhe medel som skiutas till, må samwanskiutas af no hwar uthaf 
Professorib»r.

DD. Skunck sade sigh inge medel hafwa der till att förskiuta.
Rector: Wele wij intet kosta här på till att saken lagl. uthföra, så må det och gå 

till composition, quibuscunq»e conditionib»j Consistorio till passlig heeder.
Slötz att peningerne tagas af Consistorii cassa, så långt den räcker.
Uplästes sedan en deel af projectet på Consistorii swar, angående klagemåhl om 

processen.

D. 30
kl. 8. upkåmme åter Profess. Reet. Magn., DD. Brunnerus, DD. Benzelius, h. 

Åkerman, h. Gartman, Mag. Liung. Not. Mrr Micr.
Uplästes åter något af projectet på swaret, angående processen.
2. Inkallades Mons. Kellman, och begiärtes att han wille continuera med ährendet
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i Stockholm, och reesa öfwer, att nästkomwande tijsdagh emottaga h. Rudbeckii 
repliq, lofwades honom nödige medel.

Han uthfäste sigh här till, så frampt han icke blijr hindrad af ohälssa.

Dhen 3 Novemb.
höltz Consist. majus, präsentes wore Rector Magnif., h. Gartman, DD. Hoffw., 

h. Verelius, h. Arrhenius, h. Norcop. Act not. Mag. Micr.
1. Beswärade sigh Rector mycket öfwer infrequentiam adsessorum, effter ganska 

få hafwa sigh ursächtad, och Consistorium ordinarium icke för offta hålles, uthan 
ord. tijdh, der till en hop nödige saker, som Rector hade ärnat denne gången före
draga, men nu fruchtar före måste differerat.

2. Johan Matsson wachtdrängen ligger illa siuk, är dher hoos i stor fattigdom 
stadder, begiärer någon hielp, effter han på löhnen intet har till fordra.

Resol. Honom bewiljes 3 dr smt. af expenspe»»mg<*rne.
3. Uplästes Kongl. M:ts allernådigste confirmation, af d. 30 Septemb. på alle 

Acad:ns privilegier frij och rättigheeter så i forna tijder som nyligen gifne. Hwildcen 
confirmation Quaestor hade medh sigh ifrån Stockholm.

Detta höga Kongl. beneficium erkiänner Acad:n med underdånigste wyrdnat och 
tacksamheet.

Här medh berättade Quaestor, att staden har i rijkzdagen fått lof på åkeren igen, 
hwilcket nu förmodeligen kullslaget är giönom denne Kongl. confirma/mn, begiärte 
och Quaestor att Ringius gifwes en copia af detta brefwet, för Acadrns kyrckioherberg 
skull i Wässmannelandh. Rector betackade Quaestor på Acad:ns wägnar för sitt 
omak, och begiärte att han wijdare berätta wille, hwadh han i Acadrns sigh anför
trodde ährender i Stockholm uträttat hade, war och Consistrm enigt dher om, att 
cantzelierådet h. Oliwenkrans, som har stält confirmation, och så wäl dher i, som i 
dhet andra ährendet i reduction adsisterat Acadrn, borde medh någon anseenlig 
discretion ihogkåmmas.

4. Quaestor berättade sigh först han kåm till Stockholm öfwergifwet dhe 2:ne 
Consistorii bref till Rijkz Skattmästaren [Sten Bielke] och H:s Excellrz Rolamb. 
Med Rijkz Skattmästrn har han intet för hans siukdomb skull fått talt, men hoos 
h. Rolamb har Quaestor munteligen förebracht Acadrns angelägenheet, särdeles om 
den swårheet angående Hellsing span»errwhlen, och har Quaestor refererat, huru 
dher medh i fiohl tillgick.

H. Rolamb swarat, dhet aldrig wäret Kongl. Mayrtz intention, att taga någons 
egendom på sådant sätt bort, Quaestor bedt att Hans Excellrz wille adsistera Acadrn 
här i hoos Kongl. Mrt. Hrs Excellrz lofwat sigh det giäma wilja giöra, men icke 
kunna tahla för Acadrn, effter sådant bör skie af Rijkz- och Acadrae Cantzleren. 
Änteligen h. Quaestor skrifwet en supplijk till Kongl. Mrt öfwergifwet dhet giönom 
h. Oliwekrans, hwilcken allena det uträttade, att ett bref der om affärdigades till h. 
gouverneuren i Giäfle, det Quaestor samma dagh då han afreeste först fick för
seglad, och kunde derföre icke så noga wetta, huru det stält war, samma bref hade 
han öfwergifwet R. Magnif., hwilcken sade sig medh första påst wille draga för- 
sorgh om, att dhet kåmmer wäl fram.

Blef nu af denne occasion talt om Heising spannemåhlens föryttran i åhr. Quaestor 
sade sigh tillbudet honom Christoffer Boy för reeda peningar, han sagdt sig wilja 
betänckia sigh der om.
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Rector. Dhet är betänckeliget att sälja spannemåhlen uhr landet, dher dhe biuda 
content peninger, ty der den då wägras behålla henne, draga wij för stor invidiam 
på oss.

H. Quaestor, dhe handterade oss illa i fiohl, och det är nu intet tijdh till creditera 
spannemåhlen, ey heller till länge kiöpslaga.

Rector och dhe andre Professores tyckte lijkwäl, om dhe gifwa reeda peninger i 
landet må dhe få spannemålen.

Resol. Att dhe som lefwerera content peninger i landet få kiöpa spannemåhlen. 
Och skall med första gifwas ordres till Algoth Rommel här om.

5. (2.) Berättade Quaestor om ährendet i Kgl. Reduction, att han först hade ur- 
sächtad Acad:ns drögzmåhl. Sedan sagdt att Acad:n icke kan utlåta sigh till bytet, 
uthan han allenast wore dijtkåmmen, att declarera Acad:ns skiähl. Colleg. sagdt 
hwij är Acad:n så diffic. här i? Quaest. sw. effter Acad:n har altijdh faret illa af 
sådana byten.

Colleg. Intet har det skiedt igiönom detta Collegii wållande. Quaestor, det håppas 
jagh skall wijsas af detta Kongl. Reductions Collegii egne resolutioner, dhet Acad:n 
har måst lämnat sine godz i sticket, och aldrig till dato fått någon refusion för en 
deel.

Colleg. budet en hoop skattegårdar till wederlagh, sagdt sigh hafwa ordres att 
fullfölja bytet, derföre begiärt, att Quaestor wille på dhen lista dhe honom wijste af 
en hoop Acad:ns godz, gifwa dem räntan dher på af jordeboken, så skulle dhe sedan 
tillslå Acad:n jämgott wederlagh. Quaestor frågade hwad godz Acad:n igenbiudes, 
fått till swar, att Acad:n skulle få godz igen i gref Anderss [Torstensons] grefwe- 
skap. Quaestor sw. dhet wara bara skattehemman, och dhe små och arma, sigh derföre 
aldrig samtyckia, att Acad:n skall för dem gifwa gammal allodial frälsse.

Uplästes projectet af den supplik Quaestor hade giort till Kongl. M:t här om, den 
cantzelie rådet Oliwenkranz insinuerade. Kongl. M:t sagdt till h. Oliwenkranz, får 
supplijken till h. Jöran Gyllenstiärna. Oliwenkrantz dhet giordt. Colleg. sagdt sigh 
gå effter KgL ordres. Oliwenkrantz sw. sådane ordres ha i skaffat eder sielf. Sedan 
har Quaestor upkåmwet i reduction, då praesidenten h. Jöran Gyllenstiärna sielf 
icke wäret oppe, uthan dhe andre adsessores, hwilke drijfwit på bytet, men Quaestor 
sagdt sigh der till ey kunna samtyckia, för dhe skiähl införde äre. Dhe sagdt sigh ey 
annars kunna än gå effter ordres, och der medh skynda för Kongl. M:ts reesa skull. 
Quaestor sw. det hiälper intet, om jag skulle än reesa effter till gränssen, att reprae- 
sentera Kongl. M:t å nyo Academiens rätt. Sedan har Quaestor begiärt weta, om han 
längre skulle blifwa här medh oppehållen. En af adsessorib«r sw. gifwe i inge bättre 
ordh, än här till är skiedt, så må I reesa. Sedan har Quaestor intet hördt dher af.

6. (3.) I Kongl. HåfRätten har och Quaestor inlagdt en supplijk, begiärt citation 
på Behmer, han blefwet strax adverterat här om, och inlade så han Behmer en 
skrifft, hwilcken Quaestor begiärte, och blef in originali communicerad, den nu 
uplästes, skall sedan sändas öfwer till Kongl. HåfRätten igen, och war denne 
skrifften upfyld medh en hoop tillwijtelsser på Consistorium, frågades, om den nu 
skall beswaras.

Quaestor: Wij få swara på altsammans, när termin inne är, som citation för- 
mähler; rådde Quaestor, att Erlingen tillhålles beswärja sitt protocoll, och det medh 
flere gode män.

Uplästes sedan fördenskull citation till A. Behm i Kgl. Håfrätten uthwärckad,
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att d. 5 Feb. h. Behmer skall swara Acad:n så till przetention om giäll påsterne, som 
hwad der wed kan wara förelupet, och slötz att denne citation skall sändas giönom 
Cronones fougde och ländzmannen honom tillhanda.

7. Uplästes Rijkz Cantzlerens bref till Quaestorem af d. 8 Octob. för stallmästaren 
Schier, dher i honom tilläggies följande augment på hans underhåll. Nembl. dhe 
2: ne hemman som Duvals änckia innehafwer. Sedan af pappers- och miöhlqwar- 
nerne, såsom och hambrarne till 400 dr kmt., och för dhet tridie hyran af Mest. 
Boos gårdh.

Rector, dhet är sällsampt, att sådane förslag gifwes H:s HögGr. Excelkz, att det 
som faller af pappersqwarnen skall tillslåås stallmästaren, äfwen så dhet af miöhl- 
qwarnerne, effter detta hörer till ord. staten.

Professores dhe andre tychte sigh wara för få, att giöra något här i, höllo nödigt 
det taltes om, när flere upkåmma.

8. Taltes om huru nödigt det är, att något wist slutes om spannemåhlens för- 
wandling. Quaestor rådde, att man säljer henne för contant peningar ju förr ju heller. 
Doch kunde intet slutas emedan så få uppe wore.

9. N u hade Rector ärnat låta upläsa acta, som passerade i R. Cantzlerens när- 
waro, men ob infrequentiam kunde det intet skiee.

10. Sattes kiöpet på spannemåhln i qwarnen in Nov. Rogen och maltet 14 dr kmt. 
t:n blandsäden 12 dr, hwetet 20 dr t:n.

11. Profess, som taga Acad:ns sädh till sigh, gifwa för reent korn 12 dr t:n, rogen 
14 dr t:n.

D. 6 Novemb.

höltz Consist. minus, praesentes wore Rect. Magn., h. Åkerman, h. Arrheni«r, h. 
Norcop. i DD. Skundcz ställe, h. Berelius. A a. not. M:r M ia.

1. Inkåm Petrus Beck fullmeditig af Mag. Gravandro emot h. Depos. Beckium, 
framlefwererandes Mag. Gravandri skrifftelige relation, om det contraa han hade 
giordt medh M:r Beckio wedh sitt afträde om accidentierne till juul.

Beckius sade mycket wara här skrifwit medh litet beskiedh, nekte sigh talt medh 
DD. Skunck här om samma dagh, då han kåm uhr faculteten som Gravander 
skrifwer.

Upwijste v. f. philos. protocolls extract af d. 16 Aprilis 673. att dhe skulle partera 
löhnen sigh emellan till Mattesmesse tijden, sade, att Mag. Gravander låckade honom 
till denne obligation, förr än han Beckior fick weta facultetens sluth, säyandes att 
faculteten hade gifw a honom Gravanda lof till substituera någon annan, om han 
medh Beckio icke kåmme öfwaeens, d a  af skrämdes jag till gifwa den obligation, 
begiärte att Gravander måtte påläggias till giöra edh, det han icke på sådant sätt 
hade öfwertalt honom, item att han hade tänckt detta betahla, effter handen, men 
effter han så högt forceras, måste han förswara sigh.

B ak  framwijste contraa af d. 16 Aprilis 673, dher i Beckius förskrifwa sigh, 
att gifwa Mag. Gravandro halfparten accidentiane till juhl ifrån obligations dato.

DD. Benzelii attest af d. 12 Feb. 1673 uplästes, der i witnes att Beckius har i h. 
Larss Jönningz närwaro lofwat, richtigt betala.

Partane affträdde.
Uplästes aeterne här i passaade af d. 12 Feb. 675.
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Betäncktes sedan att Mag. Gravander skrifwer sigh måst cedera en deel af sine 
accidentier tili sin antecessor wedh ammiralitetet, it. ingen löhn dher fått forste 
ähret 673.

H. Åkerman s. sig troo, att Mag. Gravander fick det ähret en anseenlig löhn, det 
meente dhe andre ney.

Om obligation sade Professores sin mening.
H. Bereli»j: Obligation bör hållas, det bijföllo Pr. Norcopensis och h. Arrhenius, 

helst effter han sielf sedan har ratificeradt honom, och lofwat betahla, intet talt dher 
emot på lång tijdh. Det sade och Rector.

H. Åkerman: effter Consist tyckes har funnet orichtigheet på Mag. Gravandri 
sijda, så må dhe för större richtigheet skull kåmma till liquidation.

Resol. Consist:m finner skiähligit, att 'Dominus Beckiwj fullgiör sin obligation, 
Mag. Gravandro gifwen.

Om quanto kunna dhe sielfwe sigh emellan liquidera.
2. Inkåm mons:r Giötling på h. Liungens sijda, och på h. Gartmans wägnar mons. 

Wadensten, om den twisten dem emellan, angående glaas nedsatte hoos sal. Stafwen.
Giötling praetenderar nu allena 50 dr kmt. sade tunnorne wäret upslagne, folcket 

brukat glaasen, antingen Prof:n wiste der af eller icke.
Wadensten sw., att dhe rächninger som inlefwererade äre, finnes mycket orichtige 

och contrari, så att dher han sätter i 1661 åhrs räckning datum af d. 28 Feb. 1668, 
sätter han i den andre d. 7 Martij. I denna rächningen praetenderar han 90 dr. i den 
andre 50 dr, item att ett quittenz intet är af h. Liungen uptaget.

A:o 1668. d. 28 Feb. begynnas nu sidste glaasrächningen, å nyo, sedan dhe förre 
rächningerne i sal. Stafwens tijdh wore alle clarerade, och d. 29 Feb. samma åhr 
tog h. Liungens dräng Nils Olsson emot 49 dr kmt., som intet är uptaget i räch
ningen. Sedan sade M:r Wadensten heela Liungens rächning och alle posterne 
uptager h. Gartman, men den ena glaastun:n som Liungen opförer; som skall wara 
insatt 1670. af drängen Nils Olsson, den tunnan nekar h. Gartman aldeles till.

Giötling sade sig detta wilia bewijsa, att hon är insatt.
Wadensten pnetenderade 10 drs huushyra åhrligen i 3 åhr, effter h. Gartman sielf 

måste leya huus.
Wadensten tager up 112 dr i h. Liungens debiterande, i h. Liungens räckning 

A:o 1668 d. 7 Martij 42 dr för den ena glaas tunnan, och 24 öre; för höö kiännes 
han intet wedh.

Här emot afföres 65 dr betalte, som Liungen och wederkiändes, sedan 49 dr 29 s. 
öre effter qwittenzet d. 29. Febr. 668. praetenderar här emot 10 drs huushyra åhrligen 
i 3 åhr, item tull och fracht 11 dr 15 s. öre effter Liungens egne bref.

Giötling erkiände det andre gott, men nekte till huushyran, sade Liungen affunnet 
sigh medh discretion nu hwar gången.

Wadensten sw. att glasen fordrade en särdeles rum, annorlunda wara medh en 
kista, som kan stå ihop med andre saker, wijste så af rächningen att 8 t:r glaas ha 
stått der i 3 åhr.

Wadensteen förbehölt sin principal, att giöra en annan räckning effter accijs- 
rächningen och Liungens egne bref, så frampt dilation här i gifwes, emedan Liungens 
rächninger äre så contrari.

Praetenderar eliest huushyran, så wäl som och refusion för det omaket h. Gartman 
har hafft, effter gode mäns gottfinnande.
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Giötling poetenderar dher emot, dhe skiänckers och förähringars considererande, 
som Liungen har ihogkommet dem medh.

Parterne affträdde här medh.
Consist. fan intet hinder wara eller twistigt i det öfrige, uthan allena om den ena 

t:n, som h. Gartman nekar till. Hwilcken Giötling sade sigh wilja bewijsa med 
witnen. Om huushyran taltes. Rect., h. Norcop., h. Arrhenius: det finnes lijkwäl 
intet i någon räkning på månge åhr tillbaka, att någon huushyra är opförd. Derföre 
see wij intet huru hyran nu skall räcknas. H. Åkerman hölt lagh lijkmätigt, att 
huushyran bör betahlas.

Sedan tychte adsessores, att det fordras något wijdare liuus här i, och att dhe 
begge parterne kunna då gifwa sine documenter fram, och framdraga witnen på h. 
Liungens sijda om den ena t:n, item om nogon illucidation kan gifwas om qwittenzet 
angående dhe 49 dr 20 s. öre.

Förehöltz Giötling, att han icke gifwer orsak till lång drögzmåhl här i, ty der 
det skieer, lärer rätten gifwa domb i saken.

Wadensteen protesterade solenn issime emot upskof.
Resol. nästkåmmande onsdag 8 dagar till skall saken till sluth kåmma.
3. W ar ännu en saak, angående Rommell och staden om stadzdijket, men emädan 

Rommell hade sig ursächtad för arbete skull, och lofwat upkåmma när saken skulle 
framkåmma, och nu ingen tijd dher till war, upskiötz saken.

D. 7 Novembris.
Effter högpredijkan, sammankallades Professores in audit, minus, praesentes wore 

Rect. M., DD. Rudbeck, h. Åkerman, DD. Hoffw., h. Gartman, h. Verelius, h. Norcop. 
Aa. not. Mag. M ia.

Och berättade Rector en man wara ifrån Stockholm hijtsänd af mest:r Sifwert 
bygmäst:n, som anbiuder sigh till mölnare här i qwarnen, effter den andre som 
fölgde h. Quaestorem heem, och lofwade taga emot qwarnen, icke kan kåmwa ifrån 
dhet wärck han i Stockholm hafwer; derföre denne är nu hijtsänder, och emädan 
qwarnen behöfwer hielp iu förr ju heller, kunde Rector ey dröya här medh, effter 
och denne som nu ankommen är, will icke länge blij uppehållen här medh. Han in
kallades, och på tillfrågan sade sig wara i Lübeck födder, dher detta handwärcket 
lärdt, nu boo i Stockholm, hwaräst han twänne wäderqwarnar arrenderat, dhem han 
sade sig nu i juletijden wilja qwittera, om han öfwerens kåmmer medh Academien. 
Sedan frågades på hwad sätt han wille emottaga denne qwarnen, arrendewijs eller 
på löhn, sades och der hoos att arrendet blijr 300 t:r, åth minstonne 400 t:r, dhet 
tychte han wara för högdt, meente wara bättre om han finge en wiss deel af det 
som faller i tull, hwar siuende eller hwar ottonde t: a. Consistoriales sw. sig heller 
gifwa honom en wiss löhn, som den förre mölnaren hafft. Änteligen tillsades han, 
effter nu icke slutas kunde, effter afftonsången kåmma till inspect aerarii DD. 
Rudbeckium, dijt Rector medh Quaestore och då stijger, att uprätta något wist 
contraa, och sluth medh honom, imedler tijdh kunde han see wäl till, huru medh 
qwarnen förewetter.

D. 8 Novembra
höltz Consist:m i Curios saak, präsentes wore Rector Magnif., DD. Brunnerus, 

DD. Benzelius, DD. Skunck, h. Åkerman, h. Gartman, h. Arrhenius, h. Berelius. 
Not. Mag. M ia.
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1. Continuerades revision af projectet på swaret, angående processen.
I swaret till den 27 punchten, dher det skrifwes, att h. Gartman, DD. Hoffwenius 

och Prof. Fornelius medh sine attester betyga allenast sigh wäret different i ett ord
form, det kunde icke DD. Brunnerus gilla, att dhe allenast i en ordform wore dif
ferent, uthan in re ipso.

H. Gartman tillstog lijkwäl sig allenast i ordformen differerat.
2. Uplästes h. Olai Rudbeckii repliq i Kongl. Håfrätten, af d. 30 Octob.

D. 9 Novembw
höltz Consist. majus pftesentibftr Reet. M., DD. Brunnero, DD. Benzelio, DD. 

Skunck, D D  Hoffwenio, Dn. Verelio, Dn. Norcopense, Dno Columbo, Dn. Åkerman, 
notante h. Berelio.

Proponerades 1. Om barnet som funnet war på ijsen widh qwarnen, huru man 
borde procedera med ransakningen effter mörderskan.

Resolutio. Att man håller sigh effter det som practicerades, i h. Åkermans rectorat 
uthi ett slijkt fall.

2. Om man icke skulle i tijdh förwändha för contant Acadrns spannemåhl, så wäl 
af fruchtan för swårare tijder, som annor olägenheet widh större drögzmåhl; item 
för hwad prijs merbe:te spannem:l försälja[s] skall.

Resolutio. 1. Att man håller rådeligit, det spannemåhlen strax uthandlas för reeda 
peningar. 2. Att man begiärer öfwer hufwudet för rogh och korn, det som här i 
Upland emottages 15 dr, och för dem som till Kopparberget föres, 16 dr kmt.

3. Om man icke bör effterlåta dhem, som begiära tillhandla sigh spannemåhlen 
i landet dher hon faller, nembl. i Hellsingelandh? Och wiste h. Rector förmähla 
pastoris [Jonse Korbelii] begiäran för sin försambling i Dilsboo.

Resolutio. 1. Att åth bönderne må försäljas spannemåhlen, så mycket som dhe 
kunna för contant peningar lösa, för samma prijs som man säljer uthi Koppar
berget, nembl. 16 dr kmt. t:n, effter som förr och slutet war, och fohipenningat till 
peningernes öfwerförsel, ett öre kmt. på d:ren effter Cronones ordning.

4. Om man skulle behålla någon spannemåhl till sädeskorn åth bönderne?
Resolutio. H. Qusestor påminner, att der är onödigt betala tullen, för det som 

införes i staden, uthan heller afsättiat hoos bonden hemma.
3. Om man skall medh någon tacksäyelsse skrifft sigh infinna hoos Kgl. M:t för 

confirmationen privilegiorum.
Res. Det differeras till tiänligit tillfälle, då Kgl. M:t kommer närmare; dock bör 

h. Oliwekrans för sin goda tiänst emot Acad:n wara ihugkåmmen med tacksäyelsse 
skrifft, och werklig belöning. Och slötz att man bör gifwa h. cantzlie rådet för sitt 
omak 100 rdr.

6. Om h. licent. Ericus Aurivillius icke må presidera in facultate juridica?
Resolution. Consistrm kan här uthi intet sluta emot constitutiones.
7. Om icke Dn. Bredberg må effterlåtas någon hielp af fisco studiosorum.
Resolutio. Honom effterlåtes 6 dr smt.

D. 12 Novembris
effter middagen höltz Consist. majus extraord. praesentibor Rectore Magnif:o, 

DD. Brunnero, DD. Benzelio, DD. Skunck, Dn. Gartman, Dn. Columbo. Notante h. 
Berelio.
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1. Uplästes ett project på slutet till Consistorii förklaring öfwer processen.
2. Uplästes tillijka project af suppliquen till Kongl. HåfRätten, om dess uth- 

låtande, om Consist. bör sigh förklara på processen eller intet.
3. Frågades hwem skulle expedieras denne gången till Håfrätten medh duplica, 

och Consistorii förklaringh på processen.
Res. Andreas Oldenqwist anmodas der till.

D. 14 Novemb.
effter afftonsången, höltz Consist. majus extraord. pfvesentib»/ Rectore Magn., 

DD. Brunnero, DD. Skunck, h. Åkerman, h. Gartman, h. Columbo. Not. Rect. ipse.
1. Frågade Rector om nu icke wore nödigt, för än något wijdare giöres till saken 

i Kongl. Håfrätten, att h. Olai Rudbeckii swågrar, som äre adsessores i Håfrätten, 
höfligen blifwa påminte, att absentera sigh effter rättegångens processens lydelsse i 
denna h. Rudbeckii saak emot Acad:n och Consist:m.

Resolutio. Det insinueras H:s Excell:z Presidenten, att han dhem dher om på
minner.

2. lästes up fullmachten för Acad:ns fullmächtig Oldenqwist; hwilken samma 
affton äntelig skulle reesa fort öfwer till Stockholm.

Dito
effter middagen höltz Consist. extraord. majus praesentibus DD. Brunnero, DD. 

Benzelio, DD. Skunck, Dn. Åkerman, Dn. Gartman, DD. Hoffwenio, Dn. Arrhenio. 
Notante h. Berelio.

1. Uplas R. Magn. å nyo Dn. Rudbeckii replica.
2. Blef och ett project af swaret till be: te replica förehållet.
3. Emedan uti replica något förefaller, som angår H:s Excelkz R. Cantzleren, 

slötz att man H:s HögGr. Excell:z det samma skulle communicera, medh före
bringande, att emedan Consistrm förorsakas, sigh att beropa på H:s Excelkz klara 
ord offta och särdeles senast här i Upsala falte och repeterade, hwar emot h. Rud
beckii angifwande, aldeles löper medh hårda expressioner, men icke hafwer kunnat 
annat, än H:s HögGr. Excell:z i ödmiukheet communication der af gifwa, och der 
hoos ursächta, att man nödtwungen medh sådant här most inkåmma.

