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FÖRORD

Originalen till de i denna volym publicerade konsistorieprotokollen återfinnas i 
Universitetets arkiv serien AI: 18 (omfattande tiden 2 augusti 1675-11 september 
1676) och AI: 19 (15 september 1676- 10 juni 1678).

Vice akademisekreteraren Julius Micrander stod till en början för protokollet, 
men sedan han blivit ordinarie efter Hadorph, som fått avsked den 3 april 1676, 
och dessutom den 8 april utnämnts till e.o. professor, blev Jacob Arrhenius den 
7 juni s. å. vald till vice sekreterare och avlade ed såsom sådan den 5 juli. Från den 
12 juli anges han som protokollsförare, men ersättes vid skilda tillfällen av Micrander.

Sekreterarens amanuens Ericus Wennaesius hade visserligen begärt avsked i februari 
1675 mea förde likväl därefter protokollet vid flera tillfällen och ett par gånger 
också i början av år 1676. Som amanuens hade Wennsesius efterträtts av Carolus 
Bille, som sannolikt inskrivit protokollen under större delen av året 1676. Men den 
25 november detta år stod han till svars inför konsistorium för ett skandalartat 
uppträdande vid en gravöl i Funbo socken, till följd varav han den 13 december 
relegerades.

Fru Marianne Grönberg tackas för skickligt utförd avskrift av originalprotokollen.

Uppsala i augusti 1973.
Hans Sallander



Anno 1676, d. 8 Januarij
höltz Consist. majus, pn«sentib#j M. Rectore, DD. Rudbeckio, h. Scheffero, h. 

Gartman, DD. Hoffwenio, h. Verelio, Mag. Celsio, h. Norcop., M:r Columbo. Notante 
Wennaesio.

1. Taltes om att Roxen har och denne tijden taget sig före och roterat Acad:ns 
p/vdbende bönder, som nu af Academiens fougdar angifwes. Och slötz att Acad:ns 
privilegier skola honom wijsas, och gifwas honom nu som förr waant har wäret, en 
praebende lista, och en copia af dhe tryckte privilegierne.

2. Acadrns bönder twenne st:n widh Qwarnbacken äre inkåmne, och beswärat 
sigh, att dhe äre afsagde af Hans Kåhlmätare [0: Kahlmeter], som i förledne höst 
har arrenderat desse hemman, här på uplästes acta af den förledne sidste Septemb. 
och contractz punchterne. Item en afsägningzzedel d. 22 Decem, till bönderne 
skrifwen. Samptl. Consistoriales hölle detta contractet såsom Acad:n heelt pr^judi- 
cerligit. I synnerheet protesterade DD. P. Rudbeck såsom inspect. aer. emedan det 
honom och hans collegae war owitterligen slutit. Desse conditioner skattades såsom 
af intet wärde, och fans dher icke heller något förmält om summan som arendatoren 
gifwa skall; syntes och der af, att sielfwa contractet skulle effter den tijden blifwa 
giort, och då reda intet war slutet huru mycket dhe skulle gifwa. Eliest war till* 
förende slutet in pleniori Consistio att detta contractet icke skulle tillstädias. Detta 
har Rector refererat till Consistrm sigh till exculpation, men förän man kunde något 
här till giöra, inkallades bönderne, att förnimma hwad dhe klaga öfwer.

Bönderne kåmmo in, och effter tillfrågan här om, sade sig wara hijtkomne, att 
förnimma om dhe skola här effter höra under Academien, säyandes, att arrendatoren 
har fuller ännu intet giort stort till, uthan weta säya, att han will sättia en smedh 
dijt på torpet, och will giöra kåhlgårdar, och sådant af åkeren. Denne bonden som 
nu här om war inne, har giordt reda uthlagor för 3 åhr. Togo dher med afträde.

Här om discurerades. Prof. Scheffer sade sig intet see honom hafwa någon annan 
orsak till böndernes afsättiande, uthan bara på det han får sättia dijt igen sine 
smeder, och der med skulle Acadrns hemman aldeles kåmma af sig, innan dhe 6 
åhren woro förledne, som contractz punchterne innehålla. Här om voterades.

H. Columbor meente saken kunna upskiutas till Prof. Aurivillii hemkåmpst, som 
då war Rector. Eliest kan han intet stort läggia här om, emedan han finner sig intet 
wäret dher i fullkomlig informerat.

H. Celsius hölt contractet för praejudicerligit, emedan det går emot Consistorii 
förre sluth, och emot dhe skiähl som då förebrachte äre, och är intet communicerat 
med wederböranderne, är och inconvenienti tempore skedt.

Här med hölt h. Verelius och h. Norcop.
Prof. h. Schefferus hölt och med det samma som h. Celsius.
Gartman blijr widh sitt förre votum, som in actis af d. sidste Sept. finnes.
DD. Skunck seer icke, att dhet kan hållas för Consistorii slut, och icke heller detta 

contractet för Consistorii contract, förän prioris semestris Rector först sig wijdare 
här öfwer förklarar«



8 i 6j6: 8 januari

DD. P. Rudbeck voterar jämwäl med dhe flera, att bönderne skola i medier tijdh 
sittia qwar, och der till kunde gifwas dem en zedel.

Bönderne inkåmmo och sades dhem, att dhe imedlertijd få sittia.
3. Uplästes h. Oliwekrans bref af d. 28 Decemb. till Räntemästaren, med en copia 

af Kongl. May:tz bref till landzhöfdingen i Norlandh Carl Sparre, om Acad:n[s] 
spannemåhls bijbehållande i Helsingelandh till militiens underhåld dher å orten, 
emot betahlning effter cronowerdering, eller der Acad:n icke dher med wore nögd, 
effter som hon giäller i näste kiöpstad. Och förmentes att landzhöfdingen lärer här 
om intet stort communicera medh Acad:n, uthan sättia prijset i näste kiöpstad, 
effter som honom behagar; hwarföre och förslogz att honom borde tillskrifwas.

4. Påminte h. Räntemästaren af det tillfället, att man talte om Helsingspanne- 
måhlen, att Algoth Rommel har slutet ett contract med en kiöpman dher i landet 
om spa»»0iru3hl, pass 14 t:r, och fått ibland annat någre orichtige ducater, hwilka 
emädan den andra icke wille igentaga, eller gifwa honom andre peninger igen, har 
Rommel handlat medh en annan om be: te spannemåhl, och när den samme skulle 
spannemåhlen afhämpta, har den förre låtet den arrestera. Men emedan nu ingen 
tijdh war till tahla här om, kåm dhet intet längre. Allenast förmältes, [meningen ej 
avslutad.]

5. Mons. Algoth har fördt hem denne gången ifrån Hellsingland wid pass 7100 dr 
kmt., och förmenes restera emot 2000 dr än. Men huru snart han skulle dijt igen, 
att uthmäla spannemåhlen uhr kyrckioherbergen, kunde denne gången intet slutas. 
Och aldenstund det berättades att befalningzmannen Nerbelius har honom denne 
tijden giort ett gott bijståndh i be:te peningernes upbringande, war och Consist:m 
willig, att betänckia honom något derföre.

 ̂ 6. Emedan tijden nu tillstundar, att man snart bör swara i HåfRätten i Behmens 
saak, ty har Rector funnet nödigt för denne gången, och derföre särdeles convocera 
Consistorium, refererandes att Acad:n hade skickat en supplik här om till Kongl. 
Revisionen, och tillijka till H:s HögGrefwl. Excelkz en copia dher af, att först för- 
fahra om H:s HögGrefwl. Excell:z skulle dhen i dhen form approbera, och för än 
dher om swar inkåmme, skulle dhen andra till revisions Collegium intet insinueras! 
Men emädan man här om ännu intet har hördt, nödgas Consistrm wara omtänckt, 
att skicka här om en express till Stockholm, som och medh samma kunde begiära uth 
citationen på Behmer.

Här om anmodas Prof. Columbar, h. Norcop. och h. Gartman, hwilcka sigh hwar 
effter annan excuserade. Prof. Columbus doch omsijder lofwade här till sin flijt, att 
wilja resa åstadh, allenast han får pm inent information af Consist:o hwilcket honom 
lofwades.

Här widh taltes om, huru man imedler tijdh kunde bekomma här till documenter 
af h. Rudbeckio, hwar om h. Norcopensis medh h. Berelio för hälgen honom be
skickat är, hwar på han icke munteligen welat swara, uthan giorde dhet skriffteligen 
medh ett bref af d. 23 Decemb. som nu (Magnif. Rectori och Consistorio till- 
skrifwit) insinuerades och uplästes. DD. P. Rudbeckior togh der på afträde.

Sedan frågade Rector huru Consist:m här med skall konwwa till rätta. Prof. 
Celsius: sade denne saken incompetenter blandas af h. Rudbeckio medh Corios 
[0: Curios]. Sedan taltes något om attesten h. Rudbeck sigh påropar i brefwet, han 
hade gifwit i Curios saak, och om domen. Och förmente Consistoriales någre, att 
dhe orden oskiälige icke blefwe uttydde om h. Rudbecks attest, uthan om Curios
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angi fwände. Sedan att h. Rudbeck sade sigh wara i skylskap medh h. Behmer, sade 
h. Verelius wara per irrisionem skrifwit.

DD. Hoffweni«j meente, att Consist:m borde i wänligheet skrifwa h. Rudbeck 
till, och begiära dhe documenter och bref, han i denne Behmers saak har, emädan 
dhe höra Consistorio till, och intet honom, och begiära intet något ensijdes attestatum 
af honom.

Rector frågade effter M:r Boos rächningar, på hwilcke denne Behmers rächning 
sigh beropar. DD. Hoffwenius påminte att dhe äre hoos h. Rudbeck, som och h. 
Norcop. attesterade, såsom och DD:r Skunck.

H. Norcop. förmehnte, att h. Rudbeck kan ibland annat först swara till Con- 
sist:ii yttermehra skrifwelse och begiäran i detta fall, att det äre hans egne bref.

DD. Hoffwenius sade, att man borde sökia kåmma till composition medh honom 
i den förra saken, som och någre förnähme och Acad:ns wälwiljande män hafwer 
tillrådt. Berättade sedan att han hade kommet i hälgen till H:s Excell. h. Bengdt 
Horn, och h. Rudbeckius war der med. Då haar H:s Excell. omsijder med alfwar 
rådt oss till composition, tilläggiandes att domen torde intet så slätt lära aflöpa, som 
en eller annan giärna förmodade; der på iag swarade, giärna will Consist. förlijkas, 
men här står en hård man, som intet der till will. Då uptog h. Rudbeck det med 
commotion, säyandes att han hade sändt Sam. Stehn, h. Norcop. etc. här om till 
Magnif. Rectorem. Sade sedan H:s Excell., iag råder eder både twå der till. Jag 
objicierade, det står intet så lätt till giöra? H:s Excell. sw. Jag tar det på mig, att 
det kan låta giöra sig, och iag will hiälpa, hwad iag kan, der till. Hwilka samma 
ord DD. Hoffwenius strax effter hade refererat hoos Rectorem. Magnif. Rector 
tillstod så skedt wara. Doct. Hoffw. sade sedan, att h. Rudbeck, samma gång dhe 
woro hoos H:s Excell., hade refererat, att han hoos 111. Cancell. i höstas hade uthfäst 
sig till composition, och det i dören, då H:s HögGr. Ex. ingick; men i G. Herrar 
intet welat. Jag swarade H:s HögGr. Ex. sielf intet welat, då H:s HögGr. [Exc.] såg 
eder inlaga. Rector sade sig icke twifla, att h. Rudbeck iu är witterligit det förslag, 
som prioris anni Rector skriffteligen ingaf till composition för juul i Stockholm till 
h. R. Drotzen [0: Per Brahe]. Hwar om h. Norcop. nu lofwade wilja honom förhålla, 
om han det här till icke wiste.