Den 17 Novemb.
effter middagen höltz Consist. majus extraord:m präsentes wore Rect. M., DD. 

Rudbecki»/, DD. Brunner»/, DD. Skunck, Dn. Åkerman, Dn. Gartman, DD. Hoff- 
weni»/, Dn. Verelius, Dn. Arrhenius, Dn. Norcopensis, Dn. Columb»/. Notavit, h. 
Bereli»/.

Proponerades 1. Om inscriptione studiosorum ad lea. pubb., och emedan der widh 
icke möyeligit är Reaori och Decanis noga efftersee, om alle sig inställa, och huru 
försichtigt dhe eligera lectiones, tychtes rådeligit wara, att inspea. nationum d a  på 
sig taga.

Resolutio, d a  höltz alment rådeligit, och att inspeaores nu medh d a  första con- 
vocera landskapen och dhe befundne fehlen förebringa för Magn. Reaore och Con
sistorio, på d a  att dhe bättras; till hwilcken ända och Magn. Reaor hwar och en 
insaiptori catalogum, som ingifwa är, öfwerlefwererar.
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2. Om icke catalogus lectionum och studiosorum nu som tillförende bör H:s 
Excelkz R. Cantzleren öfwersändas?

Resolutio. Elenchus lectionum skickas strax öfwer; men studiosorum widh slutet 
på rectoratet, och det sidsta således, att icke allenast praesentes, uthan dhe som wist 
äre effter landzmännernes berättelsse till att förwänta, opföres.

3. Uplästes H:s Excelkz R. Cantzlerens bref till Consist:m för Dn. M. Nezelio 
till vice bibliothecariatet och adjuncturam theologiae, då hon kåmmer till att vacera.

4. Blef sal. Carl Perssons* änckias supplication om nådåhretz termin upläst, nembl. 
att det henne så beräknas, att hon måtte niuta det samma, ett åhr öfwer nästkåm- 
mande wåhrtijdh.

Resolutio. 1. Att henne effterlåtes samma nådåhrs termin, så wijda bibliothe
cariatet angår, om hwilcket Consistorium hafwer att disponera, i den andre tiänsten 
hafwer Consist. icke så egentkn att sluta uthi. 2. Om den som imedlertijd bör up- 
wachta i Bibliotheket, confereras medh h. Bibliothecario; dock hålles för bäst, att 
den som reda till successionen confirmerad är, der till i consideration för alle kom
mer, helst effter han sig till största billigheet emot änckian anbiuder, och således 
Bibliotheket widh bättre skick hållit blifwer.

5. Om novo Rectore, hwem der till wäljas bör?
Resolutio. H. Prof. Arrhenius blifwer med enhälligt vota der till eligerad, emädan 

man än måtte blifwa uthi fac. philosophica, och h. Arrhenius någre gånger af wisse 
skiähl sigh ursächtad hafwer, då ordningen på honom fallen war.

6. Blefwo 2:ne humblegårdzdrängers, nembl. Anderss Bengdtsons och Per Mats
sons pass inlagde, och dhe antagne.

7. Taltes för h. Per Runwelio, att han recommenderar till Danwijkas föreståndare, 
der att blifwa intagen.

Res. Bewiljes honom.
8. Om h. Oluff Telman kan effter Duraei afträde från Academien, komma till 

resten af stipendio, som blef för be: te Duraei skull, då han tillkåm.
Res. Att han niuter dhet samma, och träder så länge i Duraei ställe, till dess resten 

som befinnes, nembl. 120 dr blifwer betald.
9. Om befalningzmannens Johan Anderssons [Grans] och dess effterlemnade 

änkias, som och nu död är, barns supplique, angående hemmanet Myrsiö, som barnen 
widh samma frijheet, som modren hafft hafwer, gönom morbrodren monsrr N. 
Dwan söka och begiära.

Respondebatur. H. Norcop.: att det är orådeligit cedera hemmanet propter 
exemplum; och fördenskull bättre att hiälpa dhem på annat sätt.

H. Columbus: Effter dhe intet hafwa nutet det solatium, som dem förr war effter- 
låten, men modren så lijtet åthnöt, att man här uthi dhem hiälper.

H. Verelius: Att hon änckian, hafwer reda mera niutet än hon bör.
H. Doct. Hoffwenius: Dhet wore christeligit och wärdt, att man effterlåte barnen 

dheras sökiande, och frijheeten på ett eller någre åhr; dock under godh caution.
H. Gartman håller medh DD. Hoffwenio, ty att gifwa ex proprio wore swårare.
H. Åkerman: Att man bör ansee H:s Excell:z R. Cantzlerens intention, som war 

i det förra, som modren förunt war, att barnen skulle blifwa hulpne; och fördenskull 
att man nu borde hielpa barnen; dock icke giönom Consistorii egen mackt, uthan 
effter det som H:s HögGrefwel. Excelkz will förunna.

* Dvs. Carolus P ttri Wallitt.
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Doct. Rudbeckius: står intet i Consistorii macht här om att dispensaa, helst för 
exempel skull, uthan om eliest giönom högre hand kunde skiee, wore icke illa, att 
dhe kunne blifwa hulpne.

Doct. Brunnerus: wore christeligit att dhe blefwe hulpne på ett åhr eller tu wedh 
frijheet, och der dhe längre skulle behöfwa, för en genant bruka hemmanet.

H. Berelius. Jag håller medh det samma.
Följer altså, att Consist. håller hans begiäran skiälig, och att han försöker sin lycka 

hoos H:s HögGrefwel. Excelkz R. Cantzleren, om några åhrs frijheet.
10. Om Erick Staffansons timbermannens änckia, som söker hielp.
Resolutio. Fins intet till att gifwa uthaf, in publico.
Seq. §. not. h. Columb. ad $. 18.
11. Taltes om böndernes beswär, och tychtes somblige godt, att twänne af Pro- 

fessorib»! skulle sättia sigh der öfwer, dem att uptaga, men andre ogillade det, 
menandes att Consist: m dhem bör höra.

Twänne bönder, Staffan [Mattsson] i Jo[rt]slunda och Matss Olsson i Bärby, in- 
gofwe en suppliq, hwar uthi dhe beswära sigh, att dhem är påökt 2 t:r öfwer dhet 
dhe giorde, förr än dhe komme under Academien. Men Quaestor refererade, att detta 
wara skiedt i Konung Carls IX tijd, och detta åtaltes dheras mening war, att 2 t:r 
meer är pålagdt än förr, på dhem i Bärby äre 3 t:r pålagde etc. Rea. Dhe i Klef 
beswära sig, att när d a  lågh under östaby, gofwe dhe fast annorledes.

Bönderne klagade att dhe nye pålagorne äre tillkomne öfwer d a  som förr hem
m ana har kunnat draga, dhem wijstes att andra fast mera läggia på sina bönda 
halffiärde t:a wäre i giärden, och 2 t:r wäre tillökningen, hwilket hemmanen till 
äfwentyrs kunne draga.

Om torckningen som dhe klagade, swarade Jacob Andersson, att dhem är pålagdt 
att uthgiöra torr rogh åth Communitaa. Sades af h. Åkerman, att dhem bör giöras 
en skiälig afkortning dher på. Quaestor, så skonas dhe der emot med långdt förande 
till andre orter. Böndane: wij wilja giärna föra till Stockholm eller annorstädes. 
Sedan klagades öfwa, att dhe med fougdehalfspan beswärades.

Pr. Åkerman: Cronones befallningzman är förbudet att taga fougdehalfspan af 
Cronones bönda, men af frälsse bönderne in ta  så. Cronones befall:n har annan löhn, 
men frälses man geer d a  på löhn.

Quaestor och Gartman: Dhet har wäret en lång tijd i bruk, att landbofougden 
tag a  sin ha[l]fspan.

D h a  effter taltes om gewaspeningarne. Jacob Andersson sade, att d a  tages så 
åthskilligt. Reaor: Andre gifwa 4h mk. Jacob: Ney 6 mk. gifwa andra. Quaestor: Lars 
Olsson* har qwittenz och uträchning af Krigz Collegio. Rect.: Wij wilja see effter 
hwad andre gifwa; taltes och wijdare om Jor[t]slunda böndernes beswär öf:r torpen.

12. Johan Matsson i Wåxom hade stora uthlagor, har hafft förmedling, A:o 1668. 
lades dhe 2 t:r åter på igen.

Bönderne i Bärby sade 3 t:r wara lagde på hwart hemmana, begiärade lindring. 
Bönderne affträdde.

Taltes om bonden i Wåxom, att han in ta  hade större åker än dhe andre. Prof. 
Åkerman: man må in ta  uphäfwa d h a  som förr är giordt. Rector: Dhe gå intet uth 
dher medh, uthan blifwa prackare och ruinerade. Quaestor: hoos störste deelen är en 
treskheet, besynnerlig i Kleef och Jor[t]slunda. DD. Hoffwenius: Dhe ha god

* Lars Olsson Unonius.
25 -  724594 Sallander
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lägenheet. Rector: Om det är intet annat än treska hoos bönderne, så är det en för- 
summelsse hoos fougderne, som intet fordra det uth, det är nu 3 åhrs skull etc 
Quaestor: annat är uphäfwa in perpetuum, än efftergifwa något på ett åhr eller annat.

Bonden i Wåxbom tychte någre wara billigt, att honom wederfares någon lindring. 
Pr. Åkerman: Dhet samtycker jagh intet till. DD. Hoff.: Jag bekiänner, att iag 
tycker det är intet proportionerat. Sades af sombligom bäst wara, att han blifwer wed 
förra förmedling. H. Norcop.: Wore bättre att han hade tillgifft, efter godt wore, 
att det blefwe widh 1668 åhrs sluth. Rector: Dhe andre hafwa intet det att förebära 
som han, om dhe wille framkåmma, och sökia sådant, ty dhe hafwa lijka hemman, 
och han mycket mera uthlagor. Quaestor: Han i Skeeberga har lijka mycket. Rector: 
Skog har han intet. DD. Brunnerus: Dhe säya, att på inga orter äre lindrigare uth
lagor än på den orten. Rector: medh dhe andre bönderne, men intet på denne ena. 
Effter fleras mening, Resol. att bonden i Woxom blifwer widh förre förmedling.

13. Dhe i Jor[t]slunda och Bärby tycktes uthan skull klaga. Dhe i Kleef hafwa 
orsak att beswära sigh, effter dhe ha mindre åker än förr. Slötz att dhe intet få för
medling, uthan tillgifft. Doct. Hoffw.: Dhe må få så mycket afkortning, som af 
uthjorden utgiörs, nembl. 7 mk, detta höllo dhe andre Professores medh, och detta 
blef slutit.

14. Bonden Erik Andersson i Tegelsmora och Skala har gott witnesbörd. Begiärer 
tillgifft, der sades wara swag jordh etc. Fougden badh för honom. Quaestor: Han är 
en god och flitig karl, som wäl häfdar hemmanet, honom effterlåtes en tunna i för
medling. Fougden witnade att hemmanet är af elack skogzjordh.

13. Bonden i Skedberga och Staby sochn, klagar öfwer många omkostningar på 
soldaten, begiärer tillgifft. Sades wara skyldig 8 t:r wid pass. Slötz att han får 3 ers 
tillgifft.

16. Mölnaren i Wattholmen Anders Persson, klagar öfwer för stort arrende, säger 
folcket nu mahla mäst drossa. Quaestor: Gud gifwe, wij hade så god mölnare här. 
Slötz att honom gifwes effter ~j\ t:a af hans skuldh, men arrendet står som det är.

17. Anderss Larsson i Wattholmen will stiäla sig ifrån hemmanet, är en krasslare, 
tog med sig en hoop saker etc. Sombligom tychtes, att han som honom emottog, 
borde sökias widh tinget. Jacob Andersson klagade, att han intet har sagdt ifrån 
sigh hemmanet. Dhe biuda wåld till sade han emot fougden och rättaren. Inkallades 
samma bonde Anders Larsson, odbt sade sigh hafwa blifwit nödgat, för dhet han ingen 
förmedling hade, öfwergifwa hemmanet. Rector: I gå emot fougden med lija och 
yxe. Rättaren: när wij wehle skiära der, så wore dhe emot oss. Quaestor: Hwarföre 
skaar i då intet? Bonden sade, iag låg då siuk. H. Verelius: Sönerne edra giorde det 
Bonden nekade. Rättaren: Dhe ha lijarne för sigh, och sade att jagh intet skulle 
skiära, intet böde dhe oss hugg, uthan swore på att wij intet skulle skiära dher. 
Och andre sade oss att wij skulle kåmma illa fram, när wij åstad ginge. Anders 
Larsson sade sig hafwa lagat ladan. Jacob Andersson: Jag weet intet honom hafwa 
annat än ett par gambla öker. Bowden: jag har tröskat 8£ t:a. Han måste tröska uth, 
och så får man sij huru långdt det stijger. Fougden witnade, att man intet kan giöra 
uth den afradh som dher nu är, uthan förmedling kåmmer.

Slötz att han betahlar sine uthlagor, så långdt det kan räckia. Doch niuter han 
den gambla förmedlingen, på det ena åhret, om det andra skall en annan gång 
tahlas, om man här effter kan något förmedla. Slötz om Anders Larsson i Wattholma, 
att han förwahras i hächt, till dess man hörer om sant är, det han med tergiversation
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emot tattarens berättelsse påstår. Dissensit Dn#j Åkerman: Befallningzm. tog cau- 
tion för Anders Larsson, att han altså fick reesa hädan och förskaffa betalning.

Seq. not. Pr. Berelius.
18. Michel Jacobson i Kunsta och Leena sochn, klagar sig att alt hans folck, 

hafwer siuk legat, han och mist 3 par öker, och annor olycka hafft; söker fördenskull 
förmedling. Så äre och dhe 2 andre grannarne i Kunsta Michel Michelsson och Hans 
Olsson, medh samma begiäran, för slijka beswär skull inkomne.

Resolutio, för be:te orsaker, bewiljes desse 3 Kunsta bönder, hwardera tree tunnor 
tillgifft.

Michael Jönsson på Lenabobärg synes uthan tillgifft kunna komma till rätta.
19. Befalningzmannen Klinten förestälte Närtuna sochne bönder, såsom Thomass 

Sigfridsson i Ingelsta, Olof Sigfredsson i Härshambra, Eskill Matsson i Kippinge, 
Erich Erichsson i Udby, Johan Mårtensson ibid., Mårten Erichsson i Sunnerby, 
hwilcka af haglet hade lijdet stor skada på sin roghsäd förlijdit åhr, om det hafwa 
dhe och tingzrättens attestatum, och begiära tillgifft Så befinnes och att dhe mycket 
äre skyldige.

Resolutio. Dhesse alle bekåmma tillgifft på heela detta åhretz uthlagor, särdeles 
i anseende till den store skadan, som dhe af haglet lijdit hafwa.

20. Lars Jönsson och Anders Persson i Hälgiestad blifwer tillsagd tillgifft, om 
dhe wijsa någon flijt något mera, af detta åhrswäxt att betahla.

21. Frösunda och Skiäfftunaboer, söka alla tillgifft, för mangelen på åhrswäxten, 
så wäl som östuna, Onsahla och Kårsta bönder af samma skähl.

Resol. Effter den flijt som nu wijses, widh afradzuthgifwande, blifwa dhem till
gifft tillsagd framdeles, så att den som detta åhret mäst betahlar, störste tillgifft skall 
effterlåtas.

22. Pehr Andersson i Grötkiåm, Olof Ehrsson i Åsarby, Per Persson i Westerboor, 
Erich Olofsson i Månsbodh, begiära föruthan det dhe offta tillförende Rectorem 
dher om anmodat hafwa, och nu giönom befallningzmannen förmedling på höet 
nembl. dhe 2 lass, som dhem icke långe sedan pålagde äre, endel och 3 lass.

Resol. Hwartdhera blifwer frij för ett lass höö, och betahle det öfriga; men bon
den i Åsarby giörs aldeles frij för dhe 2 lass, som honom pålagda hafwa warit

23. Matz Bertilsson, i 0 [den]slunda i Frösunda sochn, beswärar sigh öfwer befal
ningzmannen Abraham Person [Winge], att han hwart åhr 1 span sädh öfwer uth- 
lagorne någre åhr bort åth af honom tagit hafwer, begiärandes rätt dher uti.

Resol. Dhet skall räcknas på fougdens resterande skull, och giöres bonden gott 
igen.

D. 20 Novemb.
höltz Consist. minus pr*esentib»j Reet. M. et sub initio DD. Skunck, Mag. Liung, 

Domino Columbo loco Domini Åkerman, notante h. Berelio.
1. Kåm mons. Berge Rommell och stadznotarien på stadz magistratens wägnar. 

Rect. berättar orsaken till drögzmåhlet wäret, att man intet här bekommer com- 
munication af staden, som staden beropar sigh uppå. Så förehölt och Magnif. Rector, 
att sidste gången gick notarien bort, effter något drögdes, att och Rommel färdig 
war att kåmma, ehuruwäl han tillstädielsse begiärt hade, imedler tijd på någre 
nödige Academiens saker arbeta.

Notarien säyer, att stadgan är publicerad på rådstufwan, men tillstår att hon intet
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är communicer ad med Academien; men wäi ett extract lefwererat af scadz proto- 
coliet widh inlagan uthi h. Celsii rectorat: A:o 1671 är stadgan publicerad på råd- 
stufwan. Rector sade: uthi en punct af Acad:ns privilegier står, att Rector odi Con- 
sist. med magistraten i staden bör communicera, då så stadga inrättes, och att så 
borde giöras vice versa. H. Liung: Man hafwer och om öhlsälgning och gärdz- 
wachtare giönom sådan communication slike stadgar giordt. Så refererades och, att 
då man hafwer sand eller annat på någon ort tagit, man medh upfylningen igen har 
stält den tillfredz, såm der å talt hafwer.

H. DD. Skunck: om magistraten eliest hafwer påmint om rensningen af dijket, 
som skiedt är och skiähligen, så måtte och stadgan äfwen så wäl och snarare wara 
communicerad.

Rommell: att då daalkarlarne grofwe dijket, blef den deelen, af hwilken han 
tagit hafwer Academien påfördh effter gården, nembl. Mårten Stensons, då Aca
demien tillhördhe.

Resol. Emädan om stadgan som staden giordt hafwer och mot Rommel urgerar, 
icke communicerad är, antingen tillförende eller nu, widh påfordran, medh Con
sistorio. Och 2. Ingen skada skedh är, uthan det som gräfwit war, då Rommell 
påmintes, strax uthan wägrande upfyltes, ty kan Consist:m icke döma be:te bok
hållaren Romel till det böte, som stadzmagistraten af honom effter be:te sin stadga 
fordrar.

2. Kåm mons:r Wadensten, och fordrade på h. Gartmans wägnar sluth uthi saken 
medh Melcher Jung, hwilkens sak Giötling för detta agerat hafwer, och förledne 
onsdagh till slutet der på communicera skulle, men det icke giordt.

Rector frågade effter rächningen, som af Giötling öfwerskickad är. Wadensteen 
wägrar den framfå och beswara, effter wederparten till iuridicam sigh intet infunnit.

Rector fodrade dhe rächningar, som senast före woro, för deras skull, som då icke 
tillstädes wore af assessoribus. Wadensteen framwijste dem och flere, men alle 
störste deelen dissonant och åthskillige. M:r Wadensteen påstår sin principals för- 
meente rätt aldeles effter det som förr å hans sijda bewijst är, effter wederparten 
till sagdan tijdh intet comparerat.

Resol. Emedan saken tillförende nogsampt skiärskodat är, och Giötling till sagdan 
tijdh, som war förleden onsdagh ey inkom, ey heller ännu är inkåmmen medh be- 
wijs, som förre gången för honom felade, skrijder Consist. till dom och sluth, som 
fölljer.

I. Finnes h. Gartman wara skyldig effter rächningen, som d. 14 Maij 1673. in- 
lefwererat är, af mons. Melcher Jung, allenast 112 dr 28 öre kopp*rm:t, effter 
icke bewijsas kan, att den ena glastunnan, som opföres in Feb. 1670., emottagen 
är. Hwar emot till 2:do honom godt giöres effter samma rächning 64 dr kmt. 
item 49 dr 20 öre kmt. effter quittenzen af dato 29 Feb. 1668; så att h. Gartman 
än hafwer till praetendera 1 dr 20 (öre).
Effter Giötlingen i person intet comparerade till förr sagd termin, och weder

parten slutet fordrar medh hårdt protesterande mot wijdare upskof, inkallades 
Magnus Cursor i hans ställe jämpte mons. Wadensten att af höra domen.

Mons:r Wadensten förbehåller sin principal rätten, att söka wederparten om 
huushyran.

3. Inkåm heyderijdaren [Tigerman], begiärande, att hans klagemåhl må skriffte- 
ligen blifwa uptagen, det samma åstundar och hans wederpart Johan Sigfredson, som
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tillijka inkom. Hwilcket och effterlätz, och heyrijdaren pålagdt sin wederpart copier 
af inlaga och attest att meddela, hwar till den andre och bör swara till nästkom
mande lögerdag.

Heyderijdaren begiärade måtte blifwa protocollerat, att wederparten honom un- 
säyer till lijfwet. Rector, att man skall förekåmma sådant medh alfwarsam förmaning, 
hwilket skiedde.

Hust. Abbeluna medh sin dotter kåm sedan in, klagandes att dhe af smeden 
slagne woro.

Smeden: Att när han kåm hem, stode dhe och wachtade om han kamma skulle; 
när han kåm i stufwan war alt förstört, sparlakan från sängen etc., att han der medh 
motte drijfwas uhr gården. Hey[de]rijdaren kåm medh yxe moth honom, och 
smeden sade, att han borde wara i sin stufwa, om afftonen gafs honom kläder, som 
en siuk soldat hade legat på, hwar medh han intet kunde wara till fredz, han måtte 
lijda af swärmoder, hustru och alla i gården, heta af swärmodren hanerij och alt 
ondt.

Pijgan sade: att han bad henne bära en kista, före[bä]rande, att hon ingen säya 
skulle, och der af kåm trätan.

Smeden tillstår sigh hafwa slaget henne ett par öhrefijlar, men icke slaget modren, 
uthan stött henne uthur wägen, då hon will wärja dottren.

Dhe afwijsas till ett annat Consist:m, då dhe å både sijdor böra inkåmma med 
fullkomlige bewijs och witne.

D. 21 Novembris
effter predijkan, wore Professores tillhopa in audit, veteri minori nembl. Rector 

Magnif., DD. Rudbecki«r, DD. Benzelius, DD. Skunck, h. Schefferus, h. Åkerman, 
h. Gartman, DD. Hoffweni»j, h. Verelius, Mag. Liung, h. Arrhenius, h. Norcop., 
Mag. Columbus, h. Berelius. N o t M:r Micr.

1. Uplästes ett Kongl. CammarCollegii bref, af innehåll, att få kiöpa af Acad:n 
Wässmannelandz spannemåhlen till militiens underhåll i Dahlarne, för contant 
peningar effter markgången. Effter något betänckiande staante om sijder dher i, att 
man intet annat kunde, än till sådant effter förberörde conditioner samtyckia. Doch 
att man uthi swaret på det högsta och ödmiukeste begiärer försäkring på den con- 
tante betahlningen, att hon kunde skiee wedh sielfwa spannemåhls wärderingen. 
Swaret lofwade h. Quaestor projectera.

2. Proponerade Reaor Acad:ns betiäntes beswär öfwer stadz magistraten, hwilken 
förledne fredagh hade understått sigh, att stämma dhem alle samptligen uppå råd- 
stufwan, odi der påläggia dhem borgerlig contribution, förebärande sigh hafwa icke 
allenast anledning der till af rijkzdagz beslutet, uthan och landzhöfdingens stränge 
ordres, sådant att exequera, berättade och Reaor, att när be:te betiänte förfrågade 
sigh hoos honom, om dhe skole borgmästare och rådz kallelsse effterkåmma eller ey, 
sigh swarat, att någre af dhem kunde gå dijt up och höra, hwad som dhe hade att 
förebringa, men intet der till swara annat, än dhe wille först communicera sådant 
medh Reaore och Consistorio, för än dhe något der i kunde eller wele samtyckia, 
hwilket då dhe giorde på rådstugun, swarades dhem af stadz magistraten, att dhe 
intet afwänta någon communication medh Consistorio. Hwarföre blefwe Acade- 
miens betiänte samptligen, undantagandes Professores och Adjunaos, strängeligen 
tillsagde, att dhe skulle nästkåmmande tijsdagh, hafwa den contribution i beredskap.
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hwar och icke skulle man försöka något annat med dhem, frågade fördenskull 
Rector huru man i detta skulle sigh förhålla. Consist:m beklagade högdt, att Acadtns 
betiänte så blifwa handterade af stadz magistraten, oachtandes det wijtet, som lijk- 
wäl af sidste Kongl. Commissorial rätten, dhem och Consist:m emellan satt blef. 
Somblige höllo före, att man skulle beskicka dhem, och remonstrera dhem Acad:ns, 
så wäl som dess betiäntes privilegier, så wäl tillförende af framfarne höglofl. i åmin' 
nelsse Konungar gifne, som nu nyligen af wår allernådigste Konung confirmerade, 
föruthan det dhe ingen borgerlig näring och handtering här i staden få bruka, för 
hwilken dhe skulle nu undergå någon borgerlig contribution. Dock staante dhe 
mestes mening der i, att man skulle afwänta, om stadz magistraten med denne sin 
försökning skulle hafwa något alfwar, uthan någon föregången communication medh 
Consistorio.

D. 23 Novembris
höltz Consist. majus extraord. pras. wore Rector Magnif., DD. Rudbeck, DD. 

Brunnerus, DD. Benzelior, DD. Skunck, h. Åkerman, h. Gartman, M:r Liung, h. 
Verelius, h. Arrhenior, h. Norcop., h. Columbar, h. Berelius. Aa. not. Mag. 
Micrander.

1. Sade Rector några angelägenheeter d a  fordra, som man i dagh för påsten skull 
måtte expediera, att Consist. på owanlig tijdh kallas.

Sedan uplästes Kongl. Håfrättens domb af d. 15 Nov. i injurie saken, emellan 
Academien och h. Axell Behmer, och förundrade sigh Consist. högdt d a  öfwer, att 
domen reda war gången, d a  lijkwäl citation som ankåmmen är af Kgl. Håfrätten 
näm na d. 5 Feb. först att comparera, så wäl i hufwudsaken som injurie saken.

Quaestor betygade sigh begiärt citation på begge sakerne, och att tam in  zedelen 
lydde på hufwudsaken, och alt hwad d a  wedh kan wara förelupa, hwilcka Secret. 
Ehrenhielm har uthtydt för Quaestore giönom injurie aaiona, då Quaestor frågade 
hwad igiönom dhe ordre i citations zedelen (hwad der wedh kan wara förelupet) 
skulle förståås. Consist:m fan in ta  m ea  wara tillgiörandes här i wedh Kgl. Håf
rätten, uthan att Kongl. Revisionen är till sökiandes supplicando. Doch meente mäste 
deelen nödigt wara, att detta communicaades medh 111. Cancellario, och begiärtes 
H:s HögGrefl. Excell:z rådh d a  i, hwilcka och slötz skole skiee, doch med den 
caution, att Kongl. Håfrättens domb, eller ransakningen på intet sätt graveras, fast 
Acad:n mycka kunde hafwa här wedh att säya. Skrifwes och en särdeles relation här 
om till Secret. Hadorp, med begiäran, att han sedan der effter munteligen berättar 
H. HögGr. Excell:z, huru här medh hänga tillhopa.

2. Uplästes Erick Boyz bref till Quaestorem af d. 19 hujar, der i han skrifwer sigh 
wilja behålla Wässmannelandz och Hellsing spannemåhlen, biuder 14 dr kopparmrt 
content, eliest på förunt tijdh lofwar han 1 dr till Frågades nu om Academien kan 
lofwa Boyen Wässmannelandz spannemåhlen, e ffta  Kongl. CammarCollegium henne 
begiära för content betahlning, effter markgången till militien.

Quaestor sade, man kunde lofwa Kongl. Cammaren en deel, och der hoos berätta, 
att Acad:n har fu lla  reeda slutit kiöp, och för contant peninger lofwat spanne
måhlen till kiöpmänna, men wäl tillåter Acad. att kyrckioherber spannemåhl der i 
landa kan komma till militien, och man förmodar giöra en wacker påst. Detta 
placiterade och dhe andre.

Taltes om den io:de tun:n som Cronones fougdar effter rijkzdagzbeslutet, torde
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biuda till att uthsökia, jämwäl af Academien, och meentes att Acad:n håller sigh 
der wedh, det Acad:n der icke är express nämder, och derföre hoppas wara frij, wed 
detta tillfället syntes gott, att Kongl. privilegium om Acad:ns kyrckioherber spanne- 
måhl publicerades.

Sattes prijset på Hellsing och Wässmannelandz spannemåhlen, som Boyen och 
Olof Håkson får i Kåpparberget 15 dr t:n öfwer hufwudet content, effter hon har 
taget skada af fråst på somblige orter.

3. Upläste Quaestor Algoth Rommels bref, der i han begiärer information om 
någre punchter, hwilke uplästes och resolverades der öfwer. 1. Att han intet skickar 
peningerne, förrän han reeser sielf. 2. Rijkzdahkn må han taga dher han fåra för 
6 dr st:t. 3. Till forsslepening:r tager han af dem pening:r, som han hafwer i hän- 
derne. 4. Uthtagningen får han giöra strax.

4. Propon. Rector det ährendet, R. Cantzleren wedh sin närwaro sidst lemnar V. 
Consist., att effter G>nsist. post tremes tre spacium sluta något om den professionen 
som vacerar. Nu har facult. philosophiae, sade Rector, wäret tillhopa, och taltz wedh 
här om, föreslaget 2 personer nembL Prof. Grabb och Mag. B. Rudbergium lectore 
gr. 1. i Skaras gymnasio, och effter facult. philos. reda har utlåtet sigh, staante och 
dhe andre faculteter der i, att Prof. Grabb och M. Rudbergius nemnes, men effter 
både Consist. förr har utlåtet sigh för Grabben allena munteligen, såsom gammal 
betiänt wedh Acad:n och R. Cantzleren sedan sielf i sitt bref för Mag. Nezelio 
honom nemner, recommenderes han föraembligast.

5. Uplästes Mag. Kolmodini supplique, att kåmma i betänckiande till någon 
function som kan vacant blifwa wedh Academien giönom desse ändringar.

Resol. Han blifwer i gott betänckiande när något wist faller och ledigt blifwer. 
Doch meente somblige, att Mag. Nezelius i anledning af HL Cancell. bref för sigh 
will behålla adjuncturum [sic] philosophiae medh, brede wid adj. theol. och vice biblio- 
thekariatet.

6. Sade Rector att någre Acad. bönder begiära att få sielfwe upföra sin afradz 
spannemåhl till Berget, och der med tiäna 1 dr på tunnan.

Quaestor sade man weet intet än hwad differens blijr på kiöpet i Stockholm och 
Berget, kan skie det blijr lijka, så kan intet 1 dr beståås dhem i fohrlön. Detta 
sades fougden Unonio, som nu inkåmmen war.

Om torkningen i fiohl är förr slutet. Vid. act
7. Om blandsäden som mycket hafra är uti, slötz att Unonius gifwer prof der af, 

så kan sedan slutas om kiöpet
8. Bewiljes Per Jonsson [Brook] wachtmestin 1 t:a spannem:l, till det som d. 11 

Aug. honom tillsades för tijondrächnandet i Nääs detta åhret.

Den 25 Novemb.
höltz Consist. majus extraord. i Curios saak. Präsentes wore Rector Magnif., DD. 

Benzelius, DD. Skunck, h. Åkerman, h. Arrhenius, Mag. Columb&r, h. Berelius. Act. 
not. M:r Micr.

1. Störste orsaken till Consistorii sammankallelsse denne gången sade Rector wara, 
att något wist slutas måtte om fullmechtigen till Kongl. Håfrätten, att uthföra Curios 
saak.

DD. Benzelius berättade effter Secret. Hadorphi bref, att i denne termin tänckia 
dhe intet på denne saken, om icke der i medh flijt vigileras, it. att en hoop docu-
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menter som allegerades i Rudbeckii libeller, och då strax intet funnes, äre sedan 
instoppade i Kgl. Håfrätten, af hwilcke Acad:n lärer graveras, emädan referenterne 
lära gå der effter, och Acad. weet intet der af. Taltes sedan om hwilken Rector 
skall få medh sigh till Stockholm. Och effter swårt war, att öfwertahla någon här till, 
syntes sombligom bäst att lotta här om, hwilcket förslag lijkwäl sedan icke heller 
behagades. Och som alle tychte wäl wara, att Rector som bästa, kunskapen hafwer, 
icke undrager sigh. Sade Rector sig nu mädan han är Rector, willja reesa öfwer till 
munteligit Conference, men sedan intet, fast han aldrig så godh kundskap hafwer.

Prof. Columbar sade sig intet wilja draga sig undan, om han der till wore fallen, 
eller om lotten honom träf:r.

Åter föll Consist. på h. Åkerman medh all flijt, han nekade för dhe rationes han 
förr ha låtet föra ad acta, agera saken i Håfrätten, men i Kgl. Revision wille han 
intet undraga sigh. Äntel:n effter ingen läth sigh här till disponera, begiärte Rector 
föras ad acta, att han med störste flijt, ha sökt öfwertahla någon till reesa medh, 
men kunde ingen der till winna, derföre han wille wara ursächtad för sin persohn, 
ehuru giärna han ehest för Acad:ns wälfärd och Consistorii heder, hade welat hafft 
omaket ospardt.

D. 26 Nov.
höltz Consist. majus, pnesentes Reet. Magn., DD. Skunck, h. Gartman, Mag. 

Liung, h. Verelius, h. Norcopensis, Mag. Columbar, h. Berelius. Act. not. Mag. 
Micrander.

1. Uplästes och approberades brefwet tili 111. Cancell. om den vacante professione
1. orientalium, och recommenderades der tili Prof. Grubb 1 loco. 2:do loco Mag. 
Rudbergius.

2. Uplästes gouverneurens i Giäfle h. Sparrens bref tili Acad:n, der i han låter 
förstå, sigh fuller fått Kongl. May:tz bref Acad:n gifwit om frij disposition öfwer 
Heising spannemåhlen, men sigh lijkwäl i anseende tili desse tijders conjuncturer 
ey annars kunna, än behålla den spannemåhlen, så wäl som all annor der i landet 
faal uti arresten till Kongl. M:tz wijdare förklaring.

Frågades hwad som här till är till giörandes.
H. Quaestor. Wij skrifwa Kongl. M:t till, och repraesentera hwad olägenheet här 

af följer. Detta syntes nödigt, och slötz, att ett bref i dagh afgåår der om till Kongl. 
M:tt, och ett annat till h. Oliwekrans, med begiäran han låter sigh detta ährendet 
wara recommenderat.

D. 27 Novemb.
höltz Consist. minus, präsentes Reet Magnif., DD. Skunck, h. Åkerman, Mag. 

Liung. Act not. M:r Micr.
I. Inkåmmo hey[de]rijdaren [Tigerman] och Johan Siffersson, hwilken inlade nu 

sin exception emot hey[derij]daren och en attest af wachten. Och effter han inga 
copier hade att gifwa wederparten, tillåtes honom taga den igen, och till middagen 
gifwa wederparten copiam der af.

Hey[de]rij daren begiärte om onsdag få sluth i saken, effter han täneker reesa åth 
Smålandh till julehälgen.

D. 28 Novemb.
i kyrekian effter predijkan, preesentibus Rea. Magn., h. Åkerman, h. Gartman, 

M. Liung, h. Verelio, h. Norcopense, M:ro Columbo. Notante Mag. Micrandro.
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1. Bewiljes Jonae Jonae Neandro Wexionensi testimonium it. 2 dr smc. tili hielp 
ex fisco studiosorum.

2. Bewiljes Magno Wallino Ostrogotho 10 dr smt. ex fisco studiosorum.

D. 29 Novemb.
höltz Consist. i Curios saak präsentes Rector Magnif., DD. Brunnerus, DD. 

Benzelius, h. Åkerman, h. Gartman, Mag. Liung, h. Arrhenius, Mag. Celsius, h. 
Columbus, h. Berelius. Act. not. M. Micrand.

1. Reet. s. sig låtet sigh öfwertahla att giöra en reesa tili Stockholm, att sökia 
något uthslag i Acad. saak, giärna önskat, att han kunde fått någon medh sigh af 
honorandis collegiis, som hade kunnat medh rådh och dåd understödia wercket, 
effter det mycket wäl hade behöfs, men emädan dhet ey låter giöra sigh, har han 
öfwertalt Secret. M  Micrandrum till giöra sälskap.

Consist. betackade Rect. Magnif. som har welat taga det på sigh. Förfrågade sigh 
sedan Rector, emädan tijden är kort, och man befahr ar, att man måste i Stockholm 
blij uppehållen för wederpartens frånwaro, om icke derföre rådeligit wore, att 
honom giöres notification, det dhe äre bekymbrade om uthslag i Kgl. Håfrätten, 
och derföre nu ärna reesa öfwer, på dhet han icke må säya, att wij ha stulet oss 
stadh, ey heller blij fåfängt uphållne i Stockholm för hans uteblifwande. Detta höltz 
gott, att det säges honom giönom twänne uthom collegium, nembl. syssleman och 
bokhållaren Romwzell, och skole desse gifwa sin attest, hwad han swarar, somblige 
meente att detta borde communiceras medh Curio och, det meente dhe andre onödigt 
war a.

DD. Benzelius frågade, om han får betiäna sigh af sanwrae personer, att säya 
honom till i sin saak. Det bewiljes.

2. ProRector in absentia Rectoris sattes Pr. Celsius.
3. Begiärte Rector någon skrifftelig försäkring, att det han giönom Gudz tillhielp 

kunde uthrätta, måtte hållas ratum, och icke underkastas någon rigidae censurae, en 
godh intention skall intet fattas, fast jag icke så wäl sade Rector der till fallen är.

Consist:m hölt detta skiähligit, helst för det exemplet skull sidst inföll med 
Consistorii deputatis.

Taltes om Rector behöfwer någon fullmacht, det förmentes onödigt, uthan han 
på sin edh och ämbetes wägnar förmodes blifwa uthan fullmacht tillbörligen ansedd, 
doch gifwes en försäkring, den Rector in privato kan wijsa Praesidentem

4. Slötz att fast h. Ol. Rudbedc wägrar sigh, så skier lijkwäl reesan, och giöres 
hwad man kan.

Rect. fr. om något wore till påminna här wedh.
Taltes om defectu documentorum till dhe oss extraderade h. Rudbeddi inlagor 

och skriffter, och höltz gott, att dher någre nye documenter nu framtees, som förr 
icke äre communicerade, att man då intet uthlåter sigh till swara dher på, uthan 
håller sigh widh beneficia juris. Reesepeninger beståås af den fisco studiosorum, 
som denne Decanus har under händerne, nembl. 8 dr kmt. som betahlas sedan ex 
publico.

D. 1 Decemb.
wore Professores kallade till Consist. maj us men inga flere kåmmo tillstädes än 

h. ProRect. Celsius, Pr. Gartman, Pr. Norcopensis. Act. notavit h. Columbar.
1. Inkåm en supplique af någre bönder i Rassbokijl, nl:n gamble Erick Persson i
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Tibble, unge Erick Persson ibidem, Staffan Persson i Ycklinge, Per Matsson i 
Rafwalsbohle, Olof Ersson i Köhlinge, Anders Ersson, Pelle Persson och Anders 
Eriksson ibid., desse klagade öfwer sin trångmål i denne dyre tijden, och begiärade
i. tillgifft på sin skuld, sedan att dem måtte tillståås wedergiälning för torcke 
mohnen, i det som dhe föra till Communitetet. 3. Klagade dhe sigh, att dhe offta 
och stundom i otijdh af ländzmannen blifwa beswärade med skiutzfärd och om- 
lägning. Item ingafs af be: te bönder ett extract af sal. Konung Gustavi Adolphi 
glorwyrdigst i åminnelsse, H:s M:t Drottning Christina, och sal. Konung Caroli 
Gustavi glorwyrdigst i åminnelsse, Academien gifne privilegier, angående skiutz- 
färder och sådant, sampt åthwarning till dhe wederbörande, att dhe der emot intet 
bryta. Item h. Lars Carlssons [Gåses] comministri i Rassbokijl attest, huru lijtet dhe 
i åhr hafwa fått på åkeren, hwilcket här hoos finnes.

2. Inkåm en bonde ifrån Skäptuna, begiärandes 7 åhrs frijheet på ett ödeshemman 
för sin stiufbroder. Broderen inkåm sedan och medh honom Anders Persson, sade 
sig intet kunna emottaga hemmanet, uthan han får 6 åhrs frijheet.

3. Item inkåm en bonde ifrån Malma Johan Larsson be:dh, sade sigh wara skyldig 
folckepeningarne, och nu fougden wilja panta af honom sädeskornet, begiärade 
dilation till dess han kunde förtiäna sigh något medh kiörslen. ResoL Syntes 
skiähligt att han får dilation fram till distingen.

4. Item Swän Jonsson i Ultuna och Skäptuna sochn, begiärade ett pass att wijsa 
för sigh i skrifningen, att han har 2 åhrs frijheet, hwarpå han wijste Consistorii 
sluth af d. 18 Aug. innewarande åhr. Resol. Dhet bewiljades honom.

Uppå dhe twänne förste punchterne kunde Consist:m denne gången intet resol
vera för dess infrequence skull, och för samma orsak innehölt Prorector att pro- 
ponera dhet mera, som han ehest hade tänckt.

D. 8 Decemb.
war Consist majus, kåmmo tillstädes Proreaor Mag. Celsius, DD. Brunnerus, Dn. 

Åkerman, Mag. Liung, Dn. Arrhenius. A a. not. P. Columbar.
1. Lästes up Magnifici Rectoris bref ifrån Stockholm, uthi hwilcket han för- 

mähler sigh och Secretarium wara anmodat af åthskillige höge om composition uthi 
Curios saak, sigh och endeles hafwa condescenderat dher till etc. Om detta kunde 
intet sluth giöras, effter icke alle wore tillstädes.

Sedan inkåm Pr. Fornelius, och sedan Pr. Gartman.
2. Anmälte ProReaor, att H:s Högwyrd:t superintendenten i Callmar [Henning 

Schütte], hade insinuerat Kongl. May:tz allernådigste bref till H:s Excelkz Rijkz 
Cantzleren, sampt H:s HögGr. Excelkz till Acad:n skrifwelsse, angående hans pro
motion till doctoratum, såsom dhe förre gode herrar widh Kongl. May:tz lyckelige 
cröningzfest blefwe promoverade, sade sigh effter Kongl. M:tz nådigste behag 
begiärat etc.

Resol. Detta recommenderes v:do fac:ti theol. förbehållandes Consistorio, hwad 
här i ännu är till giörandes, och detta alt när h. superin[ten]denten sielf finner 
lägligit.

3. Uplästes borgmästare och rådhz här i staden bref till Consist:m, i hwilcket 
dhe refererade sigh på rijkzdagz beslutet, att alle dhe som i staden boo, måtte medh 
dhem giöra ett uthi dhen contribution till krigzhielpen etc. Discurerades af en och 
annan, att dhem skulle först communiceras Kongl. May:tz nylige confirmation
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uppå Acad:ns privilegier, ock sedan swaras dhem, att wij wilja detta medh H:s 
HögGr. Ex. Rijkz Cantzleren ödmiukeligen communicera. Tycktes och att dhe 
wilja giöra sigh till målsmän öfwer oss, effter dhe specificera terminerne. Item kan 
dhem swaras, att effter Academien A:o 1655 blef obeswärat af krigzhielpen, för
modas att wij och ey heller nu äre begrepne dher under. Item att i Kongi. statuter 
och edicter lämpar sigh Consistorium så wijda, som Academiens privilegier med- 
gif:a, till dhet som borgmästare och rådh i städerne angår.

Resol. Consist. finner ännu intet, att Academien är begrepen under dhem, som ha 
den skatten uthlofwat, såsom Acad:n och ey heller tillförende synnerhn A:o 1655. 
har krigzhiälpen uthgiordt. 2. Om dhet och så är, så förstå wij ey annorledes, än 
att när som uthi publiqoe skriffter nämnes borgmästare och rådh uthi städerne, 
hwad som Acad:n dher af angå kan, så förstås då Rector och Consist:m dher medh, 
att dher om uthi sin societet giöra påminnelsse, och ingen annan.

Prof. Åkerman: migh tycker detta kunna swaras, att Consist. kan icke see, huru 
Academien som considereres såsom en särdeles jurisdiction, och uthi sådane och 
månge andre saker, såsom en stadz rättz hafwande societet, kan uthaf borgmästare 
och rådh i sådant fall undfå någon påminnelsse. Såsom till exempel, hwad mantalz- 
pening:r angå, plägar Academien sielf der medh ha till giöra, och plägar staden 
intet dher om giöra påminnelsse. Detta samptychte P. Fornelius.

ProRector: Eliest skulle wij hafwa blifwit der om påmint i rijkzdagen, om wij 
dher under skulle begrijpas.

DD. Brunnerus tyckte, att nog wore blifwa widh dhe förre 2 punchterne i swaret 
nu denne gången. Item Pr. Arrhenius medh honom.

Discurerades om icke bäst wore, att inställa medh swaret till Rectoris återkomst, i 
medier ti jdh swaras, att man behöfwer communicera detta medh Rijkz Cantzleren.

Syntes wara gott, man sände en expresse till Stockholm. Item syntes att mir dhe 
få swar, gifwes dhem och ett exemplar af dhe tryckte Kongi. privilegierne.

4. Befalningzmannen Jacob Andersson inkåm, och klagade öfwer bonden i Wat- 
holmen, att han hade med list bortfördt sine söder på en herregårdh, under hwilken 
han sedan tänchte förblifwa, emot dhen warning som honom gafs in Consistorio, 
sades ha hållit dhem hema en tijma när ransakningen höltz, och sedan strax bort
fördt dhem igen till herregården. Frågades om icke 2 bönder hade gått godh för 
honom, effter han war här i staden, tyckte somblige att han kunde först tagas af 
wachtmästaren. Detta samptyckte och dhe andre. Inkallades Jacob Andersson och 
wachtmästaren, och befaltes taga honom och råttan in, till dess han affinner sigh 
med Academien. H. Columbor: må dhet intet hindra, att han hade löfftesmän för 
sigh? Swarades af dhe andra, har intet uträttat, effter han lijkwäl har tagit bort 
creaturen.

5. Uplästes mons. Wadenstens bref till Consistim, att få dhe peninger som honom 
för sitt omak för Curios saak tillsagde woro. Resol. Detta får han när Rector gifwer 
ordres.

6. En fattig student [Johannes] Vangelius är död blefwen, hwars landzmän begiära 
hielp till begrafningen. Resolutio. Honom bewiljes 10 dr smt.

7. Börje Rommell begiärer en attest af Consistorio, huru det är beskaffat med 
Acad. personers privilegier, om tompter och sådant. Res. Detta bewiljes honom, i 
bokstafwen i privilegiernes lydelsse.

8. Anmälte ProRector DD:r Loccenii skrifftelige protest emot Consistorii recom-
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mendation för Nezelio till vice bibliothekariatum. Protesten uplästes, här om dis* 
curerades och slötz att swaras skulle på detta sättet, i. Wij ha intet recommenderat 
honom till bibliothecariatum, uthan till vice Bibli. 2. Intet har Secretarius macht att 
tillsättia amanuensem, icke heller Quaestor fougderne att sättia allena, uthan Consist. 
får åth minstonne recommendera 111. Guicell:o en der till. Eliest slötz och, att man 
bör see uppå aeterne, huru dhe förre vice Bibliothecaris äre tillsatte.

9. Samuel [Johansson] klåckare frågar om något är i Consistio omtalt, huru medh 
dhe camrarne, som åth studenterne äre bortlegde, skulle widh rijkzdagztijden för
hållas, när andre dhem hyra wille. Respondebatur. Effter en stor deel af sådane 
kamrar höra borgerskapet till, ty kan Consist. intet giöra något generalt sluut här 
öfwer.

[Samma dag.]
Sedan wore tillstädes in Consist. min. ProRector h. Celsior, DD. Skunck, Prof. 

Åkerman, Prof. Liung. Not. b. Columbor.
1. Inkallades heyderijdaren [Tigerman] och Academiae smedh, och sades af Pro- 

Rectore, att för skriffternes widlyfftigheet, motte man upskiuta med saken till nästa 
Consist. dagh. Smeden inlade 6 witnes skriffter.

2. Inkallades studiosus Lönqwist och hans kokerska Annika Perssdotter, som an
klagar honom för lägersmåhl.

Seq. not. h. Berelius.
Hon säyer honom hafwa belägrat sigh och det här i staden. Lönqwist tillstår sigh 

hafwa dhet giordt; men will intet wara barn fader, effter hon den tijden som för 
henne infaller, femb weekor war borta.

Lades honom arrest på, effter saken hörer till Consist. majus. Lönqwist begiärer 
sluth för hälgen. Consistim tillsäyer honom, det som möyeligit är.

3. Inkallades Sparman som Larss Unonium anklagat hade, han pnetenderar skade- 
ståndh, och Unonius läggies till böte för utheblifwande 3 mk sölfir m:t.

Den 11 Decemb.
kl. 1. höltz Consist. majus, praesentes ProRector h. Celsius, h. Åkerman, h. Gart- 

man, DD. Hoffwenius, h. Liung, h. Norcopensis, h. Columbus. A a. not. Mag. 
Micrander.

1. Läth Rector giönom ProRectorem ursächta sigh, att han icke kunde nu up- 
kåmma, effter han seent hemkåm i aftons, och har nödigt till bereda sigh till 
mutationem rectoratus, som han ärnar låta angå nästk. tijsdag.

2. Taltes om Erich Lönqwists lägersmåhl med sin kokerska [Annika Persdotter], 
parterne inkåmmo, förehöltz kohnan hennes lättfärdigheet, att studenten klagar 
sigh wara af henne bedragen, der till kohnan intet stort swarade, begge barnen ty 
hon hade fått twillingar, bekiände hon wara döde blefne hoos sine föräldrar, dher 
hon dhem hade födt.

Studenten badh, att han måtte skonas medh tacita religatione, och att tijden icke 
för långdt uthgår.

Parterne affträdde. Professores praesentes, tyckte skiähliget att han niuta kunde 
tacitam relegationem, propter ingenium confessionis, men tijden kunde modereras 
framdeles, när man såge hans emendation.

H. Åkerman begiärte noteras sin mening wara, att när något definitive sententieras,
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må sedan ingen mutation dher i skie, sigh intet wilja ha 2 domar i en saak, uthan 
blifwa widh det som en gång lagligen slutes.