D. 24 Jan. supplerades detta in Consist:o.
Doct. Hoffwenius sagdt att h. Rudbeck icke haar bedt Sam. Stehn eller h. Norcop. 

uthan dhe af eget bewåg det giort. Item att R. Cantzhn sielf haar tyckt någon swår- 
heet infalla i compositions wärcket, sedan saken så wijda kommen är, då haar H:s 
Ex. swarat, iag tager det på mig. H. Norcop. sade, att h. Rudbeck haar sagdt om 
den attesten, att så wijda kåmma skall. DD. Hoffw. sade eliest icke otiänligit wara, 
att han som är ensam och privat, först angofwe sig här till med något förslag.

7. Törnwall såsom stud. antiq«/t. recommenderades till inspect. stip. DD. Skunck, 
att han effter H. HögGr. Ex. bref, kan blij bijbehållen wid Communit. Hwilket han 
lofwade hafwa i minne, allenast han haar Consist. sluth för sig, hwar om så wäl h:r 
Scheffer som Rector informerade Consist., der med hölt och Doct. Pet. Rudbeck.

D. 12 Januarij

höltz Consist. majus, praesentibus M. Rectore, DD. Benzelio, DD. Skunck, Dn. 
Gartman, DD. Hofwenio, Dne Norcopense. Notante M. Rectore.



IO 1676:12  januari

H:r Räntemästaren war en stund tillstädes, togh afträde strax landzhöfdingens h. 
Duvaltz och fougdens Ringii bref woro upläste, på hwilke han då medh påsten 
måtte swara.

Sequent, not. mons:r Wennassius.
1. Uplästes landzhöfdingens i Fahlun Gustaf Duwaltz bref tili h. Räntemästaren, 

angående spannemåhlen i Wässmanlandh, som till militiens underhåld är deputerat, 
lofwar 15 dr tun:n, innan 3 månar att betahla.

Consist:m war här med nögd, att uplåta Cronan för det prijs som landzhöfdingen 
tillbiuder, särdeles för dhe skähl 1 brefwet indrages af desse tijders conjuncturer, 
ehuruwäl man sigh påminte att Kongl. Cammaren har lofwat, det betahlningen 
skulle strax följa. Här på lofwade Räntemästaren i dagh låta swar öfwergå.

2. Talte Reaor om praebendelistan, frågandes om någon förändring dher i är 
skiedd sedan förre åhren, effter han nu skall låta inlefwerera dhen på skrifningen? 
Swarades ingen förändring här i wara skiedd meer, än med Doct. Skuncks hemman 
Norby, som Prof. Aurivillius fick, och Prof. Aurivillii Bärby, som sedan kåm till 
Prof. Lundium. Denne lista blef upläst, särdeles frågades om Communitetz hem
manet Malma, om dhet skulle stå lijka som dhe andre praebende hemmanen? Och 
fans gått, att RijkzCantzlerens bref här om skulle igensökias, och sättias i brädden 
af listan, att det hörer under Communitetet. Taltes och något om fougdernes hem
man som här iempte stå införde.

Slötz så nu som förleden Consistorii dagh, att widh pfeebendelistan skall och följa 
det tryckte transumptet af Konung Carls Gustafs bref, att desse praebendehemman 
skole wara af samma wilkohr som theologorum praebende prästebordh.

H. Räntemästaren togh affträde, för brefwens skrifwande skull.
3. Upläste Reaor Prof. Columbi bref sigh från Stockholm tillskrifwet, angående 

Behmens saak, der om han af Consist:o blef anmodat att öfwerreesa, och uthwärcka 
citation på Behmen, och effterspörja om Consistorii supplijk, som till Revisionen 
inlefwereras skulle för helgen, berättandes sigh talt medh 111. Cancell. här om, doch 
icke så fullkåmligen som sigh borde för dhe occupationer H:s HögGr. Excellrz då 
hade; skulle det lijkwäl wijdare sökia. Ehest war secret:n Gyllenstolpe som för
mentes hafwa suppliquen till Kgl. Revisionen, på landet.

4. Påminte Rector om Carolo Bille Amanuense, som ingen ting har att subsistera 
af, antingen han kunde få något peningar eller Communitetet. Bewiljades 6 dr i 
caroliner nu så länge, till dess man får see huru det blijr medh Communitetet, det 
han förmentes kunna få, der det blijr beståendes.

5. Sahl. [Georgii] Radewies mor [Katarina Keller] är här från Stockholm ankom
men, och sigh beswärar, att hans landzmän, [Petrus] Wolker och [Maternus] 
Pfeiffer har föryttrat hans kläder och böcker för ringa prijs; begiärer att hon må få 
see dhe sakerne som ännu i hans cammar förmenes wara qwar, dher på hon och 
menar skole finnas en förtechning, som han sielf för sin dödh upskrefwet hafwer.

Höltz före effter som studenterne för tijden icke äre tillstädes, att hon söker sielf 
om attest af deras wärdh om han weet att här af skall wara något i deras cammar, 
sedan kunde Consist:ii sigill sättias der före till större säkerheet, att dhe icke förr 
befatta sigh dher med då dhe igenkåmma, förrän Rector dher af weet.

Doct. Skunck togh här med afträde, effter som han och skulle skrifwa med 
påsten, lofwade sigh kåmwa igen.

6. Befall :n Klinten angifwer, att 22 winterlass höö äre wedh Ockelsta ödeshem-
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manet, som rättaren Joon [Olofsson] i Wålstad will behålla, och tillbiuder derföre 
120 dr kmt.

Detta remitteres till Räntemästaren och inspect. serarii.
7. En bonde Anders Persson i Skiäfftuna, som har taget ödeshemmanet Ockelsta, 

begiärer af be:te höö, 4 eller 5 lass, antingen till skiänckz eller borgens. Negatur.
Hans cautions skrifft inlefwererades, som är underskrifwen af Anders Ersson i 

Brunby i östuna sochn och Anders Olsson i Löhambra i Skiefftuna, i Rectoris och 
befallningzmannens Klintens närwaro. It. inlades DD. Pet. Rudbeckii inspect. 
aerarii zedel, att hemmanet med inspectorum wilje honom bewiljat war.

8. Nie. Dwan har sökt hoos Rectorem om sin förre begiäran, recommendation 
för sine systerbarn till RijkzCantzleren, det Rector nu på hans anhållande insinuerar. 
Detta upskiutes till Secret:n kåmmer hem, som weth hwadh förr i actis, här om 
slutet är.

9. Rector proponerade på Doct. Rudbeckii begiäran, att Prof. Grubb söker få 
hyra Mestrr Boos gårdh, derföre han biuder 50 dr sölfrrmt. Detta hans förslag fan 
fuller Consistrm icke obilligt, doch kunde här i propter paucitatem adsessorum intet 
slutas.

10. Påminte Rector om catalogo stud. som till 111. Cancell. i höstas icke öfwergick. 
Item om lectionib»j publicis, dher om Rectores wedh denne tijd altijd hafwa fodrat 
beskedh af Decanis. Det förre angående, förmeente praesentes wore ännu tijdh till, 
emedan H:s HögGrefwl. Excellrz af annat nog har wäret occuperat denne tijden.

11. Rea. berättade att h. 01. Rudbeck har en och annan gång sändt till Rectorem, 
när något fattas i qwarnen som kiöpas skall, och begiärt en zedel dherpå. Detta 
hörer till inspectores aerarii, hwilka förr pläga gifwa och underskrifwa sådane 
zedlar.

12. Insinuerade Rector att h. Rudbeck har sändt honom en skrifft, der i han för- 
mähler sigh fått wetta, det en och annan ha yrekiat på hans löhning, sökiandes sigh 
här i exeulpera, besynnerligest med det skiählet, att han har hortum botanicum, 
hwilken så mycket sättier honom giöra, som han skulle läsa physicam Sperlingii 
eller anatomiam Riolani, helst effter han ingen förfaren trägårdzmästare har, som 
wid andre Acadrr här plär brukeligit wara.

13. Upläste Rector h. Rudbeckii förslagh om compositions wäsendet i Curios 
saak, det Prof. Norcop., som i sidste Consist. blef anmodat, h. Rudbeck här om på
minna, hade effter h. Rudbeckii maning skrifftel. upsatt, och sedan medh h. Rud- 
beckio communicerat, innan det till Rectorem lefwererades, då h. Rudbeck dhet och 
har approberat, och sagdt wara rätt effter sin mening träffat, och fördenskull tillstått 
att dhet måtte lefwereras Rectori, att reciteres i Consistorio.

Här till kunde praesentes intet swara, uthan skiöt sådant up till frequentius Con
sistrm och mognare betänekiande i saken.

14. Rector hade fuller flere punaer ännu att framdraga, men måste låta dhet 
bestå för d a  så få wore af adsessorib«r tillstädes, deröfwer han sig mycket be- 
swärade.

D. 14 Januarii
wore Professores kallade alla in Consistrm extraord. majus. Woro allenast till

städes Rea. M., DD. P. Rudbeck, DD. Skunck, Dn. Gartman kåm något seent, Dn. 
Norcop. Act. not. Rea. M.



12 1676; 14 januari-ig  januari

Fougden Larss Olsson Unonius hade å Klintens Acadrae fougdens wägnar lefwe- 
rerat Rectori en lista på en hoop bönder, som förleden sommar hafwer lijdit en 
beklagelig skada på all sin sädh, igönom ett ganska stort hagel, som hade giönom 
theras byar gådt och all grödan i grund förderfwat, derföre dhem skulle af Con- 
sist:o tillförenne wara itt heelt åhrs uthlagor tillgifne, och derföre förmeentes dhe 
och kunna kåmma till att af Cronan blifwa förskonte för knechteskrifningen, om 
the kunde få Consist:ii attestatum af Rectore underskrifwit, om Acad:ns dhem 
förunte benådning. Effter Rector ingenstädes fann i the hoos sig af bortreste Secre
tario lembnade actis, att samma åhrskylder dhem remitterade woro af Consist:o, 
dristade han sigh icke dhet begiärade attestatum meddehla, uthan Dn. adsessores 
kunde bewitna, att dhem en sådan tillgifft förundt war, wille och icke giärna bön- 
derne destituera, dher dhe på det sättet kunde hiälpas. Frågade fördenskull Dn. 
Prof:s om samma tillgifft, och fick till swars, att dhe alle mintes them wara bön- 
derne uthlofwad in Consistro. Böndrens nampn finnas och på fougdens Unonii 
ingifne sedel, then Rector lemnade ad acta.