N u upkåm h. Gartman och h. Columbus.
Resol. Tacitam relegationem får han, tijden blijr ett åhr, han böter 40 mk smt., 

och kohnan Anna Perssdotter 20 mk smt. effter 3 capitel Giffterm.B. StL.
Böterne skohle dhe afläggia med första. Studenten begiärte skonsmåhl medh 

böterne för sin fattigdom, han wijstes till Rectorem, hwilcken hemställes, om han 
wille något remittera af det honom tillfaller. Af den dehlen kohnan tillkåmmer kan 
hon skaffa sigh i kyrckian.

3. Supplicerade klåckaren i Waxahla Matz Mårtensson att Acad:n wille hielpa 
honom till fylnaden af den Academiae åker han åbor, effter en stor deel i den ene 
åhrwägen fattas. 2:do begiärer han mindre uthlagor så längie åkeren är borta. 3:tio. 
Ansöker han om någon tillgifft på uthlagorne för 674. för misswäxt skull.

DD. Rudbeck p.t. inspect. aerarii sade sigh med Quaestore tyckte skiähligit, att 
uthlagorne proportioneras effter åkren.

H. Åkerman: uthlagorne att remittera är betänckeligit, ty det har en elack con- 
sequence, wij lära sedan swårligen få den deelen igen, som nu klagas wara borta, ty 
dhe lära säya räntan är remitterad, derföre har Academien intet meer åker till prae- 
tendera. I denne meningen wore och somblige af dhe andre Professorerne, och höllo 
bättre, man gofwe honom för misswäxten något effter.

Resol Honom unnes i j  tunnas tillgifft på resten för 1674. för misswäxten skull, 
och skall Acad:n giöra honom all möyeligit assistence att få åkeren igen, som han 
klagar wara borta.

4. Mag. Johan ö rn  anhåller hoos V. Consistrm att få någon hielp af Acad:n, 
effter han så trångt sitter som bekant är. Resol Bewiljes honom af fisco studiosorum 
15 dr smt. i caroliner.

Nu upkåm DD. Hoffwenius.
Wedh detta tillfälle sade DD. Rudbeck, att adjunctus pastoris, borde wara 

Adjunctus fac. theol. frågade derföre om Consist. har recommenderat Mag. Neze- 
lium. Dher till swarades att Mag:r Nezelius är der till nämder i RijkzCantzlerens 
bref om Prof. Grubb, att Nezelius honom succederar, om han nembl. Prof. Grubb 
kåmmer i sahl. Terseri ställe.

3. Om formsnijdarens stipend. sees effter hwad uthslag finnes i förre Rectoris 
acter.

6. Till Acad. ödeshemmanet i örby och Rassbo s:n antages den bonden som sig 
tillbiuder nembl. Matz Bengtson medh dhe wilkohr, att han skall upbyggia gården, 
och wäl bruka hemmanet, får 3 åhrs frijheet, skall sättia 2 gode män i lyffte för 
sigh.

7. Uplästes böndernes i [Rasbo-]Kijls begiäran, dher i dhe högeligen klaga öfwer 
misswäxten i förledne åhr, begiära lindring på sine uthskylder, sökia och att det 
som i fiohl intorkades på uthlagz spannemåhlen, må dem beståås.

Resol. Dhe gifwa uth så mycket dhe förmå, hwar om befallningzmannen drager 
omsorg, intorkningen beståås dhem, effter som i fiohl waant war, hwilcket meentes 
wara 1 half span på tunnan rogen, och skall sees der effter in actis. Blef och sedan 
efftersedt och fans wara 1/4 t:a på t:n.

8. Samma begiäran hade böndren i Teensta, men propter infrequentiam adses- 
sorum slötz intet der i, effter consistoriales woro nu upståndne.
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[Samma dag.]
Sedan höltz Consist. minus pr^sentibor ProRectore, h. Åkerman, DD. Hoffwenius 

\sic\y Mag. Liung. Aa. not. M. M ia.
1. Nu företogz hey[de]rijdarens [Tigermans] och smedens saak, och funne Pro

fessores skiähligit, att emädan heyrijdaren har gifwit smeden causam justam doloris 
giönom sitt omgiänge medh smedens hustru, hwarföre och smeden honom aaionerat 
på Ciämners Camwaren, så må causa principalis dher först uthageras.

Resol. Aldenstund desse injurier här flyta af det otillbörlige omgiänge, som 
smeden anklagar heyrijdaren medh sin hustru föröfwat, derföre fullfölja smeden 
först hufwudsaken wed stadzrätten, sedan kan detta afdömas.

2. Inkåm Ericus Sparman emot Unonium, sade sigh legdt en cammar i fiohl höst 
af Unonio för 15 dr, när aöningen blef togz cammaren honom ifrån. 11 dr har han 
betalt, och satt pant för dhe 4 dr restaande, dhem begiära han nu slippa, e ffta  
Unonius har sedan baiän t sigh af cammaren. Item begiärte han refusion för den 
kostnad han har giordt, mädan han har nu legat här och wäntat uthslag här i. 
Unonius sade d a  Sparman har sponte upsagdt cammaren, och gifw a nyckelen från 
sig. Sparman tillstog sigh intet kåmma hijth i somwars.

Partane affträdde. Consist:m betänckte, att Sparmans saka ha w ara i förwahr 
hoos Unonium, item att Sparman in ta  sedan har begiärt sitt logement igen.

Resol. Sparman fullgiör huushyran, och wäre d a  med desse åthskilde.

D. 13 Decembris
höltz Consist. extraord. majus, praesentes Rea. Magnif., DD. Rudbeck, DD. 

Brunnerus, DD. Benzelius, DD. Skunck, h. Åkerman, DD. Hoffwenius, Mag. Celsius, 
h. Arrhenius, Mag. Columbus. Aa. not. Mag. Micrand:r.

1. Berättade Rector orsaken till extraord. Consist wara, att nödigt wore till giöra 
någon berättelsse, om d h a  som i Stockholm af honom och hans med deputato är 
expediaat, som och att Reaor nu ärnade att afläggia sitt Reaoris munus, i medier 
tijdh emädan få ännu wore uppkomne, proponaades någre andre små ährenda.

2. Bewiljades twänne prästmän Dn. Olao Amnaeo och h. Abraham Alsinio testi
monium, e ffta  dhe begge äre bekante för all skickeligheet.

3. Joh. Kellman Westrogothus anhåller om någon hielp i sin fattigdom, har och 
w ara siuk i sommars, och d a  igiönom satt sigh i någon olägenheet. Resol. Bewiljes 
af fisco studiosorum 8 dr smt. i carolina.

N u inkåmme DD. Brunnerus, DD. Benzelius, DD. Skunck, DD. Hoffwenius.
4. Mest:r Erlan [Aurenius] pastor i Skiäfftuna skrifwa för en bonde Anders 

Passon i Åhrsta och Skieptuna, och recommendaar honom till ett Acad:ns hem
man i Ockelsta som länge öde legat, och försäkrar be:te pastor Acad:n d h a  om, att 
d h a  denne bonden niuter drägelige conditioner, lärer han blifwa Acadrn en wiss 
skattdragare.

Detta hemmana sades legat öde i månge åhr, och wäl wore att dhet kunde blifwa 
besatt med en dugelig bonde.

H. Norcop. sade, att när bonden war inne, begiärte han först 7 åhrs sedan 6 åhrs 
frijhea, somblige meente 3 åhr kunna unnas, men för än dhe släppan, må han få 
6 åhr, somblige sade man skulle unnan 6 åhr, men att han gofwe halfwa räntan på 
dhe 2 sidste åhren. Resol. Det hemställes Quaestori och inspect. att accordera d a
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närmesta, så att Acad:ns wälfärd tages i acht, och att han har caution för sigh, om 
han antages.

5. Påminte DD. Benzelius, att Klinten inlade allenast en provisional caution af h. 
Lillieflycht, när han blef Acad:ns opbördzman, derföre borde han nu sedan h. Lillje- 
flycht är hemkåmwen ingifwa en fullkåmlig caution.

Resol. Han tillsäyes, att skaffa en formell caution för sigh, och lofwade Rector i 
dagh beskicka honom bodh der om.

6. Berättade Rector, hwad som i Acad:ns och Behmens saak är passerat nu i 
Stockholm. (1.) Uplästes copier af Behmers suppliquer till Kgl. Håfrätten. Acade- 
miens fullmechtige nu i Stockholm tillijka medh Kgl. Håfrättens bref commu- 
nicerade, i suppliquerne anhåller Behmer om citation på Acad:n, och om arrest på 
Professorum aflöhningar. (2.) Uplästes fullmechtigernes relation till H:s HögGrefwl. 
Excelkz R. Cantzkn och (3.) Förklaringen af deputatis giord och insinuerad i den 
Höglofl. Kgl. HåfRätten, sedan den dagen förr af IIL Cancelko war gillad. Dher 
wed berättade Rector huru be:te dedaration blef uptagen i den Höglofl. Kongl. 
HåfRätten.

Sedan taltes om hwad grund Acad:n har till sin fordran af Behmer, och som 
rächningarne och håfrådetz sal. Behmers bref nämdes, sade Prof. Norcop. Hwar äro 
dhe brefwen, Consist. sade dhem wara i h. Olai Rudbeckii händer. H. Norcop. 
betygade sigh endera dagen hördt af h. OL Rudbeck, det han dhe brefwen aldrig 
uthgifwer, emädan dhe äre privat bref, och har han sagdt det han will kasta dhem 
på elden.

Consist. hölt detta wara otillbörligit; sådant löpa emot hans juramentum; emedan 
salus publica här i verser ar; somblige meente honom böra adigeras till juramentum, 
dher han icke will framgifwa brefwen.

Nu upkåm DD. Rudbeck.
DD. Benzelius: Wij wilje taga den skrifften för oss, som immission grundar sigh 

på, den h. Ol. Rudbeck och Räntemästaren har fattadt.
Discurerades sedan widlyfftigt om denne saken, och stante discursen der i, att 

saken föredrages H:s Kgl. M:t med det första.
DD. P. Rudbeck recommenderades, att begiära af h. OL Rudbeck dhe brefwen, 

angående desse Acad:ns pretentioner.
Resol. Att en supplique giöres medh första till Kongl. M:t, refereras heele saken, 

och begiäres att hon i Kongl. revisionen uptages.
7. Propon. Rector, att det är Mag. Nezelii begiäran, att emädan Prof. Grubb 

förmodeligen befordrad blifwer till profmem 1. orientalium, han må då blij con- 
serverad wedh adjuncturam theol., hwar på han har insinueradt H:s HögGr. Excelkz 
Rijkz Cantzlerens bref och nådige försäkring.

DD. Rudbeck sade det stå i constit. Acad., att Adjunctus pastoris bör och wara 
Adj. f. theol. item att owist är om Grubben får heela ord. löhnen, derföre borde 
intet förhastas här medh.

DD. BenzeL: Han må ha tohlamod, så länge rummet blijr ledigt.
H. Åkerman, DD. Skunck och h. Arrhenius sade res är intet deliberationis mehr, 

ty der är R. Cantzlerens bref och confirmation för Nezelio, det sade Columbus och 
Bereliflj, der med hölt och Rector.

H. Norcop.: betiäne sigh af brefwet det bästa han gitter.
Resol. Effter H:s HögGrefl. Excelhz Rijkz Cantzlerens här om giorde nådige
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förordning och der pä följande plural, votorum blifwer Mag. Nezelius türmest till 
denne adjunctura#?, när den ledig blifwer.

8. H. Norcop. begiärte nu som förr privatim af Rectore sades wara begiärt com- 
munication af protocollet, och någre inlagde documenter, i något förelupet i Curios 
saak emellan sigh sampt någre flere och h. Benzelium, sade wij har tedt oss emot 
dhe injurier som oss äre af h. Benzelio intenderade christeligen och förlijkeligen, 
men emedan dhe än intenderas oss, begiäre wij nu som förr protocollen af hwad 
som passerat är, först i Curios saak ifrån första begynnelssen, till dess wij afträdde, 
sedan hwad som eliest kan nödigt fodras.

DD. Benzelius: Jagh lämnar detta Consistorii gottfinnande, om så skier, begiärer 
jagh och communication af dhe skriffter emot migh insinuerade äre, eliest har och 
jag låtet förmärckia migh icke wara alien ifrån en christelig förlijkning, allenast 
man blifwer conserver ad widh sitt ährlige nampn.

Blef sedan talt om composition, hwar till Rector och Consistoriales flitigt rådde, 
och lätte både parterne förstå sigh dher till wara christeligen benägne, men ingen
dera dehlen wille tillstå sigh wara partem laedentem.

DD. Benzelius s. ehuruwäl jagh finner migh oskyldeligen wara laederat, och för
denskull är i min skrifft kammen på någre hårdare expressioner, will jag lijkwäl 
wara beredd till composition, allenast iagh i längden intet blijr graverad af dhe till- 
mähle och grofwa beskyllningar, it. att det uthtages af actis, hwad som graverar 
min persohn. Det är eliest något som angår Consisnm, dhet jag lemnar weder- 
börande. DD. Rudbeck och h. Norcop. sade sigh intet weta, hwar i dhe DD. Ben
zelium hade laederat. Doct. Benzelius, dels i edre votis dels i andre skriffter. Änte- 
ligen slötz, att DD. Rudbeck och h. Norcopensis som och funno sigh benägne till 
composition, sedan dhet af actis removerat är, som dhem rörer, communicera detta 
medh h. Verelio, och att dhet sees effter af Rectore Magnif. hwad documenter 
gravera en eller annan, på det sådant må annulleras, och en amnestia blifwa, doch 
att causa publica blifwer för sigh.

9. Berättade DD. Rudbeckius sigh medh h. Norcopense och slotzbefallningz- 
mannen, wäret wedh qwarnen och besichtigat om den divisio aquarum der nedre, 
giör odelqwarnen någen skada, men sade sigh lenmat detta den opartijske att refe
rera, sig nu intet funnet någon skada tagas här af, som lijkwäl uthropat är.

Rector och Consist. hölt nödigt, att en fullkåmlig syyn borde der hållas af opar
tijske män, så att Acad:n wore säker här om, syntes och gott, att dhen synen skiedde 
flere gånger än en, effter watnet icke altijd är lijka högt.

10. Här medh slööt Rect. Magnif., tackandes Gudh som har förlänt honom hälssan 
och lijfstijden, under detta ämbetetz förwaltande, sedan tackade han Consist:o som 
medh rådh och dådh har understött hans Rectoris ämbete, begiärte att alt gunsteligen 
och wäl förtydas måtte, ett gott upsåth och wilja till Acad:ns wälfardz befordran, 
intet fattadtz, fast icke alt wore så lyckeligen aflupet, önskade att Gudh wille bewara 
H:s Kongl. May:tt på dhe främmande orter, wälsigna wårt k. fäderneslandh medh 
alt gott, särdeles denne Acad:n och samptlige Consistoriales. Hwar på swarades och 
giordes tacksäyelsse igen af DD. Petro Rudbeck.

Explicit rectoratus admod. R. Mag. Aurivill.
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D. 16 Decembris
höltz Consist. majus, praesentes wore Reet. M,* DD. Brunnerus, DD. Skunck, h. 

Åkerman, DD. Hoffwenius, h. Verelius, Mag. Fornelius, Mag. Aurivillius, h. Norco- 
pensis, Mag. G>lumbus, h. Berelius. Act. not. Mag. Micrand.

1. Nast det att Rector betygade sitt upsåth i detta ämbetet, med Gudz hielp wara 
att gå den bästa wägen, önskade han särdeles nu att den composition som omtalt 
är emellan Professores, kunde wärkställigas, och en godh förtrogenheet igen up- 
rättas.

2. Constituerades officiarii Decani, in fac. theol.: DD. Skunck, jurid.: H. Åker
man, med.: DD. Hoffwenius, philos.: h. Schefferus.

Inspect. aerarii effter ordningen, DD. Brunnerus och Mag. Columbus. Hwilke 
begge sökte ursächta sigh, men änteligen staante ämbetet hoos dem, nu taltes om 
visita/råne på Acad:ns godz. Prof. Aurivillius sade sig visiterat en god deel då han 
war inspector, och extraherat det som nödigt war der af, som wed tingen åthföras 
skulle, det öfwergifwit till fougden Jacob Andersson, hwilken skall tillfrågas, om 
han något der till sedan giort.

Nu upkåm Prof. Fornelius.
Taltes åter om inspectoribus aerarii. Prof. Brunnerus begiärte, der han icke ungå 

kan detta ämbetet, att få lefwa effter constit., och icke widrigt uptages det han i det 
ämbetet, i anledning effter constit. wore giörandes.

Assessores Consist. minoris, in f. theol.: DD. Rudbeck, medica: DD. Hoffwenius, 
philos.: M:r Celsius, Mag. Aurivillius.

3. Någre bönder ifrån Teensta Olof Larsson, Matz Persson, och en änekia i Forssa, 
klaga öfwer misswäxt, och sökia tillgifft.

Quaestor: Dhe äre ingendhera treefne, god åker ha dhe, men han är uthmager, 
äng ha dhe mycket lijtet.

Resol. Fougden giör sitt bästa, att taga uth hwad han kan, när han hemkåmwer, 
och man får wetta närmare, huru stor dheras rest är, då kan slutas om dhe få någon 
tillgifft eller ey.

4. Inlefwererade h. Axehielm en skriffteligh begiäran, att Consist. wille tillhålla 
Mag. Arnel. till betahla resten af hyran för logementer i hans gård, som be:te 
Magister och hans herrar ha brukat.

ResoL Om h. Axehielm har sielf giort sitt yttersta der till, så kan en copia sändas 
öfwer till Mag. Arnell, och berättas af Rectore Magnif. nomine privato, hwad h. 
Axehielm poetenderar.

5. Taltes om 672. åhrs bokz revision, att dhet så länge uthgår, och slötz att den 
med första skier, så snart h. Gartman hemkåmmer.

Prof. Aurivillius lofwade drifwa på, att detta ju för ju heller företages.
6. Taltes om tijonderäkningarne. Quaestor sade, att dhe skole inbindas till afkort- 

ningz böckerne, derföre togh han dem till sigh.
7. Påminte DD. Skunck att nödigt wore, det stipendiat registren completeras för 

hälgen, och dhe inskrifwas som insättias böre, då och dhe kunna accomoderas som 
haa balancer inne.

8. Taltes om Acad:ns saak emot Behmen, och togz i betänekiande, hwad man 
der i skulle giöra, syntes nödigt supplicera Kgl. May:tt till med aldra första, och 
begiära att saken kåmmer under Kongl. Revisionen.

* Rector Magnificus var nu professor Claudius Arrbenius.
26-724594 Sallander
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Quaestor: Wij måste sökia en ny ransakning, sade och att bokhållaren som sökte 
opbodet, menar det Olof Olsson som då satt wed protocollet, lärer ha specification 
på det som passerade.

Taltes åter om hufwudsaken, och sades af Quaestore att Acad:n intet har nödige 
documenter der till, och att h. 01. Rudbeck intet gifwer ifrån sigh dhe brefwen, på 
hwilka Acad:n grundar sin prastention, angående den skulden som oliquid är.

Slötz att effter middagen kl. i. upkåmma Rector, ProRector, Quaestor, Norcop. 
och Secret. att projeaera suppliquen till Kongl. May:tt.

9. Taltes om Nybelii böter, och slötz att Consisttm effter högtijden söker att 
bringa detta till någon richtigheet.

10. Taltes om Wässmannelandz spannemåhlen, att Cronones låås är satt för 
Acad:ns kyrckioherber, och Cronones fougde beropar sigh på Kongl. M:tz bref och 
ordres.

Resol. Dhet skrifwes h. landzhöfdingen till i Wästeråås h. Mauritz Posse, och 
begiäres, effter spannemåhlen är effter KongL CammarCollegii begiäran Gronan 
uplåten, att Acad:ns fougde må tillåtas att uthtaga spanwemJhlen.

Skrifwes och ett bref till landzhöfdingen i Dahlarne h. Duvalten, och begiäres 
att han wille beordra en wiss man, som tager emot spannemåhlen, och att han skaffer 
Acad:n betahlning, som lofwat är i Kongl. CammarCollegii bref, desse brefwen 
öfwerförer sedan Ringius. Beståås och Ringio, som denne reesan giör, en skiählig 
reespening.

D. 17 Decembris
upkåmmo i Consist:o Magnif. Rector, DD. Benzelius, DD. Skunck, h. Schefferus, 

h. Verelius, h. Norcopensis, h. Columbus, h. Berelius. A a. not. M ia.
1. Uplästes projectet af suppliken till Kongl. M:t om Academiens underdånige 

begiäran, att den saak, hon hafwer medh h. Axell Behm medh det forderligeste må 
uptagas i Kongl. Revisionen. Rector berättade sig skrifwit i dag bittig Seaet. 
Hadorphio till, och honom ombudit, att han wille töfwa i Stockholm, så länge 
suppliquen öfwerkåmmer, att han först communicerar den medh 111. Cancello, och 
sedan öfwergifwer honom till någon af Kongl secreteraren. Slötz att 2 exemplar 
skrifwes, så wäl af suppliqueren, som af Kgl. Håfrättens citation och domb, och 
tillijka med öfwersändes det ena exemplaret, att ingifwa i Kongl Revisionen, d a  
andra hoos R. Cantzleren, och skall detta i dag förmiddagen affärdas. Sequentia 
notavit Prof. Berelius.

2. Sahl. Radewis landzmän sökia hielp till hans begrafning. Resolutio. Han be
kam wer 8 dr smt. i caroliner af fisco studios.

3. Taltes på inspect:m anhållande om stipendiariorum balancer; men kunde fik 
dhe difficultaer, som förfalla i rächningen, icke till sluth kåmma, för än frequentius 
Consisttm hålla blifwa.

4. Andreas Oldenqwist [o: Ollonqwist] begiärer och hielp. Resolutio. Han bekåm- 
mer allenast 5 dr smt. i caroliner, effter han eliest har Communitaa.

D. 19 Decembris
höltz Consistrm effter predijkan i audit, v a a i  minori, präsentes wore Reaor 

Magnif., DD. Skunck, h. Åkerman, DD. Hoffweniaj, Mag. Liung, h. Vaelius, Mag. 
Aurivillius, h. Norcopensis. A a. not. M:r M ia.

1. Slötz om Communitetet, att öfw a juhlhögtijden büfwer en half disk ståendes
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för musikanterne, dhe som eliest fattige äre och Iångwäga, blifwa och der wed con- 
serverade, till en heel diskz fylnad, inräcknat dher i den halfwa med, för musi
kanterne.

2. Bewiljades Flodberg, som länge har legat siuk 6 dr smt. i caroliner af fisco 
studiosorum.

3. Bewiljades wachtdrängen Erick Larsson till sin sohns begrafning, som har wäret 
diäkne och versicularius här i skohlan 3 dr smt. af expense pening:ne.

D. 20 Decembris

höltz Consist:m i Curionis saak präsentes wore Reet. Magnif., DD. Brunnerus, DD. 
Benzelius, DD. Skunck, h. Åkerman, Mag. Aurivillius, Mag. Columbus, h. Berelius. 
Act. not. Mag. Micr:der.

1. Orsaken till denne sammankallelsse sade Rector wara, att ProRect. h. Auri
villius som hade wäret nyligen Consist. deput. medh Not. Micrandro, till Höglofl. 
Kgl. Håfrätten, nu för sin afreesa uth på landet öfwer juhlhögtijden wille giöra 
någon relation, om hwad dhe hade uthrättat i Stockholm.

Först haa dhe wäret hoos h. Presidenten, sökt uthslag i den saken Acad:n nu en 
lång tijdh hafft medh Curio och hans fullmechtige h. Rudbeck, effter den uthagerad 
är, och h. Rudbeck af Consistorio tillsagd för deputatorum afreesa giönom gode 
män dher om, men han sigh intet infunnit, uthan låtet dem reesa.

Presidenten der på begiärt, dhe wille skrifftekn med en supplique Acad:ns 
åstundan föredraga, det deputati dagen effter giorde, wäntandes der på uthslag, men 
finge det på någre dagar intet, ehuruwäl någre gånger dher om påmintes. Om löger- 
dagen wunne Acad:ns fullmechtige Notarien der till, att documenterne gofwes fram 
till collation, då deputati giorde en antechning på dhe documenter, som syntes desi- 
dereras i h. Rudbeckii inlagor.

Måndagz mårgonen då Praesidenten gick in i Håfrätten, tahlade han med depu
tatis, och frågade huru det blifwer med det ährendet, om hwilket Rijkz Drotzen 
[0: Per Brahe] hade talt med dhem, nembl. composition. ProRect. sw:de sigh intet 
wäl wetta, doch nepligen tro att det låter giöra sigh. Praesid. då swarat, äret så, så 
will jag nu föredraga den Kongl. Rätten eder begiäran om sluth i saken.

Consisttm begiärte nu wetta, hwad tahlat war hoos Rijkz Drotzen, berättades så, 
att Rijkz Drotzen hade rådt till composition den ena gången effter den andre. Och 
derföre deputati änteligen descenderat dher till under dhe conditioner, som nu skriff- 
teligen uplästes nembl. att Consistorii domar blifwa ståendes.

Sedan hade deputati i Kongl. HåfRätten, effter giord påminnelsse af h. Praesi- 
denten, och ett dhem lefwererat bref af Kongl. Håfrätten till Consist:m Acad. an
gående dhen reconvention Axell Behm söker, insinueradt i Kongl. HåfRätten, effter 
giord communication med H:s HögGrefwel. Excelhz Rijkz Cantzleren, en skrift, 
Consist:o Acad. till exculpation i den saken, att det icke annat kunnat förstå af den 
citation, Acad:n giönom dess Räntemästare förleden höst want af Kongl. Håfrätten 
på Axel Behm, än att den begge sakerne angå skulle, derföre det intet är inkåmmet, 
innan dhen domen fältes. Hwar effter dhe blefwo inkallade i Kongl. HåfRätten, 
och finge dhet swar, så på denne som Curios saak, hwilcket skriffteligen af Kongl. 
Häfrättens protocoll meddelat, nu blef upläset.
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Dea 22 Decembris
höltz Consist. majus, präsentes wore Rector Magaif., DD. Skunck, DD. Hoff* 

wenius, h. Verelius, h. Norcop., h. Columbar. Act. not. Micr.
1. Larss Olsson Unonius beswärade sigh, att Boyens skrifware widh Wirtzbo- 

hanwwar, intet will wara till fredz medh den spannemåhl, Acad:ae böndren ifrån 
Tillinge och Mälby föra, wijste prof der af, och fans det nock hafwerblandat. 
Quaestor, det är bäst dhe förat till Stockholm, och säljat på tårget, om Boyen intet 
will taga emot det, doch har jagh skrifwit Boyen till här om. Resol. Man bijdar först 
så länge Boyen swarar.

2. Berättade Unonius, att Matz Göstafsson i Dorsilla och Tillinge sochn will 
upsäya hemmanet, om han icke får niuta den förre förmedlingen.

Quaestor betygade denne wara en god earl, och att hans cautionister intet wilja 
cavera för honom, sedan förmedlingen för någre åhr uphofs. Sade och Quaestor att 
denne togh emot hemmanet då det öde lågh, och att han lijder stort meen af sine 
grannars ohägn.

Fougden sade honom wäl bygdt och häfdat hemmanet, giöra åhrligen 13^ t:a, 
begiärer få blij wid förra uthlagorne, som är xoj t:a, är skyldig 18 t:r. Consist:m 
tychte han borde niuta någon lindring.

Resol. Bonden kan sielf kåmma in, då något närmare slutas skall, imedlertijdh 
giör fougden sin flijt medh restens uthfordrande.

3. Matz Andersson i Norsta och Balingsta sochn, söker någon förmedling, klagar 
öfwer stor misswäxt.

Denne har taget i wåhras emot detta hemmanet, som tillförende har wäret brukat 
af rättarelaget, och sådt af Acad:n.

Unonius frågades, huru mycket han har låtet tröska af. Sw. t:a korn, 3 half- 
spän rogh, men uthsädet wäret 4 t:r. Sade denne wara nock platzat med beswär af 
knechten.

Resol. Rogen får bonden behålla till brödh. Kornet förwaras till uthsäde hoos rät* 
taren. Afrad blijr der i åhr intet.

4. Uplästes h. landzhöfdingens Duwaltens bref, dher i han låter förstå Kongl. 
CammarGollegii ordres wara, att så wäl Acad:ns spannemåhl som bibel t:n, skall 
emot contant betalning tagas dll militien dher i landet, och biuder landzhöfdingen 
Acadtn 9 dr tun:n effter siden slöö är. Consist. tyckte detta wara alt för ringa till* 
budit, och att dhet borde hålla sigh widh Kongl. CammarCollegii tillsäyelsse.

Resol. Quaestor lofwade, att swara landzhöfdingen här på nu i dagh med posten, 
derföre han och nu afträdde.

3. Berättade Rector att Acad:ae bönder i Raassbo klaga, det Cronones befallningz- 
man, fodrar af dhem kläder till båtzmänner, attollerispening:r, och sådant owaant. 
Consist. tychte man borde wara undrättad om, huru andre frälssebönder blij hand- 
terade.

Resol. Rectori recommenderas att conferera med inspectorib/w aerarii och Quaestore 
här om, och att han frågar efter, hwad ordres Cronones fougde här till hafwer, om 
icke Acad:n må i sådant fall hålla sigh widh rijkzdagz beslutet.

6. Erick Michelsson i Dingtuna sochn, klagar sig både i fiohl och i åhr mist alle 
sine öker, begiärer någon hielp. Har inlagdt attest under Prof. Aurivillio.

Resol. framdeles skall han få swar, när attesten igenfinnes.
7. Petro Joh. Järling Sudermanno bewiljes testimonium.
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8. Uplästes 111. Cancell. bref, angående vice bibliothecariatet, och giöres af H:s 
HögGrefwel. Excell:z den förordning der i, att h. D oa. Loccenius effcer dess åstun- 
dan får behålla h. Wallerium till Amanuensem, och Mag. Nezelius blifwer vice 
Bibliothecarius, som i h. Doa. Loccenii höga ålder kan draga den försorg om Biblio- 
theket som fodras.

Har och H:s HÖgGrefwl. Excellrz R. Cantzlaen tillagdt Mag. Nezelio twänne 
stipendia, och att Acad:n dher igiönom ey må graveras, lofwar H:s HögGr. Excellrz 
hålla de proprio i ställa twenne studenter.

Syntes gått att detta brefwet communiceras h. D oa. Loccenio, det som Prof. h. 
Columbus lofwade giöra.

Taltes om dhe tu stipendiis; och slötz att Mag. Nezelius n iu ta  werckeligen dhem i 
tillkåmmande midsommar.

Skall och Mag. Nezelius ställa sigh in hoos h. Doct. Loccenium, med den respect. 
som tiänar.

Syntes och nödigt, att h. Doct. Loccenius blefwe påmint på något sätt att det 
tillsees, om Bibliotheket tager någon skada af det starka rägnwädret. Detta lofwade 
och Prof. Columbus giöra.

9. Baättade Rector, att Acadrns bref till Kongl. Revisionen blefwo lefwererade 
till Secret. Hadorph men huru wijdare der med är skiedt, wijste h. Rector än icke, 
för än Wennaesius hemkåmmer.

10. Uplästes Kongl. Håfrättens citation på Consist. Acad. till d. 12 Feb., att 
swara h. Axel Behm om reconvention.

DD. Skunck sade sigh icke w ara tillstädes, när Acadrn angaf denne saken, om 
h. Behms excess, uthan då stadd på Kongl. Commission.

H. Berelius sade detta för sin tijd passeradt, begiärte och wara exempt från det 
som här i är skiedt.

Taltes om huru nödigt d a  wore, att någon god man fullmechtiges i tijdh till 
denne saken, särdeles att man giorde sigh mechtig dhe documenta och bref, som 
angå skulden, hwilke hoos h. Ol. Rudbeck finnas, och han har uthlåtet sigh till icke 
wilja gifwa ifrån sigh, allena derföre att hans giorde tiänsta emot Acad:n mötes 
med sådan otack.

Syntes nödigt att 2:ne gode män beskickas till h. Rudbeck här om, och anmodas 
h. Norcop. medh h. Berelio, att tahla medh h. Rudbeck här om, d a  dhe lofwade 
giöra med första.

11. Sade Rector sig wilja wara ursächtad, om något feel och defea infaller med 
musiken. Effter h. Rudbeckius har taget alle instrumenterne till sigh, så och musical- 
böckerne.
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ström), Gaes, bergmästare 55» 3 4 3 , 3 5 4  
Didrik 202 (»Dyrikz folk»)
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Dijkman, Johan 220 f., 229, 242 
Dimming, Petrus 249
Dittelbach, Christian, boktryckaregesäli 182 
Diurman, Laurentius, Vestm. 283 
Dryselius, Erlandus 98 
Duraeus, Ericus 42, 183, 384 
Duwall, Gustaf, landshövding 112, 402, 404 
Duwall (Duual), Johan, dansmästare 123, 

3 4 7
—  hans änka 123» 124 f., 347» 379 
Dwan, Nicolaus 384 
Dybike, Dypke. Se Depken 
Dyrik. Se Didrik 
Dyringius, Petrus 117, 214

Edberg, Johannes 117 
Edenius, Jordan, professor 83 
Edman, Matthias 18 
Eek, Birgerus 258, 263 
Ehrenberg, Johannes 132 
Ehrenhielm, Johan, hovrättssekreterare 139, 

390
Ekebohm, Isak, kämnär 321, 322, 349 
Ekebom, Magnus, Verml. 208 
Ekman, N . N ., inspektor i Avesta 120 
Ekman, Olaus 92, 93 
Eldstiema, Lars[?] 14
Elisabet, änka efter akad.-bonden Nils Hal- 

vardsson i Nedervi, Lillhärad 68, 352 
Elisabet Mattsdotter 310 
Elisabet Svensdotter 40 
Elosinius, Henricus, präst i Reval 196 f. 
Emporagrius, Ericus, biskop 100 
Eneberg, Andreas, Vestrog. 263 
Enecopiander, Anders, komm, i Helga Tre- 

fald. i Uppsala 276 
Engius, Lennart 129 
Erik, en pojke 230
Erik Andersson, akad.-bonde i Brunna, Vår

frukyrka 142 
Erik Andersson, akad.-bonde i Karby, Rasbo 

57
Erik Andersson, akad.-bonde i Skala, Tegels- 

mora 386 
Erik Andersson, humlegårdsdräng 36 
Erik Andersson, rättare i Hubby, Danmark 

236
Erik Björsson 247, 271 f.
Erik Eriksson, akad.-bonde i Ubby, Närtuna

387
Erik Eriksson, akad.-bonde i Väsby, Roslags- 

Bro 138 f.
Erik Eriksson, boktryckaregesäll 181, 182 
Erik Erlandsson, köpman i Avesta 17, 141, 

147  f.
Erik Hansson, akad.-bonde i Dannkumla, 

övergran 33

Erik Hansson, dräng hos studenterna Fleming 
n o f . ,  117 

Erik Hansson, rådman. Se Ångerman 
Erik Jönsson 238
Erik Jöransson, rådman 202, 212, 287 
Erik Larsson 229
Erik Larsson, humlegårdsdräng 100, 312, 336
—  hans hustru 312
Erik Larsson, vaktknekt 272, 292, 403
—  hans son 403
Erik Mattsson i Bredåker, Gamla Uppsala 30 
Erik Mattsson, akad.-bonde i Garp-Råby, S:t 

Ilians sn 77 
Erik Mattsson, akad.-bonde i örby, Rasbo 126 
Erik Mattsson, mjölnardräng 40, 222 
Erik Mattsson, timmerman 281, 283, 290, 

294. 306, 313, 319
—  hans dotter 283
Erik Mattsson, vaktknekt 40, 140, 228 f., 271 
Erik Mickelsson, akad.-bonde i Fälvi, Ding- 

tuna 404
Erik Mickelsson, dräng hos professor Berelius 

370
Erik Mårtensson, akad.-bonde i Forkarby, Bä- 

linge 183
Erik Nilsson, bonde i Forssa, Tensta 128 
Erik Nilsson, gruvfogde 142 
Erik Nilsson, skolnotarie 117, 336 
Erik Olofsson, akad.-bonde i Mångsbo, Dan- 

nemora 387 
Erik Olsson, akad.-bonde i Sala 30 
Erik Olsson, akad.-bonde i Torvsätra, fölinge 

183
Erik Olsson, bonde i Forssa, Tensta 128 
Erik Olsson, bonde i Skuttunge 128 
Erik Persson i Svartbäcken 211 
Erik Persson [d. ä j ,  akad.-bonde i Tibble, 

Rasbokil 393 f.
Erik Persson [d. y.], akad.-bonde i Tibble, 

Rasbokil 394 
Erik Persson, bonde i Gräfsta, Skuttunge 128 
Erik Persson, dräng hos professor Fornelius 

230, (234 ff.)
Erik Persson, köpman på Åsen 12 
Erik Persson, vaktknekt 296 
Erik Staffansson, timmerman, hans änka 383 
Erling, N . N . 378
Eskil Mattsson, akad.-bonde i Kippinge, N är

tuna 387 
Eskil Mattsson, boktryckare 186 
Eva Aronsdotter 40

Falk, Christoffer Larsson, boktryckaregesäll 
181

Falk, Jakob, Vestrog. 13, 219, 304 
Falkenberg, Gustaf och Henrik 123 
Falström, Johan 62 
Falström, Ludvig 38 f.
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Fasholt, Matthias, bardskärare 249, 282
—  hans hustru 282
Fegraeus (adlad Fägerstiema), Håkan, e. o.

professor, assessor 309 
Felix (Filex), konstsvarvare i Stockholm 340 f. 
Ferelius, Arvidus 122 
Figrelius, Zacharias 370 
Filex. Se Felix
Filmerus, Magnus, lantmätare 92 f.
Fleming, Carl, student 306, 314, 323 
Fleming, Göran, riksråd 306, 314 
Fleming, Göran, student 306, 314, 323 
Fleming, Johan C., student 306, 314, 323 
Fleming, Lars, riksråd 48 
Fleming, Lars, student 48, n o ,  145, 220 f., 

224 ££., 264, 275, 290 
Fleming, Magnus, student 48, 110, 145, 220
—  Dessas drängar 48, n o f . ,  117, 143 (Se 

även Erik Hansson.)
Flodberg, Daniel 38 f., 403 
Flygare, Lars Persson 54 
Fogelius, Haquinus 25, 57, 63 
Folker, Jöran 41
Fontelius, Petrus, professor, kh i Gävle 27, 

241, 266 
Fontin, Olaus 122
Forbes (Fårbus), Johan, ryttmästare 234 
Forelius, Hemmingus 247 
Forelius, Petrus 247
Fornelius, Jonas, professor (såsom rektor pas

sim till s. 72), 58, 64, 77» 78, 83, 91, 105, 
108, 115, 118, 124, 126 f., 146, 154, 156,
158, 191» 192, 193, 197» 214, 216, 217,
220, 230, 234, 241, 244, 256, 284, 289,
292, 293, 295, 296, 297. 305» 309, 310,
353, 367, 370» 382, 394, 395, 401

—  Närvarande i konsist. (såsom rektor s. 
7-72), 124, 151, 182, 188, 213, 216, 218, 
219, 253» 254, 270, 278, 295, 352, 401

Fornelius, Laurentius, professor 21, 230
—  hans änka 21, 89, 108, 115, 117 f., 310 
Forsell, Samuel, landssekreterare 282, 290 
Forss, Johannes 117
Frediani, Ambrosio, språkmästare 181 
Frondin, Ericus 106 
Frödling, Andreas, Gestr. 283, 294 
Furugren, Erik 229 
Fårbus. Se Forbes

Gabriel Bengtsson, dräng hos professor 
Ljung (103), 178 

Gahm, Bengt, rådman 316 
Gahm, Laurentius 57» 106, 230 f., 358 
Gahm, Petter 275, 301 
Gangius, Petrus, kh i Sala 56 
Garp, Lars Hansson 359 
Gartman, Johan, professor 7, 8, 11, 21, 22, 

32, 34, 35» 36, 37» 48, 49, 50, 57, 61, 62,

72, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 91, 92, 
100, 101, 103, J09, 125, 133, i 36 f . ,  i 38, 
140, 145, 146, 150, 154. 156, 159, 163,
171, 172, 173, 176, 181, 217, 225, 237,
249, 252, 257, 258, 259, 261, 262, 263,
268, 272, 277, 287, 289, 292, 294, 295,
299, 302, 304, 305, 309, 318, 342, 344,
347, 357, 367, 380 f., 382, 384, 385, 388, 
394, 397, 401

—  Närvarande i konsist. 7, 10, 12, 14, 17, 20,
21, 25, 35, 46, 54, 60, 66, 67, 71, 72, 74, 
77, 83, 88, 90, 91, 93, 96, 105, 117, 121, 
124, 129, 133, 134, 138, 145, 147, 151, 
157, 164, 169, 173, 176, 178, 180, 199,
204, 207, 209, 217, 219, 223, 228, 232,
236, 238, 241, 247, 249, 250, 254, 256,
257, 259, 263, 273, 274, 276, 277, 297,
299, 308, 309, 313, 315, 317, 328, 330,
334, 336, 337, 342, 350, 352, 355, 356,
357, 359, 3<>5, 367» 371, 372, 376, 377,
381, 382, 383, 389, 390, 392, 393, 396

Gerdthen, Johan, hovpredikant 356 
Gerdzlovius, Nicolaus 144 f.
Gerdzlovius, Petrus 106 
Gestrinius, Martinus, professor 23 
Giöning (Jöning) [ = Jeningius?), Lars 212 f., 

379
Giötling, Jonas 295, 337, 380 f., 388 
Gothfrid (Gothofridus), Petrus, Upl. 134, 271 
Graap. Se Grape
Grsegorii hustru. Se Martinus Gregorii 
Gramonius, Jonas 11, 14, 45, 72, 120, 134, 

157, 216
—  hans fader 157
Gran, Johan Andersson, fogde, hans änka 15, 

49, 68, 97, 265, 384
—  deras barn 384 f.
Grape, (Graap), Johannes, Vestrobothn. 272 f.,

306
Gravander, Jonas, f. d. depositor, präst i Stock

holm 212 f., 379 f.
Grefwe, Amund, boktryckare 114 
Grefwe, Reinhold, Gothob. 338 
Grefwe, Tideman, boktryckare 114 
Grijp, Sueno, Suderm., huskaplan 251, 305 
Grijs, Andreas 273 
Gripenhielm, Anna, f. Rålamb 352 
Gripenhielm, Edmund, riksråd 68, 161, 219, 

264, 346, 350 f., 353 f- 
Grot, Johan, fogde 7, 17, 33, 57, 85, 95» 96, 

100, 138, 139, 182, 209, 220, 265, 290 f., 
342

Grott, Anders, stadsvaktmästare 369 
Grubb, Andreas, e. o. professor 359, 365, 391» 

392, 397, 399 
Grubb, Johan, fäktmästare 146, 213
—  hans hustru 146
Gulin, piga hos professor Gartman 287,289,292
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Gyldenbring, Erik, assessor 16, 22, 7$ 
Gyldenklou, Gideon, kanslijunkare 372 
»Gylens enkia» 2 6 
Gyllenadler, Samuel 220 f., 242 
Gyllenstierna, Jöran, riksråd 230, 239» 378 
Gåse, Lars Karlsson, komm, i Rasbokil 394

Hadorph(ius), Johannes, akad.-sekrete ra re 9, 
21, 24, 35, 41, 55, 56, 76» 87, 94. 95, n o ,  
146, 151, 153. 165, 169 f., 171, 173. 175. 
179, 180, 181, 183 f., 186, 189, 190 f.,
193. 197. 207. 208, 216, 219, 220, 224, 
226, 228, 232 ff., 235, 237, 239, 244, 246, 
247. 249, 250, 251, 252, 253. 259, 260, 
262, 269, 275. 277, 278, 285, 309, 361, 
365, 367, 390, 391, 402, 405 

Hagelsten, Sven [d. ä j ,  kh i Bollnäs, hans 
änka 62

Hagelsten, Sueno [d. y.] 62, 100, 183, 264 
Halenius, Petrus Johannis 183 
Hamming, Laurentius, collega scholae 281, 

283, 290, 294, 306, 313, 319 
Hans Andersson, humlegårdsmästare 24, 42 
Hans Eriksson, akad.-bonde i Edeby 142 
Hans Gielsson, akad.-bonde i Skäggesta, Al- 

sike 97 
Hans Hansson 54
Hans Olsson, akad.-bonde i Kunsta, Lena 387 
Hans Staffansson, borgare 56, 85, 96, 131 f., 

135 f., 209, 230
—  hans hustru 131 f., 136
—  hans son 131 f.
Härtling, Jacob, konterfejare 59 
Hasenschmidt, Gottfried, hattmakare 203 f. 
Hasselbom, Gabriel 41
Hasselbom, Sueno 34 
Hasselgren, Abraham 247 
Hassellöf, Haquinus Olai, Vestrog. 50 
Hedenius, Johannes, Vestm. 213 
Hedman, Andreas 17 
Hedraeus, Andreas 8
Hedraeus, Benedictus, professor, hans änka 8, 

61, 284, 314 
Hedraeus, Christianus 8 f.
Heijer (Heyer), Johan Christoffer, formsni- 

dare 213 f., 340 ff.
—  hans hustru 341 
Helgonius, Andreas 214 
Helgonius, Olaus 117 
Hellman, Olaus, rådman 226 
Helmersen, Magnus von 221, 224 
Helmersen, Paul von 221, 224, 226, 242, 264,

282 f., 290 
Heyer. Se Heijer
Heysig (Heisich) (adlad Ridderstierna), Johan 

106, 321, 374 
H iettem an (Jättm an), Jonas 15 f.
Hoff lander. Benedictus 41

Hoffrenius, Henricus Henrici, Ostrobothn. 20 
Hof(f)stadius, Martin, domkyrkoadjunkt, se

dermera kh i Enånger 138, 148, 169, 305, 
343. 355

Hoffwenius, Petrus, professor 7, 11, 12, 13, 
16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 34. 35. 43. 51, 
55, 60, 61, 64, 66, 75. 76, 79, 80, 81, 82, 
84, 85, 88, 90, 91, 92, 95, 100, 106, 107, 
112, 113, 116, 117, 124, 137, 139, 146,
169, 173, 180, 181, 186, 189, 192, 193,
194, 209, 217, 223, 224, 225, 232, 233,
234, 237, 241, 242, 244, 247 f-, 251, 252, 
260, 261, 268, 269, 285, 290, 298, 299,
302, 308, 309, 310, 311, 312, 324, 334,
347, 357, 358, 367, 375, 382, 384, 385,
386, 397, 398, 401

—  Närvarande i konsist. 10, 12, 18, 20, 21,
41, 45, 46, 50, 51, 60, 66, 72, 74, 77, 83, 
88, 90, 91, 93, 96, 101, 105, n i ,  124, 127, 
134, 138, 164, 169, 172, 178, 180, 182,
185, 188, 194, 207, 216, 217, 219, 220,
223, 232, 236, 238, 241, 244, 246, 247,
249, 250, 252, 257, 259, 263, 290, 294,
297, 299, 308, 309, 313, 315, 317, 318,
334, 336, 337, 350, 355, 356, 357» 359,
367, 371, 372, 376, 381, 382, 383, 389,
396, 398, 401, 402, 404

—  hans trädgårdsdräng 309 
Hofwerberg, Salomon, Jemptl. 305
Holm, Bengt, borgare 35, 123 f., 129, 197 f., 

251, 272, 289, 297
—  hans hustru 297
Holm, Johan, rådman 197 f., 316 
Holmberg, Johan, Ostrog. 208, 275, 285 
Holmberg, Martinus, Holm. 116, 320 
Hoimdalius, Johan 41 
Holmdorph(ius), Ericus 140, 375 
Honstelius, Ericus, fiskal i banken 43 
Hontherus, Lars, kh i Alunda 36 ff., 69 
Horn, Bengt, riksråd 182, 227, 259, 368
—  hans tjänare 280 
Hom, Christer, riksråd 274 
Hornschildt, Axel, Oeland. 144 f., 338 
Hult, Nicolaus 57, 249
Hultin, N. N . 50 
Humble, Olaus 228 f.
Huss, Ericus 287 f.
Hwessing, Petrus 134 
Håberg, Magnus 221 
Hålm. Se Holm
Häger, Christoffer, formsnidare, son till bok

hållaren Häger 226, 238, 258, (281)
Häger, Olof Edvardsson (Efwertsson), bok

hållare 26, 28 
Hägg, Axel 243 
Hök, N .N . 243
Hök, Anders, lagläsare 103, 217, 336 
Hök, Andreas, Gestr. 258
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Hök, Gudmund 327
Hök, Lars Andersson, i Vattholma 13, 17 
Hök, Petrus 35» 106, 144 f.

Ingeborg Larsdotter, en hustru 102, 104 
Ingemund Axelsson, kronofogde 13 
Iser, Matthias, Vermi. 57 f.