D. 19 Januarii.
Consist. majus, praesentes woro Rector Magn., DD. Hoffwenius, h. Liung, h. 

Vereluw, h. Aurivill., h. Norcopensis. Act. not. M:r Micrander.
1. Uhrsächtade Rector sigh, att han för högt angelägne ährender nödgas frequen- 

tera Consist:m, effter så få äre upkåmne i dhe Consistoriis näst förr äre hålne, då 
Rector har tänckt något uthrätta, men propter infrequentium intet kunnat, särdeles 
i dhen swåre saken Acadrn har medh Behmen, att någon wiss till dess uthförande 
må fullmächtigas, emädan citations terminen nu snart är inne, men effter få adses
sores ännu upkåmne wore, fast tijden reeda öfwer halfannan tijma uthgången war 
ifrån wahnlig Consistorii tijma, föredroges någre andre små ährender.

2. En bonde Joon Nilsson i Ukne och Biörskog sochn är inkåmmen, klagar sigh 
wara afsatter från hemmanet, en annan bonde dijt stälter, den strax dödh blefwen, 
nu har denne Joon skaffat sigh åker och boskap, och å nyo begynt bruka hemmanet, 
hafft lycka dher med, betalt en godh deel af sin förre skuldh, men nu wilja den dödas 
arfwingar sättia en annan sin slächtinge dijt, och niuta städzlen, der före begiärer 
denne Joon få blifwa qwar wedh hemmanet. Skall ha i beredskap en wacker hoop 
spanne:! och en oxe till penningernes betahlning.

Quaestor: till det ringaste måtte dhe blij hörde som praetendera städzla rätten, till 
att undwijka klander.

DD. Hoffweni«j höll och här medh, och att fougden borde och då wara medh.
Resol. Consist:m håller lijkt att denne Joon blijr wedh hemmanet, i anseende till 

den flijt, han nu wijst med skuldens betahlning, och hemmanetz bruuk, doch böhr 
Academiae fougden dher i orten examinera dhe andres prsetention, som sökia att 
niuta hans stedzel som döder är, så att intet dher må blij någon willwalla af. Och 
sedan detta är berättat Consist:o, skall fullkåmligit slut följa dher på.

3. Erick Ersson i Wäsby och Broo sochn inkåm, supplicerade tillijka med sin 
förre gårdboos änckia om tillgifft för misswäxt A:o 1673 och 1674.

Frågades för hwad åhr denne Erik swarar, han "Sade för halfwe hemmanet i fiohl 
och halfparten änckian, men i åhr för alt, är skyldig tillijka medh henne wed pass 
16 t:r och peninger en påst. Sågz effter i hans qwittenzbook och fans en stor skuldh 
spannemåhl öfwer 20 t:r medh detta 675 åhrs uthlagor. Bonden frågades om han i
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åhr har såldt någon spanne:l. Han sw. sig något lijtet såldt för 12 dr tun:n. Det 
tyckte Consist. illa wara giort, att han effter sin godtyckio säljer spannemåhlen.

Resol., han wijser sin flijt att betahla dhet mästa han kan i åhr, af sin rest, sär
deles spannemåhlen. Sedan skall fougden skilja uth änckians skuldh ifrån Erick 
Erssons, så kan Consistim sedan betänckia sig, om någon tillgifft unnas kan.

4. Taltes om den hiälp som bewiljades till sahl. Radewijs begrafning. Och syntes 
betänckeligit dhen att gifwa uth, effter dhet säyes af no hwar, att Radewijs har 
lembnat wacker egendomb. 2:do. Intet wilja arfwingarne låta begrafwan här.

Resol. Om någon söker uth det som bewiljat är d. 17 Decemb. så gifwes zedel 
dher på, men tahlar ingen här om, så må dhet wara.

5. Blef mentioneradt om 672 åhrs bookz revision, hwem som skall dhen förrätta 
effter sahl. Prof. Terserum, emädan hans swåger sahl. Berelius, som detta på sigh 
togh, giönom döden afgången är.

H. Liung tillijtes dhär om, hwilken ursächtade sigh wäl, men lofwade änteligen 
giöra hwad han kan.

6. Wachtmästaren begiärer, att dhe böter som drängen i qwarnen är skyldig för 
mökränckning, måtte innehållas af hans löhn. Quaestor sade honom intet ha till 
fordra.

Resol. Dhet afföres något hwar gången af Quaestore på hans löhn, till dess det 
fyller hans böter.

7. Sahl. Radewijsens moder* inlade en supplijk, dher i hon klagar att hennes sohns 
saker äre af twänne studenter Matern«j Pfeiffer och P. Wolcher uthan wederböran- 
dernes tillståndh inventerade och en deel sålde, en deel förseglade och i Pfeiffers 
cammar inläste.

Ther emot uplästes Materni Pfeiffers bref från Stockholm, dher i han skrifwer 
sigh effter sahl. Radewijsens begiäran taget disposition här om, lofwar alt richtigt 
och förswarligen wara tillgångit, sidst beder att hans cammar dör må blifwa orörd, 
till dess han af sin siukdomb upkåmmer, och kan wara här.

H. Gartman: Ingen må gå och handtera absentis saker, och det är mitt votum.
H. Aurivilli»s, h. Liung höllo före, man borde deferera henne sin begiäran, och 

försäkra henne om sitt.
Resol. Man försäkrar fönstren medh poster, och sätter Consistorii zegel för dören, 

och skrifwes Pfeiffer till, att han intet rörer der wed, för än Consist:m gifwer dher 
till tillståndh, och wederböranden är tillstädes, på både sijder.

Detta sades modren, hwilken sade denne drögzmåhlen falla henne både kåstsampt 
och beswärligit, klagade öfwer att Pfeiffer och Wolcher ha giordt sigh till målsmän 
obudne, begiärte få sakerne löös, innan hon reeser hädan.

Consist. sw. nödigt wara, att studenterne måste höras, effter dhe tillbiuda sigh 
wilja swara. Hustrun sade sigh intet kunna reesa, förän dhe kåmma hijt in att swara, 
berättade att werden har Pfeiffers cammarnyckel, och säger honom wara förseglad, 
men will intet gifwan fram, uthan säyer sigh intet finnan igen, dhet som giör miss- 
tanckar hoos henne, begiärte att wärden må tillhållas att wijsa fram nyckelen, så 
will hon wara dher medh tillfredz, till dess Pfeiffer inkåmmer att giöra reeda här 
före.

Consist:m låfwade här i räckia henne handen, och att skrifwa Pfeiffer till med 
första kåmma öfwer, eller hafwa sin fullmechtige.

* Katarina Keller.
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8. Förebrachte nu Rector det förnembsta ährendet, som han till G)nsistorii be- 
tänckiande denne gången will lämna, wara, att få någon fullmechtig uthi Behmens 
saak, effter tijden intet tohl något drögzmåhl. 2:do. Att wij äre bekymbrade om att 
få original documenterne i händren ifrån h. Olao Rudbeck.

En och annan hölt nödigt, att man arbetar först på medh all flijt till få original 
documenterne. Taltes länge om det swar som h. Rudbeck har skriffteligen gifwit 
Consist:o, och syntes han intet rätt fattadt Consist:ii begiäran, i dhet han i stället 
för dhe begiärte documenter och handlingar, skrifwer Consist:m hafwa begiärt af 
honom underrättelsse i saken.

Resol. Att man i morgon skriffteligen begiärar dhe obligationer, bref och docu
menter som angå denne saken, särdeles dhe som angå dhen oliquiderade skulden, i 
synnerheet det memorialet af d. 14 Junii 669. It. Mest. Boos långa book, dher i 
hans kiöpmänsrächningar stå. Denne skrifften sändes underskrifwen af Rect. Magn. 
och Consistio per Notarium M:r Micrandrum, och begiäres skriffteligen swar der på. 
Får man intet documenterne, så måste man giönom en express nembl. wachtmästa- 
ren, berätta detta 111. Cancelko. Och der h. Columba är qwar i Stockholm, tillijtes 
han att insinuera detta hoos III. Gincell :m. Frågades hwem som skall blij provi- 
sionaliter fullmechtigad i denne saken till Kgl. HåfRätten. Nämdes effter constit. 
M. Micrander af någre Professoribus; Rector nämde h. Quaestorem.

9. Uplästes h. Olai Rudbeckii bref till Rect. och Consist. dher i han ursächtar 
sigh emot någras spargamenter och klander, dher på att han icke altijd lääs publice, 
såsom tillförende, hwilcket han säyer derföre skiee, att han för horti botanici cultiva- 
tion, intet finner sigh meer obligerad till giöra, än han giör, och wedh andre Aca- 
demier i Hålland och Parijs wanligit är, helst dher ingen färdig trägårdzmästare är, 
berättar dher hoos hwad han lijkwäl i sin profession har läst.

Resol. Dhe få som nu tillstädes woro, kunde intet uthlåta sigh till swara här på.
10. Taltes om G>mmunitetz upsättiande, dher om Rector begiärte wetta Con

sistorii mening. Quaestor sade, så snart jag får zedlarne in af fougderne, och blijr 
underrättad om hwad medel wij ha att tillgå, så få wij då sluta närmare här om. 
Hwilket syntes och Cons:o gott.

11. Påminte Rector om Abraham Perssons [Winges] rest. Quaestor sade sigh 
offta påmint honom, han lof:r men intet håller.

Resol. Man skrifwer honom till, att han på ähra och redeligheet har uthfäst sigh 
till betahla, tijden nu länge sedan wara ute. Derföre begiäres han med första in- 
kåmmer detta att clarera, ehest nödgas Acad:n sökia assistence af högre hand, dhet 
hon ehest icke giärna giör, effter han wäret i Academiens tiänst.

12. Item skrifwes till cammereraren i BergzCohegio Döpken*, om dhe 1227 dr kop- 
parm:t han är skyldig Academien, att dhe uthan drögzmåhl betahlas. Detta brefwet 
lofwade Quaestor giönom Unonium öfwersända.

13. Mölnaren i Ulfwa Anders Pålsson, klagar sigh lijdit stor skada medh qwarn- 
bygningen, som för honom en gång afbrann, och andre gången skedde skada dher 
på af ijs, det han medh stor kåstnad upbygdt. Begiärer något afslag på sitt arrende.

Resol. Honom unnes 10 t:rs tillgifft på hans rest, i anseende till hans twänne 
gånger lijdne skada wed qwarnen, och dher af fölgde omkåstnad.

14. En bonde Johan Ersson i Altomta, tihbiuder sigh att taga emot Acad:ns hem-

D.v.s. Claes Depken, adlad Anckarström.
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man i Wattholmen, som ligger nästan öde. Dher han niuter den förre förmedling 
och 2 åhrs frijheet. Quaestor betygade denne wara en god earl.

Resol. Dher han sätter nöyachtig caution, och bygger något hwart åhr, kan han 
få hemmanet, och niuta dhen gamble wanlige förmedlingen. Bygger han wäl, så 
kan Consist. framdeles kåmma honom till unsättning medh någon spannemåhl.

15. Propomde Rector att humblegårdzmästaren wed Älfgiälet tillbiuder sigh till 
örby hemmanet.

Resol. Han måste först wijsa sitt afskiedhzpass ifrån sin förra herre, så kan man 
sedan betänekia sigh närmare här om.

D. 21 Januarij

höltz Consist. extraord. majus, present. wore, Rector Magnif., DD. Benzelius, h. 
Gartman, M:r Fornelius, M. Aurivillius, h. Norcopensis, Mag. Columbor. A a. not. 
Mag. Micrander.

Doct. Hoffw. war uppe, men gick strax bort.
1. Berättade h. Columbor som i dagh är ifrån Stockholm ankåmmen, om sin 

reesa. Först det han hade upwachtat RijkzCantzleren, och begiärt i ödmiukheet H:s 
HögGrefwl Excell:z omdöme, om den supplijken Consistorium hade ärnat ingifwa 
i Kongl. Revisionen, har R. Cantzleren sagdt sig nu illa ha tijdh till igiönom see 
Consistorii skrifft, sedan frågat huru Consist:m will anklaga Kgl. Håfrätten, antingen 
för denegata eller male administrata justitia, eller för begge delarne. H. Columbor 
begiärt dher om få i ödmiukheet opwachta H:s Excelkz en annan gång, effter H:s 
Excell:z den gången af månge andre upwachtades.

Sedan har Prof:n sökt seaet. Gyllenstolpen, men honom intet funnet i staden, 
har derföre åthskillige reesor wäret hoos secret:n Coyet, och honom recommenderat 
denne saken, han swaradt sigh giärna i denne och andre saken wele tiäna Profes- 
soribor, men sade dher hoos, att när h. Hadorphius gaf honom supplijken öfwer, 
har han tillijka begiärt, att h. Coyet wille först wijsa honom III. Cancelho och för
nimma, om han wille något dher i låta ändra, innan dhen ingifwes.

111. Cancell. då swarat, dhe Gode Herrarne Professores dhe äre kloke nock till 
iudicera sitt scriptum sielfwe, och effter supplijken lågh ännu hoos h. Coyet, anhölt 
h. Columbus, att den i Kongl. Revisionen måtte insinueras.

H. Coyet swaradt, att Revisions herrarne än intet äre inkomne. H. Columbor 
begiärt en attest, att saken i Kongl Revision är angifwen. Coyet sw. dhen intet 
kunna gagna Acad:n, om han allena skulle nomine privato gifwa en sådan attest. 
Dher på h. Profess:n sökt h. Oliwenkrantz, hwilken lofwat giöra Acad:n till wiljes 
hwad han kan, men sagdt sigh wara dispenserat ifrån Revisions arbete, sedan Håf- 
Cantzleren h. Ehrenstedt kåm heem, har rådt dher till, att saken flijtigt skulle recom- 
menderas seaet:n Coyet, det Prof:n å nyo giort, han lofwat alt gott uth, sagdt sigh 
fått bref om samma saak af h. Verelio, men för wichtige publique ährender kunde 
intet så fort gå som man önskade. Onsdagen har Prof:n fått det swaret af h. Oliwen
krantz, att han giärna wille hielpa Acad:n till citation, men twiflar om det för 
högwichtige orsaker, kunde i de dagarne låta giöra sigh. Derföre Prof:n ey längre 
kunde töfwa, uthbedt Ericum Wennaesium han wille afwänta swar dher i. Han 
lofwat det giöra, särdeles om han finge skrifftel. ordres der om.

Consist:m tychte rådeligit, man skrefwe seeret. Coyet till här om, och sände det i
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ett bref till Wennaesium, och att en express reeser öfwer, så frampt man icke får 
någon wiss som reeser öfwer snart.

2. Berättade Rector den andre orsaken till Consistorii sammankallelsse denne 
gången wara, att man skulle låta weta Vendro Consistro h. Olai Rudbeckii swar 
andre gifwit om documenternes extraderande i Behmers saak, och att projectet på 
brefwet till 111. Cancell. här om måtte upläsas.

Först uplästes h. Ol. Rudbeckii swar af d. 21 Jan., dher i han skrifwer att Con
s i s te  intet stort gagn skulle kunna hafwa af dhe begiärte documenterne. Sedan 
swar ar han distincte, och nekar gifwa dhe documenterne från sigh, som äre passerade 
emellan Mest. Boo och Behmer, förn han blijr betalt för det arbete han har giort 
med mest. Boos rächningar, och får hwar io:de pening effter Consistorii sluth, af 
dhe medel som då wore Acad:n gode giorde, hwilket war 18000 dr, bör så honom 
1800 dr dher af, beder derföre att Consistrm wille låta wärdera M:r Boos rächningar 
och honom derföre betahla, så skohle Mest:r Boos documenter blifwa Acad:n lefwe- 
rerade, hwad dhe andre documenterne emellan h. Rudbeck och Behmerne wedkåm- 
mer, säyer han dhem alle wara upbrände.

Consistorii adsessores störste dehlen förundrade sigh mycket öfwer sådant uptogh, 
och dristigheet, att handtera publica documenta, dhem han bona fide har taget till 
sigh, och bona fide borde restituera.

Kunde intet annat see, än att h. Rudbeck will på detta sättet vindicera sigh emot 
Consistrm, wiste och intet af något sådant sluth, att han hwar io:de pening skulle 
hafwa.

Uplästes ett project på brefwet till 111. Cancell. här om. Och effter det sades att 
H:s HögGrefwl. Excelkz wäntes endera dagen till Wännegarn, wore alle ensse, att 
när man wist förnimmer H:s HögGrefl. Excelkz wara ankåmmen, att då wisse de
putati dijt reeste.

Sedan begynte h. Norcop. betyga sin önskan, att någon förlijkning och enigheet 
måtte blifwa emellan alle collegerne, det betygade och dhe andre så wijda det skiee 
kan uthan andras laesion. Blef sedan widlyfftigt här om discurerat in utramq#e 
partem. Och som h. Norcop. dref dher på, att composition skulle få sitt rum, icke 
allenast emellan h. Rudbeck och Consist:m uthan och emellan Curio, swarades en
hälligt af dhe andre, att dhe abhorrera ifrån den composition som kräncker Con- 
sistrii honeur, och kullkastar dess domar, ey heller såge dhe sigh kunna meer cedera 
än det reeda skiedt är i det projecterade compositions förslaget i Stockholm.

H. Benzelius: Jag will justificera in för Gudh, fast jag intet för menniskior det kan 
(det jag lijkwäl skall tillbiuda) alt det onda som jag i denne saken har draget in för 
Academien.

H. Norcop. begiärte, att alle må säya sine vota. Dhe swarade sigh reda det sagdt.
H. Fornelius sade sig mäst wäret borta i denne saaken för särdeles orsak. Men 

skulle nu gå der på, att Consist:ii honeur för de gångne domar göres, så wille han 
giöra ett medh Consistro, och intet draga sigh der ifrån, det han begiärte noteras.

D. 22 Januarij

höltz Consist. minus pr&s:bus Reet. Magnrco, DD. Rudbeckio, M. Jonae Fornelio, 
M. P. Aurivillio. Notante M. Micr.

1. Betygade DD. Rudbeckius sigh giärna i går upkåmmet, men seent fått wettat



1676:22  januari 17

att Consist. majus höltz, sade sigh giärna see, att det blijr en composition emellan 
hans broder och Consistim, och att dhet aldrig blijr gott förr, hwarken i Mestrr Boos, 
Behmens eller Curios saak.

2. Berättade Rector någre saker näst för hälgedagarne wara angifne, men då för 
absentiam adsessorum blefwet upskutet till effter hälgen, imedler tijdh ha somblige 
af dhem som wore angifne undraget sigh.

Särdeles ha wachten klagat öfwer något buller och owäsende skiedt nattetijdh. 
Rector frågat noga effter grassanter, fått allenast igår på Ciämners Cammaren 
giönom wachtmästaren wetta, att 2:ne studiosi Simon Ruth och Pfeiff ha wäret 
medh, det Koppmans kiällarswen har der bekiänt, derföre dhe både nu wore op- 
citerade.

Simon Ruut inkåm tillijka medh Acadrae wachtmäst. och 2:ne wachtdrängier. 
Ruten tillstog sigh tijsdagzafftonen wäret på kiällaren, neekte dhet klagade owäsen- 
det af sig skiedt.

Erick Matsson wachtdrängen sade, att den natten kl. 12. kåmmo 11 perssoner, 
föruthan poiken som baar baasfijohlen in på torget, en af dhem satte ryggen giönom 
cortigardet, sedan gingo dhe åth Swartbäcken. Då kåm en student och talte wed 
wachten, sade ett stort buller skiee i Swartbäcken, i dhet samma kåmmo dhe så till
baka alle samman, gofwe ett stort anskrij wedh cortigardet.

Ruut sw.: en af wårt sällskap frågade, få wij intet skrijka, der till sw. en af 
wachten, jo men få i så. Acad:ns wacht neekte sigh det hördt, om icke stadzwacht- 
drängen Erick Nillsson, som stog uthwedh dören det sade.

Sedan sade Erick Matsson, speelte 2. dhe andre korssade medh wärjorne, och lade 
dhem kring sigh. Fr. om dhe ropte då, det nekte wachten, men förr ropte dhe. Sedan 
ginge dhe in på kiällaren, sade wachten sutte der öfwer 3 om mårgonen.

Ruut neekte sigh så lenge der suttat.
Ruut frågades, om han någet har här emot att säya. Han sade sigh intet ha till säya, 

uthan kåmmet up på citation, icke wettat sigh någpt ont giort, uthan skriket en 
gång eller 2. då lof gafs af wachten.

Rect. frågade hwilke dhe andre wore. Ruut sw.: Jagh, Pfeiff, Drysander, Kelder 
[0: Nicolaus Käder], baron Wrangell och hans tiänare, 3 st:n som speelte dhem 
Drysander har skaffat, hwilke jag ey kiänner. Fr. om dhe wore alle lijka deelachtige
1 ropandet. Ruut sw. ja på torget effter wachtens lof, eliest roptes intet hårdt.

Daniel Pfeiff inkåm, wachten föredrog samme klagan. Pfeiff sw. sigh wäret 
medh, tillstog sig ropat medh på wachtens tillåtelsse, nembl. denne Erick Matssons, 
det Erick Matsson sielf ha tillstådt nu i Consistorii förstugu. Erick sade sigh wäl 
sagdt ja här till, men det i upsåth att wijsa hwem det war som gaf lof. Pfeif bety
gade sigh intet mindre tänckt än någon att offendera, eliest nampngaf han samme 
personer som Ruut, sade sigh intet minnas huru länge dhe wore på kiällaren. Rect. 
sade att Ruutz poike ha warit examinerad hårdt, men inständigt med grofwe eder 
nekat sigh kiänna någon af dhem som war medh. Ruut sw. sigh intet råda derföre, 
att poiken der till nekat, sigh ingalunda honom det befalt.

Parterne togo affträde.
Consist: les funno dhem oprichtigt nock bekiänna, och derföre meritera någon 

lindring, eliest kunde intet Consistorium sententiera förän dhe andre inkåmma med. 
Syntes och skiähligit, att den wachtdrängen som har gifwit lof till ropande blefwe 
näfster.
2 -  724147 SalUmder
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Detta sades parterne, och förmantes studenterne här näst wara tillstädes tillijka 
med dhe andre som nampngifne äre, att dhe intet förr afreesa någon wägz.