Jacob, Philip, urmakare 341
—  hans hustru 341
Jacobus Josephi, kursor 32, 185, 202, 251, 

281, 283 f., 295 
Jakob Andersson, fogde, spismästare 11, 13, 

14, 18, 34, 57, 83, 200 ff., 284, 305, 332, 
335, 336, 385, 386, 395, 401

—  hans hustru 201
Jakob Grelsson, segeljaktdräng 30 
Jakob Henriksson, slottsvaktmästare 79 
Jansonius, Johannes, boktryckare 87, 150, 

160, 168, 181, 184, 187, 188, 195, 206, 
228, 241, 245 

Johan, dräng hos studenterna Fleming 145 
Johan Andersson, akad.-bonde i Vardala, När* 

tuna 126
Johan Andersson, bonde i Gräfsta, Skuttunge 

128, 207 
Johan Johansson, krukmakare 329 
Johan Johansson, ryttare 230 
Johan Johansson, vaktknekt 122 f., 127, 129 f., 

133 f-, 137, 279/280, 280 f., 285, 288, 296
—  hans hustru 129, 130, 280 f., 287 
Johan Jonsson, borgare 103
Johan Jönsson, skräddare, hans son 320 
Johan Larsson, akad.-bonde i Malma, Bond- 

kyrko 394
Johan Larsson, akad.-bonde i Skepplinge, Har- 

aker 49
Johan Larsson, trädgårdsmästare, hans änka 

57
Johan Mattsson, akad.-bonde i Alby, Haga 96 
Johan Mattsson, akad.-bonde i Voxome, 

Alunda 385 f.
Johan Mattsson, bonde i Mysslinge, Alunda 

146
Johan Mattsson, murarmästare 231 
Johan Mattsson, vaktknekt 34, 41, 83, 377 
Johan Mickelsson 103, 104 
Johan Mårtensson, akad.-bonde i Ubby, När- 

tuna 387
Johan (Jon) Nilsson, akad.-bonde i Uknö, 

Björskog 49, 236 
Johan Nilsson, boktryckaregesäll 182 
Johan Nilsson, tionderäknare 334 
Johan Persson 102
Johan Persson, bonde i Valsätra, Bondkyrko 

n o f.
Johan Sigfridsson (Seffersson), akad.-smed

413

127, 336, 338, 369 L» 388 f., 392, (396), 
(398)

—  hans dotter 389
—  hans hustru. Se Abbeluna
—  hans svärmoder. Se Maria
Johan Sigfridsson (Seffersson), bonde i Funbo

293, 295 f-
—  hans son 293
Johannes Pauli, boktryckare 186 
Johannes Theodori 56
Jon Bengtsson, akad.-bonde i Ströby, Börje 98 
Jon Eriksson, bonde i Hedesunda 45 f.
Jon Olsson, rättare i Vålsta, Skepptuna 336 
Jon Persson, rådman 38, 39, 47 
Jon Persson, trädgårdsmästare i Tuna 69 
Jonas, dräng hos professor Berelius 370 
Jonas, dräng hos Paul von Helmersen 221, 

(224), (226), 242 
Jonas Eriksson, bonde i Tunaby, Tuna 69 
Jonas Magni Wexionensis, biskop 200 
Jung, Melcher. Se Ljung 
Järling, Petrus Johannis, Suderm. 404 
Jättman, Jonas. Se Hiettcman 
Jöning (Giöning) [ = Jeningius?], Lars 212 f., 

379
Jöns Larsson 103
Jöran Andersson, köpman i Falun (Koppar

berg) 10, i i , 13, 141 
Jöran Jöransson i Bredåker, Gamla Uppsala 30  
Jöran Månsson, bagare 235 
Jöran Petersson, rådman i Gävle 41

Kadow (Cadow), Samuel, borgmästare 102 f., 
124, 183, 194, 199. 206, 214, 215, 216, 
259, 260, 277, 309, 329 

Kafle, Erland 15, 127 
Kagg, studenter 123
Kahlmeter, Hans (»Kohlmätaren»), rådman i 

Stockholm 356, 357 
Kalling (Calling), Petrus, OBotbn. 46 ff., 51 f., 

100, 106
Karin, hustru till Hans Hansson 54 
Karin, piga hos smeden Matts Jonsson 18 
Karin Andersdotter 222, (252), (255)
Karin Elofsdotter 234 
Karl Andersson, stadssekreterare. Se Wikare 
Karl Karlsson. Se Carolus Caroli 
Karl Persson, rector cantus, bibl.-aman. Se 

W allin, Carolus Petri 
Katander (Cattander), Magnus, Vestrog. 213 
Keckonius, Johannes, Finno 25, 96, 101, 127 
Kel(l)man, Joh. Se Kiellman 
Kerstin, prästänka i Skepptuna 375 
Kerstin, en änka 40
Kerstin Andersdotter, amma hos collega scho

las Kidronius 202, (212)
Kerstin Mickelsdotter, kokerska 99 f., 118,222 
Kidronius, Ericus, collega scholae, sedermera
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kh i Skånella 22, 29, 202, 212, 249 
Kiellman (Kellman), Johannes, Vestrog. 207, 

3 5 8 , 371, 3 7 2 , 376 f., 3 9 8  
Klangundius, Wilhelmus Adami 178 
Klas, knivsmed 338 
Klefberg, Nicolaus 69 
Kling, Gabriel, Ostrog. 118 
Klint, Mårten Jonsson, fogde 100, m ,  138, 

3 2 4 , 3 3 3 . 387. 3 9 9  
Knauer (Knawer, Knogert), Casper 144, 212, 

222
Knut Andersson 210
Knut Henriksson, rådman i Stockholm, hans 

änka 29 
Knäpp, Johan 102 
»Kohlmätaren». Se Kahlmeter 
Kolbeckius, Johannes, Vestm. 134 
Kolmodin (Colmodinus), Michael 374, 391 
Köpman, Johan 122, 272 
Korbelius, Jonas, kh i Delsbo 354, 365, 382 
Krok, Andreas, Holm. 279 f., 336 
Krok, Gudmund, häradshövding 21, 28, 139, 

141
Kröning (Cröning), Salomon 58 f., 67 
Krook, Lars Andersson, köpman i Stockholm 

3 7 3
Kuut, Nils Johansson 217 
Kylander, Nicolaus Haquini 172 
»Kåhlmätaren». Se Kahlmeter 
Körling, Jonas, f. d. adjunkt 23, 95, 109, 115, 

3 1 3 . 3 5 5

Lagerlöf, Erland 106, n o f .
Lang, Jacobus 9, 18, 19, 40, 44, 46 ff., 54. 

2 3 9
Lang, Petter 176 
Langelius, Olaus, Ostrog. 41 
Langman, Erik 338 
Lars, kanngjutaredräng 320 
Lars Andersson, bonde i Kyrkbyn, Skuttunge 

128
Lars Eriksson, akad.-bonde i Malma, Bond- 

kyrko 276, 290 
Lars Eriksson, akad.-bonde i österby, Läby 58 
Lars Hansson, fogde hos Erland Kafle 127
— hans hustru 127
Lars Jakobsson, bitr. fogde 34, 38, 220, 264, 

265, 276, 301 f., 306, 312, 313, 344 
Lats Johansson, slottstimmerman 177, 202 f. 
Lars Jönsson (Jonsson), akad.-bonde i Helgesta, 

Haga 387
Lars Markusson, akad.-bonde i Hällby, östuna 

(15). 97
Lars Mattsson, akad.-bonde i Alsta, Nysätra 

3 3
—  hans änka 33 
Lars Nilsson 231

Lars Nilsson, akad.-bonde i Tveta, Medåker 
232

Lars Nilsson, mjölnare i Ulva, hans anka 89 
Lars Nilsson, sadelmakare 53 f.
—  hans hustru (100)
Lars Olsson, bonde i Tuppen [o: Behmers- 

berg]. Skuttunge 128 
Lars Persson, akad.-bonde i Tarv, Närtuna 97 
Lars Persson, ombudsman för kronofogde Rox 

293
Lars Persson, smed 243 
Lars Persson, tullskrivare 33 
Lars Unesson, fogde. Se Unonius 
Laurbergius, Johannes, professor, kh i Köla, 

hans änka 8, 20, 35 f-» 132 
Laurbergius, Samuel 7, 8, 35. 133. 333 f- 
Laurentinus, Adolph 52 f., 123 f., 197 f-> 251, 

281, 286, 296 f.
Laurentinus, Petrus, lektor i Skara 33, 123 f., 

197 U (286), 297 
Laurin, Christopber 304 
Lechander, Nicolaus 130, 131 f., I35f-» 176. 

272
Leijoncrona, Johan, generalkommissarie 56 
Leijonhufvud, Abraham, landshövding 363 
Leijonhufvud, greve. Se Lewenhaupt 
Leitz (Leytz), Johan, ritare, konterfejare 71,

96, 105, 109 f.
Lenaeus, Johannes, ärkebiskop 122, 203 
Leussner, Margareta 366 
Lewenhaupt (Leijonhufvud), Axel Johan 42, 

44
Leyman, Karl, krögare 46 f., 71, 96, 105, 

110, 171, 221, 224, 304, 321
—  hans piga 46
Leyon, Erik Bengtsson 69 
Leytz, Johan. Se Leitz
Lidberg (Liedberg), Andreas 273, 275, 304 
Lillander, Laurentius, Wexion. 83 
Lillieflycht, Gabriel, sekreterare 138, 324.

333. 399 
Lind, Johannes 117
Lindegren, Nils, häradshövding 99, 118
—  hans söner 99 
Lindelius, Johannes 228 ff.
Lindschöld (Lindsköld), Erik, protokollssekre

terare 42, 124, 129, 241 
Linnerius, Olaus, Vestrobothn. 183, 222 f., 

236, 253 f., 338 
Lippius, Nicolaus 122 f.
Lisbeta. Se Elisabet 
Liselius. Se Lyselius
Lithman, Carl, professor och domprost, biskop 

16, 57. 90. 92, 120, 146, 157. 184. 251, 
276, 310 f., 317, 359, 365, 374 f- 

Liuhander (senare Wanochius), Andreas 55, 
60, 62, 164, [Wanochius 355]

Ljung, Ericus 39
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Ljung, Melcher 295, 304, 380 f., 388 (Jung) 
Ljung, Petrus, professor 7, 32, 35, 37, 78. 79. 

116» 133. 159, 161, 163, 175. 178, 179,
190, 192, 237, 246, 261, 263, 278, 284,
285, 304, 308, 309, 310, 314, 318, 320,
359. 388

— Närvarande i konsist. 7, 9, 17, 18, 21, 25, 
28, 35 , 4 1 , 4 5 , 46, 51, 59 , 60, 66, 67, 71» 
7 2 , 74, 7 7 , 83, 88, 91, 93, 105, n i ,  117,
124, 157, 164, 169, 173, 178, 180, 182,
188, 194, 199, 207, 213, 217, 232, 236,
238, 246, 249, 256, 257, 259, 263, 273,
274, 276, 277, 281, 285, 294, 304, 305.
3o8, 309, 313, 314, 315, 317, 318, 319,
323, 328, 329, 330, 334, 336, 340, 349,
350, 352, 356, 368, 371, 376, 387, 389,
390, 392, 393, 394, 396» 398, 402

—  hans dräng. Se Gabriel Bengtsson
—  hans piga 178
Loccenius, Albertus. Se Tigerklou 
Loccenius, Johannes, professor, bibliotekarie 

14» 73, 88, 110, 143, 144, 161, 184, 186, 
211, 230, 265, 374, 395 f-, 405 

Lo(h)m, Gudmundus, Wexion. 374 
Lohrman, Johan 40, 44, 46 f., 68, 121, 122, 

142
—  hans källarsven. Se Crus, Johan
—  hans piga 46 ff.
Lohrman, Thomas [d. y.], stadssekreterare 

36 ff., 41, 67, 68, 144, 145, 229, 235, 286, 
292, 306, 316, 329 

Lund, Andreas 243 
Lundelius, Magnus, Smol. 42 
Lundell, Petrus 142 
Lundgren, N . N. 342
Lundius, Carl, e. o. professor 51, 54, 71, 75, 

76, 83, 99, 174, 176, 179, 194, 214, 229, 
232, 296, 337 f- 

Lundius, Nicolaus, Lappo 41, 74, 77, 107,
125, 164, 274, 294, 306

Luth (Luut) (adlad Molnstierna), Johannes 
263, 273 

Lyselius (Liselius), Simon 242 f.
Lårman. Se Lohrman 
Löfgren, Simon 320 f.
Lönqvist, Erik 396 f.

Magnus, kursor. Se Braraelius 
Magnus Ra(g)valdi 282 
Malin Eriksdotter, en hustru 132 
Malin Larsdotter 243 
Malmberg, Petrus 106 
Mantinus, Johannes 20 
Margareta, en hustru 130, 134 
Margareta Henriksdotter 107 
Margareta Mattsdotter, en piga 222 
Margareta Olofsdotter, piga hos Johan Jo

hansson 280 f.

Margareta Persdotter, änka efter Per Anders
son 243 f.

Margareta Rasmusdotter 213 
Maria, svärmoder till akad.-smeden Johan 

Sigfridsson 369 f., (389)
Maria Andersdotter, änka i Boda (Fåfängboda), 

Börstil 217, (311), (317)
—  hennes son 311
Maria (Märit) Andersdotter, änka i S:t Ilians 

sn 8, 49
Marina, piga hos spismästaren 201 
Martinus Gregorii, tysk skolmästare i Stock

holm (20), 97 f-, 355
—  hans hustru 354
—  hans son 12
Martinus Olai Nycopensis, professor 94 
Mathesius, Andreas, Ostrobothn. 19, 305 
Matts Andersson, akad.-bonde i Norsta, Ba- 

lingsta 404
Matts Bengtsson, akad.-bonde i örby, Rasbo 

397
Matts Bertilsson, akad.-bonde i Odenslunda, 

Frösunda 96, 387 
Matts Eriksson, akad.-bonde i Hubby, Dan

mark 236
Matts Gustafsson, akad.-bonde i Dorsilla, Til

linge 142, 404 
Matts Johansson, torpare i Görlunda, Gryta 

33 f.
Matts Jonsson, smed 18, 234, 241 f.
—  hans hustru 304
Matts Mattsson, akad.-bonde i Vreda, Frö- 

sunda 97
Matts Mårtensson, klockare i Vaksala 397 
Matts Olsson, akad.-bonde i Bärby, Alunda

385
Matts Olsson, rättare i Uggelsta, Åkerby 128, 

336
Matts Olsson, soldat 140 
Matts Persson, akad.-bonde i Inninge, Stavby 

312, 373
Matts Persson, akad.-bonde i Lunda, Vaksala

179
—  hans hustru 179
Matts Persson, akad.-bonde i Nyfla, Bond- 

kyrko 99 (felaktigt: »Per Matson»)
Matts Persson, akad.-bonde i Tensta 401 
Matts Persson, bonde i Skarpösby, Alunda 69 
Matts Persson, mjölnare i Ulva 101 
Medenius, Bengt 179 
Medenius, Henricus 38, 39 
Melander, Per, kh i Odensala 121 
Melander, Petrus Petri (121)
Mellinus, Gabriel 64 ff.
Menschewer, Lorens 329 
Meulinus, Johannes, Smol. 183, 237, 258 
Mickel, en dräng 230 
Mickel, glasmästare 18
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Mickel Andersson, bonde i Skuttunge 128 
Mickel Jakobsson, akad.-bonde i Kunsta, Lena 

387
Mickel Jönsson, akad.-bonde i Karby, Rasbo 

11, 125, 319 
Mickel Jönsson, akad.-bonde i Lenaberg, Lena

387
Mickel Mattsson, akad.-bonde i Stjärna, Gamla 

Uppsala 43, 63 
Mickel Mickelsson, akad.-bonde i Kunsta, Lena

387
Micrander, Ericus Erici 234L
Micrander, Ericus Georgii, kh i Roslags-Bro

15, 254 f-
Micrander, Julius, vice akad.-sekreterare 15, 

20, 66, 92, 98 f., 108 f., 116, 141, 151, 
152 f., 154, 155 f., 169, 171, 173, 175» 
184, 186, 189, 193 f., 196, 197, 200, 207, 
208, 232 f., 237, 238, 239, 241, 245, 249, 
250, 255, 256, 289, 298, 299, 300, 307, 
314, 315» 343, 352, 365, 369, 393, 403

—  såsom protokollsförare passim 
Milander, Daniel 14
Moraeus, Henricus Petri, kh i Munktorp 42 
Morander, Andreas(?) 22 
Morin (adlad Cedercrona), Johannes, Vestrog. 

53 f.
Murich, Hans, Finno 25 f., 235, 272 f., 288, 

321
Myrander, Henrik, komm, i Stockholm, seder

mera kh i Torsåker 22 
Måns Andersson, akad.-bonde i Hönsgarde, 

Husby-Långhundra 97 
Mäns Månsson, rådman. Se Skog 
Mårten Eriksson, akad.-bonde i Sunnarby, 

Kårsta 387
Mårten Persson, akad.-bonde i Ullentuna, 

Skepptuna 257 
Mårten Stensson 293, 388 
M arit Andersdotter. Se Maria Andersdotter 
Mörling, Lars, assessor 22, 31, 74 f.

Neander, Jonas Jons, Wexion. 108, 393 
Neogard, Paulus, Gothl. 36 
Nerbelius, Johan, kronofogde 333, 338, 338, 

366
Nering (Näring), Laurentius, Hels. 57, 263 
Nezelius, Olaus, adjunkt, vice bibliotekarie

16, 3 4 , 4 3 , 63, 7 4 , 92, 102, 37 3  £., 384, 
3 9 1 , 3 9 6 , 3 9 7 , 3 9 9  f-, 4 0 5

Nils, dräng hos professor Aurivillius’ moder 
231 f., (242)

Nils Björnsson, köpman i Falun (Koppar
berg) 141, 146 f.

—  hans änka 334, 366 
Nils Eriksson i Tensta 374
Nils Erlandsson, skräddare 34, 293 f.
Nils Halvardsson, akad.-bonde i Nedervi, Lill-

härad 67 f., 180
—  hans änka 180 f.
Nils Knutsson, rådman 32, 102 
Nils Nilsson, besättningsman på Olaus Rud- 

becks jakt (199), 213 
Nils Olsson, dräng hos Melker Ljung 380 
Noraeus, Olaus P., Upl. 374 
Noiteus, Petrus P., Upl. 100, 374 
Norberg, Nicolaus 41 
Norberg, Petrus, Ostrog. 41, 106, 271 f. 
Norcopensis, professor. Se Andreas Norco- 

pensis
Norlin(g), Jakob 43 f., 288 
Norrman(nus), Laurentius 68, 363 
Nortman, Laurentius 118 
Nybelius, Laurentius 289 
Nybelius, Sebastian 143 ff., 211 f., 221 f., 223, 

2 3 7 , 249, 263, 279, 289, 3 3 3 , 352, 402
—  hans moder 237, 249, 279, 289 f., 333, 

3 5 2
Nyberg, Nicolaus 264 
N äring. Se N ering

Oberius, Johannes, Wexion. 8, 24, 41, 142 
Olaus Nicolai Bothniensis, kh i Torstuna 63 
Olaus Stephani 20
Oldekop (Oldenkop), Justus, superintendent 

på ösel 260 
Oldenqwist Se Ollonqwist 
Olderman (Ålderman), Anders, köpman i 

Stockholm 138 
Olin, Johan 129 f., 133 f.
Olivecrantz, Brita, f. Björnklou 7, 13, 97 
Olivecrantz, Johan, kansliråd 344, 363, 377, 

378, 382, 392 
Ollonqwist (Oldenqwist), Andreas 131 f., 136, 

383, 402 
Olof, snickare 109 f.
Olof Andersson, bonde i Skuttunge 128 
Olof Bengtsson, dräng hos professor Fornelius 

230
Olof Edvardsson (Efwertsson), bokhållare. Se

Häger
Olof Eriksson, akad.-bonde i Kölinge, Rasbokil 

3 9 4
Olof Eriksson, akad.-bonde i Åsarby, Danne- 

mora 387 
Olof Eriksson, smed 341 
Olof Hansson, bonde i Skuttunge 128 
Olof Håkansson, köpman i Stockholm 356 f., 

391
Olof Ingmarsson 222
Olof Jonsson, akad.-bonde i Nyfla, Bälinge 

128
Olof Jonsson (felskrivning för Olof Larsson?), 

akad.-bonde i Vattholma, Lena 37 
Olof Jönsson, prebendebonde 63 
Olof Larsson i Åby, S:t Ilians sn, hans änka 8



Personregister 417

Olof Larsson, akad.-bonde i Forssa, Tens ta 
401

Olof Larsson, landssekreterare 223
—  hans son 223
Olof Markusson, akad.-bonde i Brunnby, Börje 

67. 74
Olof Mattsson, mjölnaredräng 202, 212 
Olof Mattsson, timmerman, hans hustru 19 
Olof Mickelsson, akad.-bonde i Inninge, Stav

by 373 
Olof Månsson 102 
Olof Mårtensson, skomakare 342 
Olof Nilsson, rättare i Svina, Harbo 36 
Olof Olsson 402
Olof Olsson, akad.-bonde i Asta, Björskog 77 
Olof Persson, akad.-bonde i Tibble, Rasbokil 

349
Olof Persson, bonde i Skuttunge 128 
Olof Persson, rådman 44 
Olof Sigfridsson, akad.-bonde i Häradshamra, 

Närtuna 387 
Olof Sigfridsson (Schiffersson, Ziffersson), 

borgare 221, 271, 296, 321 
Omoenius, Ericus 279 
Otter, Lars 220 
Otterdahl, Olaus, Gothob. 332 
Otto, Samuel 271 
Oudar, Jean 69

Packalenius, Andreas, Finno 310 
Packalenius, Carolus, Finno 96, 134, 216, 

(310)
Pagander, Petrus Olai 47 
Palmgren, Jonas, krigsråd 142 
Paulander, Benedictus, rector scholse 43, 33 f., 

282
Peltz, Matthias, bruksinspektör 230, 237, 274 
Per, skomakare 216 f.
Per, skräddaregesäll 320 
Per Andersson 33, 243 
Per Andersson, akad.-bonde i Gryttjom, Dan- 

nemora 387 
Per Andersson, akad.-bonde i Kumla, över

gran 49
Per Andersson, boktryckaregesäll 182 
Per Andersson, bonde i ölbo, Hedesunda 43 
Per Bengtsson, fogde 128, 374 
Per Eriksson, akad.-bonde i Häggeby, Skutt

unge 38
Per Eriksson, akad.-bonde i Årby, Rasbo 48 
Per Eriksson, bonde i Viksta 242 f.
Per Eriksson, humlegårdsdräng 132 f.
Per Eriksson, murarmästare 346
Per Henriksson 334
Per Ingemundsson, guldsmed 96, 209
Per Jonsson, vaktmästare. Se Brook
Per Jönsson, vaktknekt 136, 140, 179» 247
—  hans änka 136, 140, 247, 263

27  -  724594  Sallander

Per Mattsson i Nyfla. Se Matts Persson 
Per Mattsson, akad.-bonde i Ragvaldsbol, Ras

bokil 394 
Per Mattsson, humlegårdsdräng 384 
Per Mattsson (kallas s. 202 f. Per Mårtensson), 

slotts timmerman 177 f.
Per Mattsson, tjänare hos studenterna Kagg 

123
Per Mattsson, vaktknekt 216 
Per Mårtensson (kallas s. 177 Per Mattsson), 

slotts timmerman 202 f.
Per Nilsson, bonde i Torresta, Västeråker 

n o f .
Per Olsson, dräng hos Bengt Reenfelt 40 
Per Persson, akad.-bonde i Kölinge, Rasbokil 

394
Per Persson, akad.-bonde i Västerboi, Danne- 

mora 387
Per Persson, mjölnate i Ulva 93, 101, 127, 

137. 374 
Per Persson, vaktknekt 179, 247 
Per Sigfridsson (Seffersson), klockare i Tuna 

69
Per Was tesson, akad.-bonde i Bälby, Dingtuna 

142
Peringer (adlad Lillieblad), Gustaf 68, 333,

365
Peter. Se Per
Petius, Martinus, Finno 66
Petraeus, Ericus, Gothl. 143, 143, 21 i f . ,  327
Petraeus, Zacharias 118
Petrus, kursor. Se Albogius
Petter. Se Per
Phragmenius, Gabriel 26, 228 ff.
Pictorelius, Carolus 176, 329, 356 
—  hans syster 180 
Plenning, Erik Mårtensson 33 
Poitz, Georgius, Gothl. 143 
Posse, Katharina, f. Kurck 303 
Posse, Mauritz, landshövding 402 
Pourell, Bartholomaeus, språkmästare i Stock

holm 180, 181 
Pourell (Purell), Magnus 220 f., 242, 271 f., 

273
Printz, Isacus, Ostrog. 68 
Printz, Jakob 38 
Printz, Per, kommissarie 236 
Printz, Roland[?] 236
Prockman, Johannes, Finno 270, 310, 338 
Prytz, Johan, borgmästare i Stockholm 314 
Prål, Peter, skräddate 143 ff-, 211, 221, 273, 

319 f-
Psilander, Per, inspektor i Kammararkivet 98 
Purell. Se Pourell

Quensel, Conrad, sekreterare hos Magnus Gab
riel De la Gardie 58, 129, 219, 227, 353
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Radewitz (Radevis), Georgius 40, 46, 402 
Rasmus Eriksson, boktryckaregesäll, bans änka 

198
Ravius, Christianus, professor 8, 20, 27, 35, 

55. 221
Reenfelt, Bengt Hansson, krigskommissarie 

65, 66
Reenfelt (Rehnfeldt), Bengt [d.y.] 40, 46, 55 , 

58 f., 62, 65 f., 67, 91 
Reetz, Nils, fogde i Harg 311 
Rhalambius, Magnus Eli» 230 ff., 234, 284, 

293, 295 f- 
Rhodin, Andreas, Vestrog. 19, 64, 116 
Rhydelius, Gunno, Vestrog. 142, 327 
Rhydell, N. N., informator hos professor 

Gartman 304 
Ribbing, Lennart, guvernör 332 
Rimming, Andreas 43 f.
Rimmius, Georg, stadsfiskal 136 f., 321 ff., 

349  f.
Ringhem, Jacobus 290
Ringius, Carolus 46 ff., 106, 216 f.
Ringius, Jakob, fogde 29, 31 ff., 34 f., 40, 

50, 75 f-, 77, 78 ff., 83 ff., 91, 115 f., 142, 
197, 204, 217, 220, 236, 265, 306, 324, 
328, 333, 3 3 5 , 3 43 , 352, 366, 377, 402 

— hans hustru 32, 81 f., 84 f., 222, 278 f. 
Risell, Petrus, Verml. 139 
Ristling (Rissling), Andreas 43 f.
Robertsonius, Johannes 35, 310 
Rodd(e), Johan 122, 222, 278 f.
Rodersköld, Catharina. Se Chruzelius 
Rommel, Algot (22), 100, (203), 235, 313, 

324, 333, 338, 343 f-, 358 f., 366, 378,
391

Rommel, (Berge) Börje, bokhållare io, 11,13, 
28, 113, 119, 124, 176 f-, 198, 200, 202, 
203 f., (206), 212, 215, 220, 235, 238, 
254, 265, 286 f., 292 f., 297, 304, 314, 
(343), 34 4 , 368, 375, 381, 387 f-, 393, 
395

Roselius, Olaus, Vestrobothn. 338 
Rosendal(ius), Johannes, Suderm., boktryckare

gesäll 181 f.
Rosenfelt, Nils, vice president 94 
Rosenhane, Gustaf, häradshövding, president 