3. Bagaren Soll [d: Henrik Zoll] inkåm emot mölnareänckian här i qwarnen om 
giäll, som hennes man hade giordt, wijste fram hans obligation på 20 dr kmt, item 
en annan obligation på 12 dr kmt. Hustrun tillstog skulden sade sigh intet ha till 
betahla medh. Bagaren sade henne hafwa med reverentz swijn, dhem han will taga 
i betahlning. Hon neekte sig ha meer än ett swijn och en hoop små barn.

Hustrun sade sigh hängdt nycklarne på sin sahl. mans båår, det sade H:s Hw:t 
DD. Rudbeck sigh hördt, derföre och han såsom pastor och kyrckan gifwit effter 
sin rätt. Bagaren sade, om nycklarne wore hängde på båhren, så hade hon bordt låta 
all qwarlåtenskap till betahlning åth giällnärarne. Begiärte bewijsas, att hon så hade 
hängdt nycklarne. Sade sigh wilja bewijsa det hon har hafft till betahla medh. Hon 
sade sigh betalt mölnaredrängen der medh. Hustrun frågades hwem hon har till 
witne, att nycklarne wore hängde på båhren. Hon sade att kyrckwachtaren Johan 
Matsson som nu är död hängde nycklarne dijt, effter hon war siuk och wijste intet 
meer der af.

Bagaren begiärte, att der må sees effter, om det är något till betahla medh.
Parterne affträdde. Consist:m fann bagarens pretention wara richtig, men be- 

fahrade något ey wara till betahlning.
Resol. Consist:m sänder 2 gode män dijt, att see effter om der något fins till 

betalning, och skola dhe fråga effter, om någre swijn der finnes eller annat till be
tahlning, då Soll så wäl som andre creditorer skole få effter proportion.

4. Framwijste Soli Depositoris Beckii obligation på 8 t:r rogh, att betahla i 
Michaelis tijdh. Har pantsatt en lijten sölfwerkanna. Men Beckius propter luctum 
intet upkåmmet, effter hans hustru ligger obegrafwen.

Consist:m tychte skiähligit, att Soll bijdar något lijtet, så länge hustrun blijr 
begrafwen.

Soll sade sigh giärna wela bijda så långe, om icke hans reesa till Stockholm till- 
stundade. Rect. lofwade imedler tijdh förmana Depositorem till betahlning.

5. Inkåmmo wachtdrängierne Erick och Johan Matsson emot Joh. Soom*, för ett 
fuult buller tijsdagznatten. Han hade kåmmet kiörandes på torget medh orgnistens 
[Zellingers] sohn på slädan, ropte hoy någre gånger, gick så in på kiällaren. Wachten 
gick dijt in att förmana kiällareswän till afhålla så långt på natten sälja öhl.

Då sade Sohmen ett fult ord åth dhem, sedan kåm han åter uth, kiörde heela natten 
till mårgonen och roopte. Fr. om han roopte hårdt, sw. intet gallskrijkte han, uthan 
ropte hoy.

Sohmen sade sigh hafft en bondhäst, den han war befalt sättia in hoos rådman 
Gahm, men slapp intet dher in, derföre måste han någerst reesa in så länge, nekte 
sigh ropat eller stormat.

Sohmen tillstog sig sagdt det ordet till en af wachtdrängen, som klagas öfwer, 
men reetad af honom der till, effter han togh honom för orsaken till bullret.

Ty det har kåmmet rychte, att denne Sohmen förr och stormar om nätterne. 
Wachtmäst:n sade honom tiugundagztijden wäret i ett compagnie, som ha buller 
och roop på gatan upwächt.

Sohmen böter för ett skiälsordh på wachten 6 mk smt. som effter wachtord-

Felskrivning för Ericum Sohm.
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ningen fördubblas. Och förmahnas Sohmen flijtigt taga sigh för sådant till wahra, 
helst effter han som notarius i skohlan, bör gå ungdomen före medh gott exempel. 
Sohmen afbad böterne, Re[c]tor efftergaf sin deel, dhe andre twådehlarne skall han 
gifwa uth.

Dhen 24 Januarij
G)nsist. extraord., praesentes wore Rector Magn., DD. Rudbeckius, DD. Ben2elius, 

DD. Skunck, [h. Åkerman], h. Gartman, [DD. Hoffwenius], Mag. Liung, h. Verelius, 
Mag. Aurivilli«r, h. Norcop., Mag. Columbus. Act. not. M:r Micrander.

1. Sade R. orsaken till Consist:ii sammankallelsse wara, att emädan man för
nimmer H:s HögGr. Excellrz RijkzCantzleren wara kåmmen till Wännegarn, och 
Acad. skyldigheet, så wäl som åthskillige sakers nödwändigheet fordrar, att man 
hälssar på H:s HögGr. Excelhz, wille Rector giärna wetta, hwilka som der till 
deputeras skohle, men effter få Professores wore än upkåmne, upskiötz denne delibera- 
tion en stundh.

2. Anbude sigh twänne män till mölnare i Acad:ns qwarn, den ena från Stock
holm Johan Matsson, han inkåm, sade sigh ha 2 wäderqwarnar i Stockholm, den ena 
Johan Hörners, den andre gref. Gabriels [o: Gabriel Oxenstierna], sade och sigh 
hafwa 3 små gårdar i Stockholm. Och effter han beswäras med för stort arrende 
dher, söker han sigh giärna någon annan uthwäg, sade sigh wara waan wedh till 
giöra medh sin egne händer qwarnarbete af trään, och att hugga steenar. Att boo i 
qwarnen meente han sig icke giärna kåmma till rätta, med mindre husen lagas.

Consist. frågade om han är nögd med den löhn Anders Pålsson hade nembL 500 dr 
koppdrmt? Han sw. det synas lijtet.

Consist. sade, att stort arbete och kåstnaden der på skall Acad:n stå. Han begiärte 
lijtet få see sigh om, huru i qwarnen tillstår, derföre sändes han neder i qwarnen med 
wachtmästaren.

Inkåm sedan den andre en snickare från öhrby i Wändel, wedh nampn Bengdt 
Ersson, sade sigh hafft Larss Anderssons Höökz qwarn i 7 åhr om händer. På till
frågan sade han sig förstå qwarnarbetet, och wilja taga emot qwarnen, på det som 
dhe andre hafwa henne hafft. Frågades om han skaffar caudon för sigh, effter han 
sielf intet har stort wederwåga. Han sade sigh talt med Academiae bookhållare dher 
om. Sades honom, att han borde hafwa en cautions man till, om han will blij antagen 
här till Dher med affträdde han.

H. Gartman kåm nu in.
3. Christianus Walstenius en Finno begiärer testimonium, doch icke afskiedz 

testim. uthan allenast wittnesbördh att han ärligen och wäl sigh ha förhållet, lijka 
som en recommendation, förmenes wilja sökia succession effter sin fader. Resol. 
Effter han har wäret i collegier hoos en och annan af Professoribor, och ingen annat 
om honom wijste än det gott är, unnes honom testimonium i wanlig form.

4. Blef åter tahl om mölnaren, och tyckte Consistorium bättre om Johan Matsson, 
effter han har hafft swåre wärck under händerne förr, och är waan wed hacka 
qwarnen, den andre syntes intet tiänlig dher till. Taltes om hans löhn, och tyckte no 
hwar bäst wara, man biude honom 500 dr, men är han dher medh intet nögd, så 
kan man läggia 50 dr till. Will han ingalunda derföre, så lägger man heller 100 dr 
fulla till, för den skada man eliest tager dher af, att ingen mölnare är. Och lemnades 
h. inspectoribor och Quaestori, att sluta med honom. Kan Rector få tijdh så lofwade 
han wara medh.
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5. Blef nu åter talt om reesan till Wännegarn, och begynte Rector mentionera 
om compositions wärcket, begiärte att dhe G. Herrarne wille no hwar yttra sig, och 
säya sin mening dher om. Antingen dhe wille änteligen blij wed det förslaget, som 
Consistorii deputati i Stockholm ha gifwet, eller något ändra dher i, betygandes 
Rector sigh intet giärna willja försumma något som tiäna kunde till enigheet, och 
önskade sådant skiee kunna medh Consistorii honeur.

Nu upkåm h. Åkerman.
Frågades hwad ährender nu föredragas skohle H:s HögGrefwI. Excellrz R. Cantzle- 

ren. Sades. 1. Om compositions wärcket. 2. Behmens saak, att H:s HögGr. Excellrz 
wille hiälpa Acad:n till få citation på Behmen i Kgl. Revision, och att få original 
documenterne af h. Rudbeck. 3. Om Communitetet, antingen en disk eller 2 skall 
stå, effter inge medel äre till inkiöp, och hoos inspect. stipend. intet står att im- 
minuera numerum studiosorum. Särdeles dref DD. Skunck här på, berättandes dher 
hoos hwad swårheer med inkiöp är, effter hwarken smör eller fläsk finnes till kiöps.

Wedh detta tillfälle frågade DD. Skunck, huru det skall blifwa medh stip. peccun., 
om det skall afdragas pro quota för dhem, såsom för Professorib/w, eller om dhe 
skole få sitt uth, och om man skall referera detta ad IIL Cancelhm. Syntes gott dhet 
skiedde, och att Consist. sade först sin mening dher om, som kunde refereras hoos 
111. Cancelhm.

Nu inkåm DD. Hoffwenius.
N u war alles mening, att så wäl propter aequitatem som registrens förfärdigande, 

med hwilke eliest stor swårheet blifwer, måste stipendiarii så wäl som Professores 
underkastas balancerne. Doch att detta först hemställes 111. Cancelko.

Propon:de Rector om composition kan tillåtas, och med hwad conditioner. Vo
terades.

Mag. Columb#;: dher är nock efftergifwit reda, om det icke på det sättet kan 
skiee composition, att Consistorii domar blij ståendes, så weet jagh intet, huru det 
låter giöra sigh, ty intet kan Consist:m kalla sielf tillbaka dhet som dömdt är, giärna 
skulle jagh önska composition på det sättet, att domarne blefwe orörde.

H. Norcop.: för min persohn tycker jag, composition är det bästa medlet i denne 
saken, både derföre, att så store angelägenheeter äre för Acadrn, att tänckia på, i 
andre saker wedh denne tijden, och dess uthan så god förhopning, att den samma 
composition skall med gunst blij ansedder, och att samma composition är giörlig 
med begge parternes gagn och heder, sluter jagh dher af, att när den Kongl. Håf- 
rätten sådant autenticerar, har ingen något till beswära sigh, dessföruthan finner jagh 
uthi ingifne förslag, att den ena partens beskylningar gå emot den andres, och således 
å begge sijdor nederläggias genom composition, när Consistrm och så lägger neder 
heela sin action med domarne, så winner dher emot Acad:n lijka fult ett åthnöye 
medh trycketz uprättelsse, som är det förnembsta här i att sökia. DD. Skunck frågade 
hwad som förståås medh domarnes nederläggiande. Norcop., dhet som i composition 
plä skiee, att man intet meer täncker dher på, uthan lijka som det aldrig wore skiedt.