117, 294, 3 0 0 , 319 
Rosensabel, Anna, f. Sabel 19 (»frun på 

Biörnebo»)
Rothman, Johannes 107 
Rothman, Jonas, advokat i Svea hovrätt 30 
Rox, Anders Persson, kronofogde 49, 50, 74, 

102, 119, 288 f., 290, 293, 301, 323, 343, 
355

Rudbeck, Ingo, stadsskrivare i n ,  119, 124, 
135 , 148, 151, 152, 157, 164, 165, 171, 
196, 216, 238, 245, 252 

Rudbeck, Olaus, professor 15, 16, 17, 19, 21,

23, 24, 26, 30, 32, 3 3 , 55 f-, 61, 72, 7 3 , 
75, 77, 78, 88, 95, 106, n i ,  II6, 118, 
119. 134 , 139 , 142, 146, 149, 157 , *58, 
167, 170, 174, 184, 186, 188 ff., 194 , 197 , 
199, 201, 206, 208, 214, 215, 216, 218, 
219, 223, 226, 227, 228, 235, 237, 238, 
239, 240, 241, 245, 246, 248, 249, 251, 
252 f., 255 f., 257, 258, 259, 260, 261, 
262, 264, 267, 268, 269, 270, 273, 274, 
277, 281, 283, 284, 286, 290, 291, 299, 
303, 306, 307, 317, 318, 325, 326, 328, 
3 3 3 , 334 , 336, 3 4 4 , 34 5 , 3 51 , 3 5 4 , 3ÖO f., 
362 f., 368, 369, 3 71 , 372, 3 7 5 , 3 7 6 , 382, 
383, 392, 39 3 , 3 9 9 , 402, 403, 40 5

— Närvarande i konsist. 50, 71, 101, 127, 
359

Rudbeckius, Daniel 214, 374 
Rudbeckius, Johannes, superintendent 214, 

3 7 4
Rudbeckius, Johannes Pauli 244 
Rudbeckius (adlad Rudebeck), Paulus, assessor

244
Rudbeck(ius), Paulus Pauli 229, 244 
Rudbeck(ius), Petrus, professor, domprost 10, 

14, 32, 37, 57, 70, 72, 73, 83, 94, 100, 
109, 116, 120, 143, 146, 147, 148, 152,
153 , 154 , 155, 156, 157 , 165, 172, 173 ,
174, 184, 195, 206, 217, 239, 240, 247,
248, 249, 253, 255, 266 f., 274, 275, 276, 
282, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 306, 
3 1 1, 31 3 , 314 , 316, 3 24  f-, 32 7 , 3 3 0 , 332 , 
3 3 3 , 3 3 4 , 335 , 336, 33 7 , 338, 339, 343 ,
346, 348, 351 , 352, 3 5 3 , 35 4 , 366, 372 ,
37 3 , 37 4 , 375 f-, 381, 385, 397 , 39 9 . 400, 
401

— Närvarande i konsist. 9, 12, 14, 18, 35,
45, 46, 72, 105, i n ,  117, 124, 134, 138, 
145, 147, 151, 247, 257, 273, 274, 299,
336, 346, 352, 372, 381, 383, 389, 39 0 ,
398

— hans hustru 152
Rudbergius, Benedictus, lektor i Skara 391, 

392
Rudelius, Ericus 183, 214 
Rudenius, Olaus 148
Rugman, Jonas 9, 16, 71, 7 4  f-, 137, i 7 7 , 

222 f., 226, 236, 249, 253 L, 342
— hans hustru 16, 71 
Runvelius. Petrus 93, 355» 3 74 , 384 
Rålamb, Claes, riksråd 227, 366, 377 
Rämmer, Tobias, sadelmakare, hans hustru 213

Sadelmeyer, Staffan, hans hustru 17, 20, 109, 
207, 208, 209

— hans måg 355
Salanus, Elisabet, f. Berling 329 f.
Salanus, Johannes Johannis 121 f., 176, 178 f., 

329 f.
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Sal anus, Jonas Petri 8, 207 
Salanus, Nicolaus, kh i Köping 94 
Salamis, Petrus, assessor 8 
Salbeck, Jöran 202, (212)
Salebunk, Erik Olsson, skeppare 98 
Salman, Lars Johansson (»Knivsmedslasse») 

176
Salomon, källarsven 279 
Salonius, Johannes 46 f., 51 f.
Salström, Nicolaus 9$, 108, 109, 1x5 
Samuel Arvidsson, Ostrog. 304 
Samuel Johansson, klockare 14, 38, 52 f., 95, 

108, 123, 128 £., 143, 211, 216, 223, 273, 
3 1 5 , 316, 325, 340, 375 . 396 

Sartling (Zärtling), Johannes 281, 296 
Scalin (Schalin), Lars, präst, sedermera kh i 

Enånger 41 
Schaefer, Henricus, Aboens. 93 
Schalander, Michael, Polonus 328 
Schalin. Se Scalin
Schefferus, Johannes, professor 63, 73, 78, 

92, X07, 179. x8x, 185, 195 . 220, 275, 
300, 301, 305, 314, 318, 319, 321, 326, 
3 2 7 , 3 3 7 . 33 9 . 34 0 , 35 3 , 3 5 5 , 3 5 6 , 37 5 , 
401

— Närvarande i konsist. 72, 299, 314, 323, 
337, 356, 359, 389, 402

— hans dotter 321, 322 
Schefferus, studenter 229
Scherer (Schier), Henrik, stallmästare 379 
Schirmo. Se Sirma
Schmidt (Smitt), Matthias Larsson, bardskä- 

rare 131, 132, 211, 2x2, 322 
Schonberg, (Skonberg), Johan 129 f- 
Schouber, Casper, bardskärare 198, 21 x, 323
— hans gesäll och måg. Se P. Trechou 
Schroderus, Olaus S. 374
Schult, Samuel 48 
Schultz, Andreas 43
Schultz, Christian, musikant 34, 40, 41, 43 f., 

45
Schultz, Joachim 272 f., 340 
Schultz (Skultz), Johan 231, 236, 233, 288 
Schuman, Matthias, kopparslagare i Stockholm 

30
Schütte, Henning, superintendent 394 
Scirmo. Se Sinna
Sepelius, Lars, komm, i Roslags-Bro 254 f. 
Sepelius, Nicolaus, Upl. 69, 92, n 6 f .  
Sidenius, Daniel, professor, hans änka 141, 

170
Silfverström, Johan, assessor 31, 136 
Simming, studenter 48 
Sinius, Johannes 47
Sirma (Schirmo, Scirmo), Olaus, Lappo 16, 

55, 60, 62, 74, 77, 244 
Siwert, byggmästare i Stockholm 381 
Siwert, Johan Gregersson, bokbindare 29, 41,

223, 273, 31 3» 342  
Sivert Sivertsson, humlegårdsdräng 36 
Skantzberg, Laurentius 122 f.
Skiörling, Erik, Hels. 270, 286
Skog, Bengt, komm, i Alunda 36 ff., 68 ff.
Skog, Måns Månsson, rådman 306
Skoman, Daniel, snickare 37, 244, 230 f., 34!
Skragge, Andreas 34, 48
Skragge, Ericus 34, 48(?), 121 f., 176, 273
Skragge, Gudmund 280
Skruf, N. N., bonde i Börje sn 62 f.
Skruf, Nicolaus 230 ff., 235 f., 242 
Skultz. Se Schultz
Skunk (Skunck), Samuel, professor 10, 12, 

13, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 
55 , 57, 59 , 61, 62, 64, 7 0 , 7 7 , 80, 81, 82, 
88, 90f., 105, i i 5, 153 , 173 , 181, 183, 
185, 186, 190, 191, 19», 193 , X9 9 , 200,
223, 232, 284, 291, 307, 310, 311, 312,
3 1 3 , 318, 324, 3 27 , 3 3 2 , 3 3 7 , 338, 342,
345, 346, 347, 348, 3 5 0 , 3 5 1 , 3 5 5 , 3 5 7 ,
362, 370, 372, 3 7 3 , 3 7 5 , 376, 3 7 9 , 388,
3 9 8 , 3 9 9 , 4 0 1 , 405

— Närvarande i konsist. 7, 10, 12, 14, 18,
20, 21, 25, 54, 60, 66, 67, 72, 74, 77, 83, 
88, 90, 9 3 , 172, 173 , 180, 182, 185, 188, 
194 , 199 , 204, 309, 3 14 , 3 1 5 , 323 , 328,
3 3 0 , 33 7 , 3 4 0 , 342 , 3 44 , 3 4 8 , 349 , 35 0 ,
352, 3 5 5 , 35 7 , 359 , 365, 367, 369, 372,
376 , 381, 382, 383, 38 7 , 389, 390 , 3 9 1 ,
39 2 , 39 6 , 3 9 8 , 401, 4 0 2 , 403, 404

Skytt, Erik Andersson, akad.-bonde i Dragby, 
Skuttunge 38 

Smedberg, Daniel 42 
Smitt, Matthias. Se Schmidt 
Snif, Per Eriksson, rådman i Gävle 343 
Soot, Carolus 19 f.
Soot, Johan, f.d. amanuens 102 ff., 118, 123, 

2 4 7 , 309
— hans hustru 102, 104, 123
— hans piga. Se Anna Larsdotter 
Sparre, Elin 273
Sparte, Jakob 42, 44, 228 f.
Sparre, Karin 13
Sparre, Karl, landshövding 328, 392 
Spar(r)man, Ericus 69, 106, 121 f., 396, 398 
Sparrman, Johan, Ich i Tuna 37, 69 
Spole, Anders, professor i Lund 55 
Staf, Johan, krögare 380 
Staffan Mattsson, akad.-bonde i Jortslunda, 

Alunda 383 
Staffan Olsson, bonde i Eke, Skuttunge 128 
Staffan Persson, akad.-bonde i Ströby och 

bonde i Mångsbo, Börje 62 f., 99, 2x0 f. 
Staffan Persson, akad.-bonde i Ycklinge, Ras

bokil 394 
Stare, Albredit, häradsfogde 209 
Steen, Karl, kronofogde 3x2
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Steen (Stehn), Samuel, slottsfogde 29, 79, 
199, 206, 215, 216, 256, 259, 260, 340 

Stenius, Johannes, f. d. stadsfiskal, hans änka 
Z2Z

Stenius, Olaus Martini, professor 200 
Steuchius, Matthias, rektor i Härnösand, se

dermera professor och ärkebiskop Z37 
Stiernman, Andreas, lektor i Gävle 353 
Stigelius, Henricus, Smol. 8 
Stigzelius, Laurentius, ärkebiskop (29), 

(3z ff.), (3 4  f.)» (75 f.), (7 7 ), 78 ff-, (83 ff.), 
(27 5 )

— i egenskap av prokansler passim 
Stigzelius, Laurentius [d.y.] 29, 32, 33, 78 f.,

8z, 82, 84, 85, 1x5 f., 375  
Stillerus, Johan, kh i Funbo, hans änka 3Z0 
Storm, Abraham, tullbetjänt z8, 102 
Stropp, Joakim, sekreterare z8 
Strömbergh, två bröder 243 
Sundberg, Nicolaus, Vermi. 234 
Sundel(ius), Johannes 57, 121 f., 226, 258, 

28z
Sundel(ius), Jonas, professor, assessor 42, 57, 

Z84
Sundin, Olaus, Medelp. zoo, 214, 338 
Swanberg, Olaus 18, 234, 241 f., 270 
Svebilius, Olaus, överhovpredikant 356 
Swedberg, Jesper Z24
Sven Jonsson, akad.-bonde i Ullentuna, Skepp- 

tuna 336 f., 339, 394 
Sven Olsson, borgare 209 f., 270 f.
Swilling, Nicolaus, Vestm. Z 2 i, 1 3 0  
Sylvin, Benedictus 8, z6, 2 9 , 3 4 , 75, 106, 

Z34, 2 0 0  ff., 2 0 9  f., 2 7 0  f.
Sylvius, Sueno, Vestrog. 50

Tegner, Gabriel(?) Z30 
Tegner, Olof, borgmästare i Stockholm 324 f. 
Telman, Olof, komm, i Uppsala, sedermera 

kh i Björklinge 42, 104, zz8, 123, 384 
Terserus, Johannes Elai,. biskop 35 6 
Terserus, Uno, professor zo, 20, 36, 57, 72, 

75, 86, 88, Z05, Z07, Z09, zz8, Z33, Z34, 
Z38, Z46, Z53, Z55, Z56, Z57, 158, ZÖ2,
169, z8o, Z93, 2Z7, 220, 235, 239, 24z,
248, 252, 253, 26z, 268, 269, 277, 278,
30z, 302, 303, 307, 308, 313, 3x8, 334,
346, 353, 358, 359. 397

— Närvarande i konsist. 14, 20, 21, 25, 30,
46, 51, 54, 59, 60, 72, 74, 77, 88, 93, 96, 
97, Z02, Z03, Z05, zz7, I2Z ,  124, 129, 
133, 134, 151, 157, 164, 169, X72, 173,
z8o, Z85, z88, 2Z3, 2Z 7,  246, 247, 249,
250, 252, 254, 256, 257, 259, 263, 273,
274, 276, 277, 292, 294, 295, 297, 302,
303, 328, 329, 330, 334, 336, 337

— hans änka 355, 358 
T(h)elaus, Magnus 37, 68, 69

Tohlbom. Se Tollbom 
Thore Latsson, dräng hos professor Gartman 

287, 289, 292, 294 
Thunberg (Tunberg), Jonas, Upl. 36 ff., 4z, 

67, 68 ff., 295 
Thiiring, Bengt Larsson, bokbindare 25 f., 27, 

335
Tibelius, Ericus, Gestr. Z38 
Tibelius, Petrus, komm, i Tibble Z9 
Tigerklou (Loccenius), Albert, sekreterare z8, 

234, 24z f.
Tigerman, Jonas, jägmästare 388 f., 392, 396, 

398
Tijman, Julius 243 f.
Tingberg, Petrus, Gothi. (Calm.) Z43 ff., 

2zz f., 222, 279 
Tingvall, P. 66, 72 
Tiselius, Carolus 67, 355 
Tolfstadius, Ludovicus zo8, 228 ff., 32z ff., 

349  f-
Tollbom (Tohlbom), Birger Z29 f.
Tomas Danielsson, bonde i Eneby, Tuna 69 
Tomas Sigfridsson, akad.-bonde i 

Närtuna 387 
Tomas Staffansson 329 
— hans hustru 329
Tornius (Torninus, Töminus), Laurentius 2Z5, 

217 f., 222, 253 f.
Torselius, Andreas 92 
Torstenius, Samuel Jons, Aboens. 274 
Torstenson, Anders, greve, riksstallmästare 

378
Trechou (Treko), Petter, bardskäraregesäll 

(Z 4 0 ), 2zz, 2Z 2,  ( 2 7 9 ) ,  3 2 5 , 3 3 6  
Trogelius, Christiemus, Wexion. 56 
Tunberg. Se Thunberg 
Turdin, Olaus, Bothn. 183 
Tweet, Andreas, Vestrog. 5 2 , 2Z 5  
Torninus (Torninus, Tornius), Laurentius 

2Z 5, 217 f., 2 2 2 ,  2 5 3  f.
Törnwall, Petrus 226

Ufverin, Magnus Z3Z f., 136 
Uhr, Folcherus, professor, hans arvingar 48 f. 
Uhr, Johannes 244 
Ulfström, Anders 329 f.
Ulfström, Johannes 88, zo6
Ulmskog, Andreas. Se ölmskog
Undenius, Haquinus, Vestrog. 53 f., 100 f.,

Z20 , 1 3 4 , 202
Unnerus, Daniel 23 z 
Unonius, Katharina 124, 194, 214 
Unonius, Lars Olsson (Lars Unesson), fogde 

9, zz, Z3, 19, 33, 58, 62, 63, 64, 67, 76, 
89, 98, 99, IOZ, Z25, 127, Z85, 210 f., 
2Z7, 220, 266, 276, 29z, 30z, 323, 324, 
333, 335, 336, 343, 347 f-, 358, 385, 39z, 
396, 398, 4 0 4
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UnoDius, Olaus, professor 291, 314» 317 
Ursinus, Laurentius, VennL, fältpräst 83 
Uttermark, studenter 40

Wadensten (adlad Wadenstierna), Lars 89, 
107, i n ,  119» 124, 135» 148ff-, 152, 153» 
160, 166, 167, 171» 181, 191» 194» 196, 
216, 234, 237» 245, 246, 247, 250, 256, 
380 f., 388, 395 

Wagner, Laurentius 281, 296 
Valborg, en hustru i Almby, Vänge 223 
Waldaun (Woldaw, Woldoun), Reinhold, 

trumpetare 340 f.
Waldius, Jacob, kh i Uppsala-Näs 109 
Valerius (Vallerius), Harald, biblioteksamanu- 

ens 16 f., 147, 208, 405 
Wallenius, Laurentius, Smol. 8, 107, 142, 294 

(? L Vallinus)
Vallerius, Harald. Se Valerius 
Wallin, Carolus Petri (Carl Persson), rector 

cantus, biblioteksamanuens 40, 46, 56, 249, 
3 3 5 , 33 6 , 374

— hans änka 374, 384 
Vallinus, Georgius, Angerm. 41 
Vallinus, L. (= Wallenius, Laur.?) 294 
Wallinus, Magnus, Ostrog. 393 
Wallrave, Maria 50, 79, 81
Valois, Jean de, gästgivare 343
— hans son 217 
Walstenius, Christiernus 255 
Wandelin. Se Wendelin 
Vangelius, Johannes 395
Wankijf, Nils, boktryckare 87 f., 89, 114, 

150, 180, 187 
Wanochius (tidigare Liuhander), Andreas 

[Liuhander: 55, 60, 62, 164], 355  
Wasell, Ericus 67 
Wattman, P. 370
Weilandt, Joachim, köpman i Stockholm 194,

214
Weiser, Johan, pappersmakare 135, 140
— hans änka 249
Wendelin, Abraham, kh i Västland 287, 310 
Wendelin (Wandelin, Wendalin), Matthias 

288 f., 293
Wendler (Wändler), Anders, häradshövding

294
Wennaesius, Ericus, akad.-sekreterarens ama

nuens 102, 108 f., 127, 153, 155» 171» I72» 
175, 193, 208, 215, 216, 250, 326, 405

— såsom protokollsförare passim 
Werdenhoff, Jost von, ryttmästare, hans son

74Verelius, Olaus, professor, räntmästare 23, 7 °, 
72, 107, 148, 149, 150, 151» 154 , I55»
156, 158, 161, 162, 165, 168, 170, r7 i»
173, 184, 185, 195, 199, 206, 239, 240,
250, 255, 266, 267, 275, 290, 3 4 3 , 347 ,

3 5 7 , 361, 362, 384, 386, 400
— Närvarande i konsist. 7,10,12, 14, 17, 21, 

30, 41, 46, 50, 54, 67, 71, 91, 97, 102, 
105, 117, 121, 124, 133, 134, 138, 145, 
147, I5 I, 157 , 164, 169, 207, (257), 263, 
300, 317, 3 42 , 346 , 352, 356, 3 5 9 , 365, 
37 7 , 38i , 382, 383, 389, 390, 392, 401, 
402, 404

— såsom räntmästare passim
Werner, Hans Henrik, boktryckaregesäll 149, 

166, 167, 181, 182, 198 f., 212, 222, 235, 
277

Werwing, Jonas, sekreterare 75 
Wessman, Johannes. Se Ambigenius 
Westius, Laurentius 131 f., 135 f.
Wibling, Herman 34 
Wibling (Wibbling), Johannes 21, 34 
Widing, Hans Persson 290, 306 
Widman, Elisabet 59 
Widman, Johan, kh i Alsike 59 
Wijkman, Jonas, Ostrog. 66 
Wikare, Karl Andersson, stadssekreterare 40 
Wimnelius (Wimmelius), Sueno 129 f. 
Winge, Abraham Persson, fogde 7, 18, 45, 

56, 85, 96, 9 7 , 138, 1 3 9 , 209, 291, 3 2 5 ,  
387

Wolcher, Petrus 14 3  f f .,  2 0 0 ,  2 i i f . ,  3 2 1  ff., 
349

Woldaw, Woldoun. Se Waldaun
Wolimhaus, Andreas 116
Wränget, Anna Margareta, f. von Haugwitz 7
Wrangel, Herman 123, 242
Wrangel, Johan 123
— deras skräddare 123 
Wrangel, Karl Filip, fänrik 7
Wretman, Johan, komm, i Gamla Uppsala 

343
Wällt, Per, mantalskommissarie 21 
Wändler. Se Wendler

Yxkull, Lage, ryttmästare 100

Zacharias Jönsson, humlegårdsdräng 100 
Zacharias Unesson, köpman i Kopparberg 

120, 141 
Zärtling. Se Sartling 
Zellinger, Christian 221 
Zellinger, Johan, organist 46, 221 
Zellinger, Olaus 271
Zoll, Henrik, bagare 46, 51 f-, 202, 203 f., 

212, 235

Åkerman, Olaus, professor 8, 10, 13, 16, 17, 
18, 21, 22, 60, 70, 72, 7 3 , 7 5 , 7 7 , 9 5 , 96, 
173, 180, 181, 182, 183, 191, 192, 193,
195 , 196, 248, 249, 251, 252, 2 5 5 , 277,
278, 282, 285, 294, 298, 302, 303, 305,
308, 309, 310, 3 II, 312, 313, 317, 318,
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332, 337t 338t 34 5t 34Ö, 3 4 7 t 350, 3 5 3 t
35 5 , 3 5 6 , 35 7 , 358 , 3 63 , 367 , 3 70 , 3 7 1 ,
372, 373, 375, 380, 381, 382, 384, 385,
3 8 6 , 387, 392, 395, 396, 3 9 7 , 39 9 , 401 

'—■ Närvarande i konsist. 7, 9 , 12, 14, 17, 
20, 21, 25, 46, 54, 67, 71, 72, 93, 172, 
173 , 178, 182, 185, 188, 194, 199, 2 4 7 ,
2 4 9 , 250, 273, 274, 27 7 , 294, 297, 299 ,
302, 303, 305, 308, 309, 313, 317, 337,
34 0 , 342, 344, 348, 349, 3 5 0 , 352 , 3 5 6 ,

357, 359, 365, 367, 368, 369, 372 -

379, 3 8 i, 382, 383, 389, 390, 39I* *

393, 394, 396, 398, 401, 402, 403 ’
Ålderman, Anders. Se Olderman

ölmskog (Ulmskog), Andreas 41, 46 
öm , Johan 14, 16, 49, 6°, 62, 284, 293, 

295, 397
örner, Anders, skrivare hos byggningskollegiet 

286 f., (292 f.), 3°4
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Adjunkterna (i allmänhet) 22
Adjunkturer:

Filos. fak. 391
Teol. fak. 384, 391, 397, 399, 400 

Airarium. Se Räntkammaren 
Akademibönderna (i allmänhet) 22, 76, 112, 

364
—  Dagsverken, gästning, skjutsning 49, 5$, 

264, 344. 354. 364. 394
Akademiens byggnader 64, 78, 98, 101, 220, 

266, 339. 364 
Akademiens handlingar 326, 332, 336 
Akademiens privilegier 326, 363. 377. 382, 

395
Akademiens räkenskaper 57, 64, 67, 76, 86, 

89, 95, 113 f*» 118, 174, 200, 208 f., 217, 
220, 325, 401 

Akademiens stat 20, 109, 112, 27s 
Akademifogdarna (i allmänhet) 23, 76, 85, 

95, 220, 265, 317, 343. 344 
Akademihemmanen (i allmänhet) 350 f., 

364 f.
Akademikvarnen 14, 22, 94, 100, 109, 165, 

169, 220, 266, 305, 347, 356» 374, 379, 
381, 400 

Akademisekreteraren passim
—  hans amanuens 127, 191, 196, 208, 213, 

305 f-, 35 2
Akademiska trädgården. Se Botaniska trädgår

den
Antikvitetskollegium 15, 34, 57, 59. 75, 76, 

126, 139 f., 226, 233, 258, 281, 285, 326, 
343

Apotek och apotekare 7 f., 10, i6 , 19, 74, 
142, 200, 203, 221, 271, 336. 375 

Arkimandrit 140 
Arkivet 326
Avlöning 112, 200, 206 f., 208, 248, 334, 

399

Bagare 46, 31, 202, 203 f., 233 
Bardskärare (barberare) 132, 198. 211, 279, 

322, 325, 333, 336 
Barnamord 382 
Barnhustunnan 343 
Begravningar 121
Beridare. Se Stallet och stallmästaren

Bibeltunnan 126, 3 4 3 , 4 ° 4  
Biblioteket och bibliotekarierna 31, 22o , 

265 f., 364, 3 7 3  f-, 384, 3 9 1 , 396, 405 
Bokbindare 25, 27, 181, 187, 273, 313, 3 i 7> 

3 35
Bokförare (bokhandlare) 194, 215, 253, 362 
Bokhandel 23, 75, 86, 114, 159» 161, 162, 

163, 187, 188, 189, 194, 256, 362 
Bokhållaren passim
Boktryckeriet och boktryckarna 14, 22, 59, 

75, 86 ff-, 89, iox, 107, 109, 114, 119 f.t 
148 ff-, I5 i f f . ,  157 ff*» 165 ff-, 174, i 8 i f . ,  
186 ff., 189 ff-, 195, 245, 246, 256, 328, 
339, 361, 362 

—  Se även under Henrik Curio i personre
gistret

Borgerskapet 48, 300, 331, 367 
Botaniska trädgården och dess personal 37, 

125, 137, 249, 257, 264, 293 
Bråk 9, 40, 43 f., 46 ff., 117, 121 ff., 129 f., 

220 f., 224 ff., 228 f., 270, 271 f., 279 t ,  
296, 321 f., 344, 349 

Byggmästare 381
Bötespenningar (mulcta) 108, 216

Cassa Consistorii 125, 223 
Cassa studiosorum 8
Catalogus praelectionum. Se FÖreläsningskata- 

logen
Collegium antiquitatis. Se Antikvitetskollegium

Dansmästare. Se under Johan Duwall i per
sonregistret 

Dekanerna 72, 146, 318, 401 
Depositionen och depositor 24, 62, 107, 205, 

212, 321 ff., 329, 349, 379 
Dissektion 252, 282, 291 (»anatomien») 
Domkyrkan 15, 57, 90, 283, 300, 304, 310, 

3 3 3 , 3 5 4 , 3 5 5 , 3 5 9
—  biblioteket 326
—  sysslomannen 116
—  Se även Organist

Eldsvåda 370
Elenchus praelectionum. Se Föreläsningskata- 

logen
Exercitiemästarna (i allmänhet) 113, H 7 , 

266, 323 f., 332
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Formsnidare 213, 340, 397 
—  Se även under J. C  Heijer och C  Häger i 

personregistret 
Fäktmästare n o ,  117, 146, 213 
Förbjudna böcker 25 f., 27 
Föreläsningar (lectiones publicae) 106, i n ,

127, 330, 3 3 9 , 3 4 4 , 3<>7 , 383 
Föreläsningskatalogen (catalogus praelectionum,

elenchus praelectionum, syllabus praelectio
num publicarum) 101, 344, 357, 384 

Förfalskning 36 ff., 68 ff.
Förhållandet mellan akademien och stadens 

myndigheter 199, 215, 266, 312, 316, 317, 
363, 388, 389 f., 394 f-

Gatorna 319, 332 
Gevaldiger 177, 198, 254 
Glasmästare 18 
Gorkock 272 
Grasserande. Se Bråk 
Guldsmeder 96, 209 
Gärdesvaktare 102 ff., 118, 388

Hattmakare 203 
Hejderidare. Se Jägmästare 
Hemlighus 3 i6 f .
Hospitalet 317
Humlegården och dess personal 8, 14, 20, 24, 

29, 35, 42, 48, 56, 61 f., 75, 93, 94, 100, 
114, 132, 173, 217, 284, 307, 312, 313, 
336, 374 f-, 384

Inkvartering (i samband med kröningen) 
3 i4 f ., 316, 317, 325 f., 331 f., 334 ff., 
339, 355 

Inspectores:
Räntkammaren (Orarii) 146, 401 
Stipendiaterna 73, 358 
Typographiae 14, 73, 88, 318 

Instrument 42, 37

Jurisdiction 22
Jägmästare (hejderidare) 388, 392, 396, 398 
Järnbruk (stålbruk) 257, 265, 266, 356

Kanngjutare 320
Klockare 14, 38, 49, 52, 69, 95, 108, 125,

128, 143, 211, 216, 223, 273, 315, 316, 
325, 340, 375, 396, 397

Klockgjutning 200 
Knivsmeder 338 
Kommerskollegium 189 
Kommunitetet och spismästaren 8, 75, 106 f., 

147, 200 ff., 219, 241, 248, 266, 275, 281, 
283 f., 294, 301, 307, 310, 313, 317, 326, 
330 f., 332, 338, 357 f., 364, 373, 385, 
402 f.