Mag. Aurivillius: Effter det taltes om emellan parter, håller jag nödigt man giör 
åthskildnat, emellan dhe strijdige parter, en deel är passerat emellan Curio och 
Acadrn, i hwilken saak Consistrm satt ett competens judicium, hafwer fält sin domb 
och äntel. sentens, nu effter det är ohörligen för mig så mycket jagh weet, att nonsin 
competentes judices såwijda dhe effter sitt yttersta förstånd skiähl och samweth 
hafwa fält någon domb, att dhe då af sitt eget bewåg otwungne condescendera till
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någon förlijkning med den parten, som så lageligen dömder är, så att dhe fälte domar 
till dess större deel, skulle wara som null, men hwadh som swaras, att förlijkningen 
kan intet ingås, så länge domarne blij beståndandes, der om, blifwer iag i samma 
mening, som det förra compositions projectet i Stockholm insinuerat, uthtrycker, 
effter jag intet kan see, huru Consist:ii honeur och auctoritet kan blij conserverad, 
om Consist:m otwunget skulle gå ifrån sine lagelige fälte domar. Men skulle H:s 
Excelkz h. Praesidenten och andre förnähme herrar, som till composition i denne 
saak rådt och förmant, kunna wijsa något förslag, att en composition emellan com
petentes iudices och partem damnatam särdeles effter domarnes casserande wore 
giörlig och skiählig, och kunde skiee, uthan laesione judiciam, är jag beredd, så wäl 
som någon annan till en sådan composition, men som jag ingaledes här till ha det 
kunnat finna, altså kan jag och så icke förstå mig dher till, på dhe förslag som här 
till gifne äre. Dhen andre dhelen är passerat emellan Prof. h. Ol. Rudbeck och Con- 
sist:m, och ehuruwäl Consist:m dher uthi och så i mången måtto är swårligen 
laederat, doch blifwer jagh wedh det förslaget, för är gifwet i detta måhlet i förberörde 
project.

H. Verelius: Jag drager migh giärna undan, effter jag war på en annan tancka 
för in Consist., och effter dhet war Consistro misshageligit, troor jag mig intet kunna 
röra mehr der om. Lijkwäl att säya min mening. Jag besinner, att alt det som här 
passerat är, det är antingen giönom appella/mnem eller supplijk kåmmet under högre 
domare, altså anstår det högre domare att approbera hwad rätt är, heller corrigera 
hwad dhe finna oskiähligit. När nu det högre judicium råder till composition, tror 
jag det skall finnas i denne action, att intet alt är så heelt smitt på begge sijdor. 
Och effter det seer så uth, som Consist. wille att Håfrätten skulle confirmera, alt det 
af Consist:o är giordt, så är han som wederpart är gahlen, om han på det sättet ingår 
composition. Icke heller är det owant, att när domaren af wäld har försedt sigh, att 
han plichtar dherföre, doch giör jag ingen application dher i, derföre tycker mig att 
den ene parten så wäl som den andre kan finna skiäligit, att composition skier, ty 
dhet törs wäl finna sigh, dhet Acad:ae domb blij skrapat före i denne saken, så wäl 
som i Behmens.

Mag. Liung: Jag önskar för min person mycket giärna, att denna långsamme 
hängiande saak kunde kåmwa till composition salva et illaesa utraque parte, och att 
det måtte icke lijda afbräck, som man på edh och samweth effter yttersta förståndh 
judicialiter författat hafwer, helst effter och H:s HögGr. Excelkz icke en uthan flere 
reesor oss förmanat hafwer i sine bref att see på trycket. Hwad injurier wedkåmmer, 
tycker mig man kan ex aequitate animi å begge sijdor dem bijläggia.

Doct. Hoffwenius. Jag finner och in genere compos, wara den bästa wägen 
caeteris paribus, nembl. om hwar och en gåår oskadder till sin ähra der ifrån, nu 
tycker mig att här ballanceras intet dhe saker emot hwar annan, som bör balanceras. 
Dhe injurier som h. Rudbeck har kastat på Consist:o bör balanceras emot Consist. 
domar, antingen ha Acad:n dömdt galet och Rudbeckii tillwijtelsser sanna eller 
contra, skall det nu skie någon composition, så tycker mig dhe skulle draga af på 
både sijdor något, nu tycker mig fuller, att emädan Consist. domar äre stäke på gode 
fundament, derföre kan jag intet dhem medh dess honeur retractera, uthan tillsee 
huru i execution på dhem kan något modereras, ty dher medh conserveras Consist: ii 
honeur, och den andre som är fallen till så stort böte, och till sin wälfärd, som och 
det neeslige fängelset, blifwer lijsad och intet $å högt skadd, utan att han allenast
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lärer smälta sitt modh och att han erkiänner Consist. för sine huusbönder, och har 
Consist. intet taget någon ähra ifrån Curio, uthan lämnat honom en ährlig tiänst, 
nl:n bookförare embetet. Der emot på andre sijdan nembl. Rudbeckii, gifwa wij 
effter dhe injurier, som h. Rudbeck har kastat på Consist. i Kongl. Håfrätten, altså 
bli jr Rudbeckii honeur conserverad. Om den injuriae domen, emedan dhen angår 
särdeles personer, dristar jag mig intet att säya mitt judicium, uthan lemnar det till 
wederbörande, doch skulle jagh giärna råda dhem till enigheet, men dher ingen för- 
lijkning skieer på detta sättet, reserverar jagh tillijka med Consist:o mig den recon- 
vention, som man skiähligen kan sökia emot tillfogade tillwijtelser och skada, som 
på ett och annat sätt oss äre och publico tillfogade.

H. Gartman: min högsta önskan ha altijd warit, och är än, att der giörliget wore, 
man kunde afgiöra all denne widlyfftigheet och twist per amicabilem compositionem, 
men huru och per quas artes man skulle kåmma dher till, har jagh än ey kunnat 
finna. Angående Consistorii saak medh h. Rudbeck, bestående i injurier, dhen håller 
jagh före hon tohl composition, helst effter ingen domb är der i afgången. Men dhen 
andre medh Curio, dhen finner jag heelt och hållet af en annan art, effter hon en gång 
per sententiam är afgiord. Doch tycker jagh som Doct. Hoffw. dhet jag lijkwäl uthan 
praejudice will ha sagdt, fast än man näpligen kan revocera sine domar illaesa aucto
ritate Consistorii, ty det pugnerar medh scriptis legibus så wäl wåre som andras, 
håller jagh lijkwäl giörligit och aequitabelt, att man medh execution modererar 
något, som kunde synas wara hårdt fattadt, besynnerligen i injuriae domen, angående 
peningeböterne och carcerem, och att Curio finner sigh med en ödmiuk afbön i 
Consistorio, i det öfrige är jag ensse medh Doct. Hoffwenio.

H. Åkerman: Jag wille blij informerad närmare om denne saken, men effter tijden 
dhet ey tohl, kan jag intet säya mitt votum.

Nu uplästes projectet i Stockholm giordt. Consist. fr. i hwad h. Åkerman begiärer 
information. Han sade sigh denne gången intet kunna inhämpta dhen.

DD:r Skunck: till att så mycket bättre kåmma uth här medh, så will jagh och för 
min person uprepa sakernes åthskillnader, denne ena saken är emellan Academien 
och Curionem, den andre emellan Consist. sampt och någre dess särskilte ledamöter, 
och Curionem. Den tredie saken är, den h. Rudbeck har insinuerat i Kongl. Håf
rätten, klagandes på Consist:m för fälte domar. Hwad angår den första saken emellan 
Academien och Curio, har jag för min person intet meer till säya, än mitt votum 
innehåller, och kan dhet säya inför Gudh, att jagh det opassionerad som en ärlig kar, 
på min edh, samweth och yttersta förståndh fält, weet migh således intet att hafwa 
till componera medh någon, effter jag intet weet mig någon ha offenderat, uthan 
den ena parten, för hwilkens skull oskiähligt wore något af be:te voto retractera, 
helst emädan jagh intet mitt votum annorlunda formerat hafwer, än gütige skiähl 
hafwa migh det aftwunget. I den andre domen äre Curionis injurier tül finnandes i 
inlagor och capiden citerade af laghen, tyckes då den Curioni för swårt, så Gudh för
låte honom, som medh sine inlagor sådant hafwer sigh pådraget, har och intet att 
rabattera af det jagh voterat hafwer der i, uthan jag wüle moth mitt samweth lagh 
och skiähl det giöra. Det 3:die angående dhe tillwijtelsser h. Rudbeck har kastat på 
Consist., som dhet ochristeligen oskiähl wärre än hedniskt, skulle ha dömdt, det will 
jag för enigheet och wänskap skull för min persohn aldrig tahla på, aUenast han 
uhr Håfrätten be:te skrifter röyer af wägen. Will ehest H :r RijkzCantzleren inter- 
cedera (jag tager nu det ordet more Romano) eller dispensera något i execution,
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eller Curio sielf giöra afbön, och der med undgå fängelsset och böterne, som hetz 
honom så högdt skola gravera, så är jag wäl tillfredz, är och intet tiänt der medh, 
att han blijr skiämd karl; derföre tycker mig nu med execution wedh hans inkåmne 
afböhn något modereras kunde.

Doct. Benzelius: Jagh har wed detta tillfälle intet till säya, om den senare domens 
modererande, effter jagh dher i intet settadt, uthan sitter här som en målsägare och 
pars; anbelangande dhen andre, så wijda jag dher i participerar, står jag derföre, 
och skall stå. Men uphäfwes dhen andre domen i hwilken jagh en pars är, så skall 
jagh fuller finna wederböranden, om dhen domen uphäfwes. Hwad moderation wed- 
kåmmer, så kan jag intet uthlåta migh dher till, för än han wijser sigh annorlunda 
än här till är skiedt. Hwad h. Rudbeck wedkåmmer, har jag reeda förklarat migh i 
projectet, önskar i det öfrige enigheeten kunde inrättas.

Pacem et concordiam amare debet voluntas, bellum necessitas.
DD. Rudbeck: Hwad mig anlangar, så sutte jagh intet giärna här, och hörde på 

ens eller annars votum för en och annor orsak, men effter den lofwas af Christo, som 
både älskar och stifftar fredh, och jag som pastor här ha till fredh rådt, och stält min 
broder under ögonen, om han har försedt sigh eller ey, det han skulle sökia enigheet.
3. Har jag offta här i Consistio hoos modernum och förra Rectorem rådt till com- 
position. 4. Men effter h. Präsidenten i Kongl. Håfrätten, och andre förnähme herrar 
har rådt till förlijkning, måtte uttinque dhe ha funnet wäret peccerat, men på hwad 
sijda meer, weet jag icke, der före skulle jag särdeles wed desse swåre tijder helst 
see att enigheet kunde blij. 5. Kan jag intet see huru det är computabelt, att domarne 
i alle sine clausuler skohle stå, och composition hafwa rum. 6. önskar att det kunne 
kåmma till enigheet, helst för dhe swårheeter Academien eliest förestår i Behmens, 
M:r Boos och andre saker, som min broder eliest på en stund kan gifwa uplysning i, 
men Consist:m eliest förnöter så mycken tijdh. Gudh gifwe sin nådh och anda, att 
wij kunde derföre blij enige.

Rector: Jag skulle giärna önska, att jag effter dhe gamble constit. med Consist:ii 
gode tillåtelsse, finge låta gå mig förbij att säya mitt votum.

En och annan begiärte h. Rectoris votum.
Dhet han således sade: som detta förr är distinguerat i 3 åthskillige saker, som 

kunna kåmwa i consideratori, det första angående hufwuddomen som rörer Curios 
plicht, så ehuruwäl jag war jäfwad dher ifrån, och Consist. dömdt att jag skulle 
sittia, badh jag lijkwäl mig giärna undan, dher till Rector i begynnelsen privatim 
consenterade, men som nästföljande Consistorii dagh månge af adsessorib«x wore 
borta, kåm äntelig Rector hem till mig sielf, och repraesenterade mig dhen paucitet 
som war af adsessorib#; och saksens swårheet sampt befahrande invidie, föredrager 
mig min obligaton att upkåmma, då läth jag öfwertahla mig der till, och kan jag 
betyga inför Gudh, att jag aldrig har hafft någonsin eller än har till mons:r Curio 
något haat eller agg, fast iag haar tyckt det lett wara, att han hafwer kastat en hoop 
injurier och grofwa tillwijtelser på Consist. Sade och strax wed domens conciperande 
att iag trodde icke Gurio sielf, uthan hans concipist dher om, derföre har jag altijd 
hafft compassion med honom, det jag betygar in för Gudh. Kan derföre intet see 
huru Consist:ii domar kunna dragas tillbaka uthan Consistorii laesion. Men önskar 
giärna att han wille infinna sig med en ödmiuk och höflig afbön, att Consist:m der 
igiönom blefwe förorsakad att moderera det straff, som han är förfallen till. Hwad 
injuriae dome» anlangar, har jag intet annat dher wedh till säya, uthan kan betyga
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in för Gudh och på mitt samweth, att jag dher som en adsessor ha fölgt skiäl och 
lagh. Injurier hade jag i hans skriffter, straffet der på i lagen och constitutionibus.
3. Dhe injurier h. Rudbeck har graverat Consistorium med, så ehuruwäl en och annan 
ha tyckt, man borde intet sådant aldeles tillgifwa, lijkwäl till att winna h. 01. Rud
beck till wänskap igen, som är ehest wäl bekant med en och annan saak, hwar i 
Consist:m hans assistence wedh desse swåre tijder kan behöfwa, som särdeles 
Behmers, Mest:r Boos och Gestrinii [saker], är jag intet alien dher ifrån som dhe 
andre G. Herrar hafwa tyckt, att man them låter falla, önskar ehest att Acad:n som 
är skattad af H:s S. M:t K. Carl Gustaf för ett dyrbart rijksens clenodio, kunde blij 
satt i sin förre aestimation och wälmacht, och ett gott och oförwijteligit förståndh 
kunde blifwa igen uprättadt, effter det icke allenast ibland ungdomben här, uthan och 
till befahrandes öfwer heele rijket, jämväl och till andre främmande orter är sper- 
geradt och uthbredt, att Consist:m skulle sigh så ochristeligen wed denne action för
hållet, och dher composition skulle blij, tycker mig man borde sådant H:s Kongl. 
Mayrt nådigeste behag i underdånigheet underkasta. Det sade och dhe andre.

Taltes om deputatis till Rijkz Cantzleren.
Rector tillböd sig medh Secretario wilja öfwerreesa, begiärte någon sig adjungeras. 

Dher till nämdes DD. Skunck, hwilken och tog det på sigh.

D. 27 Januarii
höltz Consistrm majus, praesentes wore Rector Magn., DD. Rudbeckius, DD. 

Benzelius, h. Åkerman, h. Gartman, DD. Hoffweni#r, Mag. Liung, h. Verelius, Mag. 
Forneli«j, h. Norcopensis, h. Columbus. Act. not. M:r Micrander.

1. Erick Andersson i Dragby begiärer blij rättare öfwer Bählingz rättare lagh, 
tillijka med Skuttunge rättare lagh, det han för hafwer, effter Matz Olsson i Uggelsta 
har sagdt sigh ifrån Bählingz rättare lagh. Somblige meente honom icke hinda med 
begge rättarelagen.

Resol. Detta hemställes h. Quaestori, att giöra förordning uthi, effter som han fin
ner dhet Acad:n nyttigt.

2. Gubben i Eke har besittningzbref på ett Acad:ns hemman i Wallskogh, begiärer 
dhet för sin mågh. Lars Unonius begiärer det och. Nu frågade Quaestor huru dhet 
skall blifwa. Förmeentes att man swårligen kan drifwa dhem som har besittningz- 
rätten.

Resol. Dhet lembnas inspectorib«j aerarii att ha primam curam här om.
3. Refererade Rector, huru reesan aflupen war till Wännegarn nembl. att H:s 

Höggrefwel. Excellrz har låtet flijtigt hälssa V:do Consist:o, sedan han hade med 
nåde anhört wäre ährender, af hwilke wij först androge, såsom det angelägneste ähren- 
det, att H:s HögGr. Excellrz wille adsistera oss i Kongl. Revision, att få citation på Ax. 
Behmer uthi bijactionen effter dhen satte terminen, att swara här på i Kongl. Håf- 
rätten, snart inne är. H:s HögGrefl. Excellrz sagdt sigh talt med h. Präsidenten om 
denne handel, och hwad dheri här tills förelupet är, särdeles om den domen, så oför- 
modeligen i Kongl. Håfrätten faldter, är emot Acadrn, hwar öfwer h. Präsidenten 
hade fuller giort en berättelse, att justificera Kongl. HåfRättens procedere, doch sade 
Hrs HögGrefwl. Excellrz sigh intet funnet något nöye dher i. Och hölt Hrs HögGrefl. 
Excellrz nödigt, att Acadrn söker trenne ting erhålla, och dhem reprasentera i 
suppliquen till Kgl. Revisionen, till att winna sakens uptagande dher, nembl. 1. Att 
Kgl. Håfrättens citation på Behmer gr af Acad. begiärd od}. förståndejj om begge
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sakerae. 2. Ate Acad:n absens är dömd. 3. Att domen är oss post fatalia petendae 
revisionis i händer kämmen. Här med taltes och om, att landzhofdingen lärer kåmma 
till swara här före, så wijda han har lätet immission för rätta.

Taltes nu i Consist:o wijdare, om dhe skiähl Acadrn synes kunna yrckia för sigh, 
särdeles att domen intet blef i wederpartens närwaro pronuncieradt det som borde 
skiedt, om dhe skulle i tijdh sökt beneficium revisionis. Rect. sade nu att i söndagz 
afgick ett bref till secret:n Coyet innelyckt i ett convert till Wennaesium, hwilken nu 
med påsten swarat sigh talt medh secret:n Coyet här om. Han swarat sigh insinuerat 
suppliquen i Kongl. Revisionen, för wichtige publique affairer, har ingen tijdh 
wäret att tahla om privat saker, doch har han lofwat gott uth. Hoos h. OliwenCrantz 
har och Wennaesius giort ansökning här om, och rådde han i sitt bref dher till, att 
Consist:m giönom h. Räntemästaren skulle skriffteligen än påminna dher om hoos 
h. OliwenCrantz.

Quaestor togh på sigh att skrifwa h. Oliwenkrantz till, och der i särdeles införa, 
att wed ransakningen lofwades Acad:n få tahla i saken. 2:do. Att domen kåm Con
sistorio tillhanda effter fatalia revisionis.

Rector continuerade nu relation om expeditis på Wännegarn. Nembl. att Con
sistorii deputati hade beswärat sigh öfwer documenterne, som äre i h. Prof. Rudbeckii 
händer, och af honom wägras för någre orsaker.

H:s Excelkz betygade sigh reda hördt af h. Rudbeckio, hans skiähl der till, item 
har Rudbeck wijst honom ett extraet af en skrifft, som Consistrm har i Kongl. Håf- 
rätten emot honom inlagdt, och tyckte H:s HögGrefl. Excelkz illa om dhe expres- 
sioner, Consist:m har brukat emot h. Rudbeck, särdeles dher dhe tahla om hans 
meriter af Acadrn, och sade H:s HögGr. Excelkz sig giärna see, att dhe i sine skriffter 
med sådant innehölle emot hwar annan, som infördt war i DD. Benzelii, h. Verelii 
och DD. Rudbeckii skriffter. Och sade H:s HögGrefwel. Excellrz sigh intet kunnat 
påläggia h. Ol. Rudbeck att extradera dhe documenterne moth sin wilja. Lofwade 
lijkwäl öfwertahla honom der till. Men dher han då änteligen intet wille dher hän 
sig beqwäma, kunde Consistrm sökia, att rätten honom det pålägger. Eliest talte H:s 
HögGrefl. Excelkz berömligen om hans meriter wed Acadrn, och att dhet torde skie, 
att 2 af Rijksens Rådh förordnades, att inquirera dher om.

DD. Rudbeck sade nu sigh i dag hördt af sin broder OL Rudb. i kyrekian, det han 
amore publici boni will gifwa något igen af samma documenter. Och om compositio 
blijr will han giöra hela detta wäreket lätt för Academien, och lijsa dhet arbete 
Consistrm elliest lärer länge få beswär af. Syntes dherföre nödigt, att man nu drifwer 
dher på, och committerades Not. Micrandro att sökia h. Rudbeck om documenterne.

Här wed taltes om compositions wäreket, hwileket war det tridie ährendet. Rector 
berättade på Wännegarn wäret före. 111. Cancell. rådt dher till att Consistrm intet så 
frigide handterar dhet wäreket, effter dhet torde skiee, att dhet intet så lätt aflöper 
för Consistro hwarken i hufwud- eller injuriae saken.

Deputati repraesenteradt distincte sakens sammanhang, och betygadt sigh på sitt 
samweth och edh dömdt, håller sigh effter 111. Cancell. alfwarsamme befalning sampt 
den obligation på Curio in actis finnes; dherföre kunde Consistrm omöyeligen taga 
sine domar igen, sielfwe dhem retraetera, och taga på sig det Curio och h. Rudbeck 
dhen har tillwitt. 111. Cancell. swarade att han hade wäl alfwarligen dhet befalt, att 
Consist. skulle inquirera och döma om Curios förhållande, doch alt lageligen. Depu
tati sw. sigh på sitt samweth och yttersta fcyståndh dhet giordt. I injuriae domen ha
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dhe hafft för sigh dhe grofwe expressioner som finnes i Curios skriffter, dher tili 
applicerat dhet straff som finnes i lagen exprimeradt, och hade dhe giärna sedt, att 
Curio icke hade så grofft rijtadt uth på Consistrm, och en och annan dess ledamoth i 
sine skriffter.

H:s Excell:2 sagdt, sapientius hade Curio giordt, om han medh sådant hade inne
hållet, eller och sedan sig med afbön infunnit.

Rector har sedan refereradt Consistrii vota om composition, sade och att Profes
sores wille heller gifwa till trycketz reparation hwar 50 dr kmt. H:s Excelkz då sagdt 
dhet må i intet giöra, lät honom det giöra som det har förderfwat, och har obligation 
på sig att botat igen.