Konsistorium 60 f., 72, 145 f., 215 f-, 218, 
219, 227 f., 238 f., 259, 260 ff., 275 f.» 
299, 303, 312 f., 318, 336, 360, 377. 401 

Konstitutionerna 363 
Konterfejare 39, 109 
Kopparslagare 30, 238 
Krukmakare 329
Kuratorsämbetet 189, 216, 227, 351, 363 
Kursorerna 16, 83, 317 
Kvarnar 379
—  Se även Akademikramen 
Källarsven 44, 46, 51, 68, 279

Landskap. Se Nationerna 
Leveransexemplar av böcker 188 
Lägersmål 11, 66, 72, 100, 107, 120, 178, 

202, 212, 222, 234, 252, 255, 287, 289, 
292, 396 

Lösdrivare 179, 183, 199

Mantalslängd 21 f., 29, 249, 282 
Mjölnare 33, 35, 85, 89, 95, 123, 177 *•» 202, 

212, 222, 275, 305, 335, 347, 381, 386 
Murare 55, 231, 244, 346 
Musik och musikanter 34, 41, 43, 46, 55 f., 

147, 335, 336, 357 f-, 403, 405

Nationerna (landskap): 
inspectores 383 

Notarius Consistorii: Se Akademisekreteraren

Organist 17, 46, 221, 230, 271 
Otidigheter 38 f., 102, 103, 129 f., 176, 229, 

270, 271, 322, 341

Papperskvarn och pappersmakare 23, 29, 33, 
42, 75, 77 U  107, 134^ , 139, 140, 146, 
157, 169, 223, 379 

Paskill 179
Prebenden (i allmänhet) 93 
Professorerna: 

i logik 338 
i poesi 339 f. 
i språk 339 f.

Professorsänkor 200 
Professurer: 

filosofi 92
grekiska 223, 273, 284 
juridik 31 
logik 273 
matematik 284
orientaliska språk 363, 392, 399 
poesi 284 
teologi 223, 307 

Prokansler (ärkebiskopen) passim

Quaestor. Se Räntkammaren och Räntmästaren
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Rangordning 24,339 
Rector cantus 215
Rektoratet 20, 60, 129, 214, 256, 315 
Rektorsskifte 72, 145, 298, 316, 318, 39g, 

(401)
Rektorsval 62, 125, 294, 299, 300, 302, 303, 

307, 384 
Relegation 72, 95, 216, 255» 39 6  f. 
Remsnidare 270 
Renhållning 317
Rikskanslern i egenskap av universitetskansler 

passim 
Ritare 105
Räntkammaren (Airarium) och Räntmästaren 

(Quaestor) passim

Sadelmakare 53, 100, 2x3 
Skadegörelse 43, 44, 46 ff.» 5 1* 52» 96, 129, 

203, 217, 221, 224, 235, 243, 249, 389 
Skatter 22, 24, 29, 48, 50, 51. 7 4» 118, 137, 

138, 177* 244, 282, 288 f., 385, 389 f.» 
3 9 4  i- 

Skolväsendet 121, 364 
Skomakare 216, 222, 342 
Skräddare 123, 320
Slagsmål 129 f.» 133 f.» 140* 296, 321 f., 370 
Smeder 18, 176, 211, 234, 241, 243, 304, 

314. 3 3 6 , 338, 341. 369. 389» 3 9 6 , 398 
Snickare 57» 109» 244. 250, 341 
Spannmål 7, 8, 9, 10 f., 12, 13 f., 17 f., 23, 

30 f., 63, 97» H2f.» 120, 125, 136, 141, 
146 ff., 165, 205, 209, 219 f., 248 259,
264 f., 276, 282, 300, 301 f., 306, 3x2, 
328, 330, 333» 33 6 , 338 , 3 5 4» 3 5 5 , 356f.» 
358 f.» 364, 366, 377  f-, 3 7 9 , 382, 389, 
3 90  f., 39 2 , 402, 404 

Spismästaren. Se Kommunitetet 
Stallet och stallmästaren (beridaren) 28, 50, 

112, 117, 257, 3 1 7 . 379  
Stipendier och stipendiater 24, 73, 75, 88, 

100, 106, 183, 209, 294, 402 
Studented 24 
Studenterna:

i allmänhet 24, 89, 33°» 3 3 2 , 343  
finska 51

minderåriga 24, 62 
nobiles 24, 283 
västgötar 107 

Stålbruk. Se Järnbruk 
Stölder 19, 123 
Svarvare 16, 86, 340 
Svärdfejare 178, 272
Syllabus praelectionum publicarum. Se Före- 

läsningskatalogen

Teologie doktorer 356, 394 
Tiggeri 50, 64, 116, 179, 183 
Timmermän 19, 48, 177, 202, 281» 283, 

294. 306, 313, 319, 385 
Tionde och tionderäknarna 49, 93 f-, 97» x ii,  

118, 141, 177, 198, 204, 265, 3 1 3» 3 3 3» 
33 4» 3 3 7» 350, 352, 3 5 4 , 365, 366, 3 9 1» 
401

Trumpetare 340
Trädgårdsmästare 57, 69, 107, 125, 274 
Träkol 220
Tullpersonal 18, 53, 177 

Ungrare 204
Universitetskanslern passim 
Urmakare 42, 341

Vaktmästare och vaktpersonal x6, 24, 29, 43, 
48, 51, 244, 263 

Vattusyn 75, 305 
Vexation. Se övervåld

Yxsmeder 19

Åkerjordar 44, 50, 93, 94, 99, 266, 350, 
352, 354 , 363, 367, 377

Ärekränkning 36 ff., 58, 64 ff., 68 ff., 81 f., 
83 ff., 102, 176 

Ärkebiskopen (prokansler) passim

ölhandel 48, 315, 388
övervåld 38 f., 53 f-» 78 ff., 83 ff., 96, IQ5> 

xiof., 129f., i 3 if-. 1 3 3 f-, 136, 143 ff., 
21 xf., 221 f., 230 ff., 235 f., 243, 244, 
271, 293» 296, 320, 341  f-, 369 f., 389
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Almby, Vänge sn 223 
Alsike sn 97 (Skäggesta)
Alsta, Nysätra sn 33, 63, 101
Alunda sn 36 (Klev), 69, 146, 173, 338,

385 (Bärby, Jortslunda, Klev, Voxome),
386 (d:o)

Amsterdam 107
Askarbäck (Askenbeck), Skuttunge sn 128 
Avesta (Forss) 13, 17, 120, 147, 265

Backetorp, Linde sn 257 
Balingsta sn 38, 63 (Norsta), 101 (d:o), 125, 

236 (Kumla [anges felaktigt ligga i Bä
linge]), 404 

Beenbo se Bennbo
Behmersberg, Skuttunge sn 128 (Tuppen) 
Bennbo (Beenbo), Dannemora sn 97, 143 
Berget se Kopparberg 
Bergsbrunna, Danmarks sn 338 
Berthåga, Bondkyrko sn 178 
Björklinge sn 56 (Sätuna)
Björnarbo (Biörnebo), Jumkils sn 19 
»Biörskog i Roslagen» 15 
Björskogs sn 13, 49, 71, 76, 236 
Boda (Fåfängboda), Börstils sn 217, 31z, 

3x7 (»i Hargs sn»)
Bollnäs 183, 358 
Bologna (Bononia) 326 
Bolsta, Vaksala sn 287
Bondkyrko sn 63 (Nyfla), 76 (Malma), 78 

(Flogsta), 92 (d:o), 99 (Nyfla), 107 (Gott- 
sunda, Malma), z io  (Valsätra), 178 (Bert
håga), 179, 232 (Malma), 266 (d:o), 275 
(Flogsta), 276 (Malma), 290 (d:o), 301 
(Flogsta), 324 (Norby), 336, 339 (Flogsta), 
394 (Malma)

Bredåker, Gamla Uppsala sn 30 
Bro sn se Roslags-Bro 
Broddbo, Skuttunge sn 128 
Brunna, Vårfrukyrka sn 142 
Brunnby, Börje sn 67, 74 
Brunnby, östuna sn 97 
Bälby, Dingtuna sn 142 
Bälinge sn 9 (Ulva), 30 (d:o), 63, 89 (Ulva), 

95 (d:o), 101 (d:o), 127 (d:o), 128 (Nyfla), 
137 (Ulva), 183 (Forkarby, Torvsätra), 198 
(Vallskog), 248 (Ulva), 275 (d:o), 329 
(Gesvadholm), 335 (Ulva), 336 (Vallskog),

34<>, 353 (Forkarby, Tuna), 374 (Ulva) 
Bärby, Alunda sn 383, 386 
Bärby, Danmarks sn 338 
Börje sn 62, 67, 74, 98, 99, 141. 210 

(Ströby), 343 
Börstils sn 217 (Boda [Fåfängboda]), 31z 

(d:o)

Danmarks sn 12, 18, 234, 236 (Ubby= 
Hubby), 303, 338 

Dannemora sn 33 (Harvik), 123, 142, 143 
(Bennbo), 147, 257 (Harvik), 301, 323, 
387 (Gryttjom, Mångsbo, Västerboi, Åsar
by)

Dannkumla, övergrans sn 33 (»öfwergran i 
Dankumbla sochn»)

Danvikens hospital 384
Delsbo sn 313, 354, 365, 382
Dingtuna sn 77 (Skillsta), 101, 142, 328,

404
Dorsilla, Tillinge sn 142, 404 
Dragby, Skuttunge sn 38

Edeby (Edby) 142 
Eke, Skuttunge sn 43, 128 
Ekeby sn 67 (Jom), 74 (d:o), 98, 114» 205, 

217» 356, 364, 366 
Ekeby, kvarn. Gamla Uppsala sn 30, 248, 

305, 335 
Ekeby, Vänge sn 275 
Eneby, Tuna sn 69 
Evertstorp, Linde sn 237

Falun 10
Films sn 97 (Ursbo), 143 (d:o), 250 (öster

by), 257 (d:o), 323» 385 (österby)
Fiskeså, Närtuna sn 33» 83, 182 
Fittja sn 271
Flogsta (Flosta), Bondkyrko sn 78, 92, 273, 

3oz, 339
Forkarby, Bälinge sn 183, 346, 353 
Forsa i Västmanland 98 
Forsby, Köpings stad 364 
Forss se Avesta
Forssa, Tensta sn 50, 128, 146, 401 
Fresta, Alunda sn 173 
Frösunda sn 96, 97 (Vreda), 387 
Funbo sn 58, 83, 346, 354 
Fåfängboda (Boda), Börstils sn 217, 311» 317 

(»i Hargs s:n»)
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Gamla Uppsala sn 30, 43, 49 (Gökulla), SS 
(d:o), 63, 108, 126, 214, 248 (Ekeby), 
305 (d:o), 335 (d:o), 370 

Garp-Råby (Råby), S:t Ilians sn 77 
Gesvad(holm), Bälinge sn 329 
Gottsunda, Bondkyrko sn 107 
Grans sn se övergran 
Gryta sn 33, 137 (Säva), 179 (d:o)
Gryttjom (Grötkiåm), Dannemora sn 387 
Gräfsta, Skuttunge sn 128, 207 
Grötkiåm se Gryttjom 
Gävle 19
Gökulla, Gamla Uppsala sn 49, 55 
Görlunda, Gryta sn 33

Hadeboda se Hedbo
Haga sn 96 (Alby), 346, 350 (Helgesta), 353»  

387 (Helgesta)
Hagby sn 15 (Torsätra)
Hanebo (Haanbo) sn 10, 220
Harakers sn 49
Harbo sn 10, 56 (Svina)
Hargs sn 317
Harvik (Harwij), Dannemora sn 55, 142, 257 
Hedbo (Hadeboda), Västerfärnebo sn 141 
Hedesunda (Häsunda) sn 43 
Helgesta (Hälgiestad), Haga sn 346, 330,

353U  387
Hemsgärde se Hönsgärde 
Herresta (Härsta), Skepptuna sn 318 
Hessleby, Tuna sn, se Hässelby 
Hubby (Ubby), Danmarks sn 12, 236 
Husby, Stavby sn 372 
Husby-Långhundra sn 97 (Hönsgärde), 334 
Husby-Ärlinghundra (Husby-Odensala) sn 94, 

334
Häggeby sn 213
Häggeby, Skuttunge sn 38
Hälgiestad se Helgesta
Hällby, Östuna sn 7, 15, 97
Häradshamra (Härshambra), Närtuna sn 387
Härsta se Herresta
Hässelby (Hessleby), Tuna sn 69
Häsunda se Hedesunda
Högsbo, Nora sn 342
Hönsgärde (Hemsgärde), Husby-Långhundra 

sn 97

Ingelsta, Närtuna sn 387 
Inninge, Stavby sn 312, 372

Jobsvall (Jopswall), Skuttunge sn 128 
Jom, Ekeby sn 67, 74, 98 
Jortslunda, Alunda sn 38s, 386 
Jumkils sn 19 (Björnarbo)

Karberga, Funbo sn 334 
Karby, Rasbo sn 11, 37, 12s, 319

Kil, Stora, Vänge sn 76, 179  
Kippinge, Närtuna sn 387 
Klemensboda, Linde sn 237  
Klev, Alunda sn 36, 385» 386 
Knivsta sn 43 (Tarv)
Kopparberg (Berget) 7, 8, 9» IO» l l > I2>

23, 58, 63, 112, 125» 136» *4 7» i<55» 207, 
208, 366, 382, 391 

Korsta se Kårsta
Kumla, Balingsta sn 236 (felaktigt; »i Bäh- 

üng»)
Kumla (Kumbla), övergrans sn 49 
Kunsta, Lena sn 387
Kvarnbacka (Qwamebäck), linde sn 257, 356 
Kårsta (Korsta) sn ix, 387 
Källberga, Alunda sn 146 
Kölinge, Rasbokils sn 394 
Köping 98, 364 (Forsby)

Labbo (Labone), Tensta sn 128 
Lena sn 13 (Vattholma), 17» 30 (Vattholma), 

51 (d:o), 57 (d:o), 137 (d:o), 248 (d:o), 
301, 305 (Vattholma), 386 (d:o), 387» 395  
(Vattholma)

Lenaberg (Lenabobärg), Lena sn 387 
Lillhärads sn 67 (Nedervi), 68 (d:o), 180 

(d:o), 342 (d:o), 352 (d:o)
Linde sn 121, 257 (Backetorp, Evertstorp, 

Klemensboda, Kvarnbacka), 34 7» 3 56
(Kvarnbacka), 363 

Lindesås, Linde sn 121, 347, 363 
Loskäl, Bälinge sn 63
Lund: Universitetet (Academia Carolina) 35, 

351 L. 35 9 , 374  
Lunda, Danmarks sn 234 
Lunda, Vaksala sn 19, 179 
Lundby sn 51, 54 
Läby sn 58, 63

Malma, Bondkyrko sn 76, 107, 252, 266, 
276, 290, 394 

Medåkers sn 204 (Norr-Ryby), 252 
Mjölsta, Stavby sn 372 
Munktorps sn 42, 147 
Myrsjö, Torstuna sn 15, 68, 97, 384 
Mysslinge, Alunda sn 146 
Mångsbo, Börje sn 99 
Mångsbo (Månsbodh), Dannemora sn 387 
Mälby, Tillinge sn 404

Nedervi, Lillhärads sn 67, 68, 180, 342, 332 
Nora sn 12, 13, 56, 77 (Sälja), 342 
Norby, Bondkyrko sn 179, 324 
Norr-Ryby, Medåkers sn 204 
Norsta, Balingsta sn 58, 63, 101, 125, 404 
Nos tu na se Nås tuna 
Nyfla (Nyfwela), Bondkyrko sn 63, 99 
Nyfla (Nyfwela), Bälinge sn 128
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Nysätra sn 33, 63 (Alsta), 101 (d:o)
N lstuna (Nostana), Vänge sn 21, 89, 118 
Närtuna sn 13, 33 (Fiskeså), 30, 83, 97 

(Tanr), 126, 182 (Fiskeså), 291 (Vardala), 
334, 387 

Näs (Nääs) se Uppsala-Näs

Ockelsta $e Ackelsta
Odensala sn 97, 294, 387
Odenslunda (Orslunda), Frösunda sn 96, 387

Pasta, Romfartuna sn 77, 263

Qvarnbacka, Qwamebäck se Kvambacka

Ragvaldsbol (Rafwalsbohle), Rasbokils sn 394 
Ramnäs sn 404 (Vitsbo)
Ramsta sn 76
Rasbo sn 11 (Karby), 48 (Arby), 49, 37 

(Karby), 101 (Aista), 123 (Karby), 126, 
137, 142, 301, 319, 366 (Tomta, örby), 
397, 404

Rasbokils sn 301, 349, 393 f., 397 
Reval 197
Romfartuna sn 77, 263 (Pasta), 328 
Roslags-Bro (Broo) sn 13, 138 
Ryby, Medåkers sn, se Norr-Ryby 
Råby se Garp-Råby

Sala 30
Sankt Ilians sn 8, 49, 77 (Garp-Råby), 91 

(Aby), 137 
Segersta (Särsta) sn 10 
Sigtuna 363 
Simtuna sn 204 
Skala, Tegelsmora sn 386 
Skara 391
Skarpösby, Alunda sn 69 
Skeberga, Stavby sn 367, 386 
Skepplinge (Skiplinge), Harakers sn 49 
Skepptuna (Skefftuna, Skiäfftuna) sn 94, i n ,  

120, 257, 290 (Ackelsta), 318 (Herresta), 
334, 336, 339, 375, 387, 394, 398 

Skillsta, Dingtuna sn 77 
Skuttunge sn 43, 38, 63, 102, 127, 128 

(Askarbäck, Broddbo, Gräfsta, Jobsvall, 
Svarvarbo, Tuppen [o; Behmersberg], Ytter- 
by), 139 (Ytterby), 141, 170, 207 (Gräf- 
sta), 294 (Ytterby), 300 (d:o), 314, 315, 
319 (Ytterby)

Skäggesta, Alsike sn 97 
Skälsta, Ramsta sn 76 
Sköns (Siön) sn 200 
Smedsbo, östervåla sn 103 
Stavby sn 312 (Inninge), 367, 372, 386 

(Skeberga)
Stjärna, Gamla Uppsala sn 43, 63 
Stockholm: Kungl. biblioteket 373

Ströby, Börje sn 62, 67, 98, 99, 210
Sunnarby, Kårsta sn 387
Svarvarbo, Skuttunge sn 128
Svina, Harbo sn 36
Sälja, Nora sn 36, 77
Särsta se Segersta
Sätuna, Björklinge sn 36
Säva, Gryta sn 137, 179

Tarv, Knivsta sn 43 
Tarv, N ärtuna sn 97 
Tegelsmora sn 386
Tensta sn 30, 128, 137, 146, 244, 263, 374, 

397, 401 
Tibble, Rasbokils sn 349, 394 
Tillinge sn 142 (Dorsilla), 338, 404 
Tomta, Rasbo sn 3 66 
Torfsäter se Torvsätra 
Torresta (Torgsta), Västeråkers sn 110 
Torstuna sn 13 (Myrsjö), 68 (d:o), 97 (d:o), 

384 (d:o)
Torsånger 128 
Torsätra, Hagby sn 13 
Torvsätra (Torfsäter), Bälinge sn 183 
Tuna sn 69
Tuna, utjord, Bälinge sn 333 f.
Tuppen [a: Behmersberg], Skuttunge sn 128 
Tveta, Medåkers sn 232 
Tyresö (Töresö) sn 35, 42, 78 
Tådene sn 220

Ubby, Danmarks sn, se Hubby 
Ubby (Udby), Närtuna sn 387 
Uggelsta, Akerby sn 248, 336 
Uknö (Ukne), Björskogs sn 49, 236 
Ullentuna (Ulltuna), Skepptuna sn X20, 257, 

336, 339, 394 
Ulva, kvarn, Bälinge sn 9, 30, 89, 95, iox , 

127, 137, 248, 275, 335, 374 
Uppsala-Näs (Nääs) sn xo, 132, X33, 333, 

334, 337, 391 
Ursbo, Films sn 97, 143

Vaksala sn 19 (Lunda), 179, 287 (Bolsta), 
397

Vallskog (Walskoga), Bälinge sn 198, 336 
Valsätra, Bondkyrko sn x io  
Vardala, Närtuna sn 13, 126, 291 
Vattholma, Lena sn 13, 30, 51, 57, *37» 

248, 305, 386, 395 
Viksjö, Häggeby sn 2x3 
Viksta (Wixta) sn 242 
Virsbo (Wirtzbohammar), Ramnäs sn 404 
Wismar 107 
Wittenberg 313
Voxome (Wåxom), Alunda sn 385, 386 
Vreda, Frösunda sn 97 
W åhla se östervåla
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Vålsta, Skepptuna sn 336 
Vårfrakyrka sn 142 
Wåxom se Voxome
Vänge sn 21, 76, 89 (Nåstuna), 118 (d:o), 

179 (Stora Kil), 223, 275 (Ekeby)
Väsby, Roslags-Bro sn 138 
Västerboi (Westerboor), Dannemora sn 387 
Västerfärnebo sn 141 
Västeråkers (Åkers) sn 110

Yddinge, Rasbokils sn 394
Ytterby, Skuttunge sn 128, 139» 294» 3°o,

314. 315» 319

Åbo 120, 134, 202
Åby, Sankt Ilians sn 8, 49, 91
Åckelsta (Ockelsta), Skepptuna sn 290, 398
Åker se Västeråker

429

Åkerby sn 248 (Uggelsta), 33  ̂ (<k°)
Ånsta, Skepptuna sn 398 (»Åhrsta»)
Årby, Rasbo sn 48 
Årsta, Rasbo sn 101 
Årsta, Skepptuna sn, se Ånsta 
Åsarby, Dannemora sn 387 
Åsta, Björskogs sn 71, 76

ölbo, Hedesunda sn 4$
örby, Rasbo sn 49, 126, 366» 397
öregrund 217
ösby. Lundby sn 51, 54
österby, Films sn 250, 257» 385
österfämebo sn 220
östervåla (Wåhla) sn 103 (Smedsbo), 109 
östhammar 217, 311, 317 
östuna sn 7 (Hällby), 15 (d:o), 97, 387 
övergrans (Grans) sn 33 (»öfwergran i Dan- 

kumbla sochn»), 49
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