Sedan betygade H:s HögGrefl. Excelkz sitt store missnöye öfwer denne oenig- 
heeten wedh Academien, och att Acadrns facies lärer innan kårt blifwa ynckelig, 
om dhe längre här medh continuera. Har och H:s Excell:z medh eedelige contesta- 
tioner någre reesor betygadt sigh intet för någons privat interesse råda dhem till 
componera denne twisten, uthan allena proper bonum publicum och Acadrns 
honeur, som eliest torde här igiönom icke lijtet lijda. Hölt och H:s HögGrefwl. 
Excellrz skiäliget att Curio sitt förseende afbode. Deputati sagdt sigh befahra, att 
det intet står i Consistorii macht att tillåta composition, så wäl för Academiens 
interesse, som andre orsaker. Då har H:s HögGr. Excellrz sagdt, att man kunde dhet 
winna, att Kongl. Mrtt imponerar begge parterne silentium, och således wore ingens 
honeur laederad. Sedan kåmmer och Acadrn oskad dher ifrån, när h. Rudbeck effter 
sitt tillbodh renoverar trycket, doch wille Hrs Höggr. Excellrz intet hafwa det effter- 
tahl, som skulle Hrs Höggrefl. Excellrz wara orsaken dher till, att dhetta således 
nederlägges. Syntes gott att Consist. tillijka medh h. Rudbeckio skrefwe Hrs Hög- 
Grefwel. Excellrz till, tackade Hrs HögGr. Excellrz för dhen wårdnat och försorg han 
drager om Acadrns heder och wälfärdh, sampt wijdare recommenderade detta 
wärcket. Har och Hrs HögGrefl. Excellrz rådt till att dhe som privato nomine har 
hafft någon splijt wille och dhen componera.

4. Hade deputati taalt om Communitetet, och representerade Hrs HögGrefl. 
Excellrz det ringa förråd på medel, att fördenskull diskarne effter wahnen icke 
kunde upsättias, ey heller står hoos Consist. att imminuera numerum stipendiatorum. 
Hrs HögGr. Excellrz sagdt detta wara swårt att determinera, änteligen sagdt när 
Consist. blijr förwissat om, hwad medel inkåmma, kunde man, der inkiöpet blijr alt 
för swårt, låta dhem få peningar i stället för Communitetet.

5. Om balancerne för stipendiaterne, att dhe skola wara lijka med Professorib/w, 
sade Hrs HögGr. Excellrz falla någon swårheet, att dhet sine scitu et auctoritate 
Regias Majestatis ey kunde slutas, doch lembnade Hrs HögGrefwl. Excellrz dhet Pro- 
fessorib»j i bästa måttan att öfwerläggia.

6. Betygade 111. Cancell. sitt condolence öfwer h. Prof. Berelii frånfälle. Och wed 
samma tillfälle talte om succession, säyandes sine tanckar wara, (ehuruwäl ännu icke 
wore tijdh dher i något sluth) att Prof. Grubb kunde bättre accommoderas med 
prof. logices, och någon annan som ha lagdt sin största tijdh på stud. Orient, ling. 
såsom särdeles Peringer, den dher högdt recommenderad är kunde framdeles be
fordras till den profession, sedan han ett åhr eller tu hade uthomlandz sig här i per- 
fectioneradt, imedler tijdh kunde Buskagrius blifwa hulpen med löhnen, som faller 
för denna vacantion, och Mag. Nezelius blij employerad till Adj. theol. i Prof. 
Grubbs ställe, DD, Skundc sw. att dhet torde wara bättre dhet Peringer blefwe stilla
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wedh Acad:n och giorde ungdomen någon tiänst, fast han icke strax avancerar till pro
fessionen.

7. Prof. Grubb begiärte få hyra Mest:r Boos gård. Resol. Det blifwer wed förre 
sluth.

8. Slötz att Acad:ae Secretarius tillijka med bokhållaren berättar stadz magistraten, 
hwad swar som för är fallet i Consistio på stadsens begiäran, angående något för
skott och hielp af Acad:n till den contribution staden uthgiöra skall.

9. Sade Rector att Larss Unonius befahrade dhet Acadiae mölnaren lära stå i 
plåckrota. Förmeentes wara emot alle praxin att mölnaren stå i rota.

10. Prof. Fornelius begiärte få läsa hemma för instrumenterne skull till distingen, 
hwilcket bewiljades.

11. En citation är ankåmmen ifrån h. P. Salano på Acad:n uthwärckad af wälbine 
fru Brita Skyttz [0: Britta Duwall, f. Skytte] fougde Olof CEstenson Flodh, att swara 
wedh Norunda häradzting d. 31 Jaa  till den klagan och beswär be:te fougde nu 
andre reesan hafwer öfwer någre ägor i åker och äng, som be: te fruuns frälsse- 
bonde Matz Ersson i Tibble och Biörcklinge sochn klagar wara kåmne under itt 
Acad:ns hemman i Sahlstad och Biörklinge sochn. Fans att citation för seent är 
kåmmen, ty d. 20 Januarij är citation gifwen till d. 31 ejusdem, dher uthi häradz 
citationer hafwa effter lagh 3 wekors frist. Icke dess mindre tychte Quaestor att så 
gott wore strax swarades. Resol. Quaestor recommenderas att giöra någon fullmechtig 
dher till.

12. Depos. Beckius söker någon hielp till sin hustros begrafning, effter han nu på 
lång tijdh ingen förtiänst hafft.

Resol. Bewiljes 10 dr smt. ex cassa stud.
13. Uplästes 111. Cancell. confirmation för And. Rhodijn till stip. 2plex in 

mathesi.
Resol. Dhet recommenderas Professorib#r matheseos.
14. Talte inspect. aerarii Prof. Columbus om taketz reparation på trycket. Resol. 

Så wijda dhet i winter skie kan, skall dhet botas.

D. 29 Januarij
Consist. minus, präsentes wore Rect. Magn., h. Åkerman i Prof. Aurivillii ställe, 

DD. Hoffweni»r, Mag. Liung i h. Celsii ställe, Prof. Columb»r i DD. Rudbeckii 
ställe. Act. not. M. Micrander.

1. Företogz grassandum saak, hwar om finnes in actis d. 22 hujus, och giorde 
Rector berättelsse om saken.

H. Åkerman, DD. Hoffweni«r och Prof. Columb»r betygade att desse ynglingarne 
äre ingenue det straff som finnes i stadgan wara arbitrarium, derföre emedan dhe 
förste gången ha försedt sigh, fulle dhe der på, att dhe denne gången admoneras 
allenast, och slippa dher medh.

Prof. Liung och Rector tyckte fuller dhem meritera lindring, men för exempel 
skull wara betänckeligit, alt remittera.

Parterne inkåmmo nembl. baron Wrangell, Ruth, Pfeif, P. Drysander, Bergerus 
Tollbohm, Joh. S[ch]wede, N. Keder, Herman Hiller, Rutz poike, Sveno Sken
ström [Schenström], och förehöltz dhem det buller dhe wore anklagade hafwa 
begått.

Baron Wrangell tillstog sigh wäret medh, men i ingen intention att giöra owä-
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sendet utfaan allenast att speela, men på wachtens lof nembl. Erick Nilsons ropat 
hwar om annan.

Stadzwachtdrängen Erick Nilson tillstog sig swarat, när han tillfrågades om dhe få 
lof till ropa, ja så lagom. Fr. om dhe ropte meer än ett roop. Studenterne nekte, men 
wachten stog på, att dhe ropte ijmmer fort, både då de gingo fram och tillbaka åth 
Swartbäcken, dhet dhe edeligen wille betyga, it. att dhe slogo i balckarne. Fr. hwem 
det war som satte bakdehlen giönom kortigardzdören. Studenterne nekte sigh det 
wetta hwem det war.

Parterne affträdde. Consistrm fan dhem icke kunna aldeles skonas, uthan dhe 
slippa carcerem, och böta effter placatet 12 mk smt. hwardera.

Resol. Ehuruwäl man hade fogh till högre skiärpa denne saken, och effter placatet 
beläggia dhem med carcere och peningeböter, lijkwäl effter dhe förste gången med 
sådant äre beträdde, och ingenue sigh ha bekiänt, will man denne gången dhem 
allenast medh 12. mk smt. hwardera effter stadgan plichta låta. Ruutz poike bör 
castigeras för menederij med en rijsbadstugu af husbonden i wachtmästarens när- 
waro. Dhen som af stadzwachten har gifwit lof der till, skall af Acad:ae wacht- 
mästaren angifwas wedh stadzrätten och straffas derföre.

Böterne tillsades dhe läggia uth innan 8 dagar.
Sueno Skeenström som hade wäret medh, klagade sigh wara novitium, och intet 

tordz neka sina landzmän gå med, betygade medh edh sig intet ropadt, uthan 
allenast speelt. Begiärte försköning medh böterne. Rector lofwade gifwa sin deel 
effter. Drysander afrymde sedan, altså uthstrykes hans böter.

2. Företogz dhen saken emellan sal. Radewisens moder och Pfeiffer. Pajrjterne in- 
kåmmo nembl. hust. Catharina Keller kiärande, mons. Matern Pfeiffer och M. P. 
Wolcher swarande. Uplästes en skrifft af Katharina Keller, dher i hon beswärar sigh 
höyeligen, att dhe uthan fullmacht hade taget målsmansdömet på sig öfwer hennes 
sons qwarlåtenskap. och icke tillsagdt der om hwarken Rea. M. eller inspect. na
tionis h. Prof. Åkerman.

H. Åkerman, effter jagh mentioneras dher i, så måste jagh låta förstå migh in ta  
ha någon obligation dher till, att förordna och disponera om sahL Radewijsens saker 
och qwarlåtenskap, så wijda jagh är inspeaor nationis Holmensium, uthan så hade 
w ara att någon mig särdeles dher om beda, ty munus inspectionis sträcker sigh 
allenast till dheras studia, vitam och mores.

Uplästes så sedan hustruns mans skrifft, d h a i han giör henne fullmechtig att 
uthföra denne saken, hwilcken han i någre punchter högt intendaar med någre 
swåre expressioner.

Wolcher sade sig in ta  stort här medh hafft till giöra, uthan af Pfeiffa w ara dijt- 
kallad att wärdera böckerne. Consist. fr. hwad Pfeiffa sw.

Pfeiffer sade: Jag war alle dagar hoos honom i hans siukdomb. Han lefwererade 
mig nyckelen när han 8 dagar hade legat, bad mig som sin trogneste wän hafwa 
bekymmer om hans egendomb, it. om hans begrafning. Jag sade då, skall jag icke 
skrifwa edre föräldrar till? Då swarade han. Jag will in ta  weta af dhem. Dher på 
sade han sigh ha witnen, nembl. wärden, wärdinnan, Leitz och en hustru, sedan lätt 
jag, sade Pfeiffa, inventera hans egendomb, och skref, i Leitzes närwaro emädan 
sahl. Radewijs lefde, hans fada till. Hustrun nekte något bref wara kåmmet. Frå
gades om inventarium är underskrefwet af någon m ea  än Pfeiffa. Han nekte dhet 
kunnat skie i hastigheeten, han och strax dher e ffta  blefwet siuk. Continuaade så
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Pfeiffer berättelssen således, att Leitz war med när sakerne inventerades, han togh 
böckerne fram, och jag skref dhem up, och effter mycket kalt war låge någre böcker 
på bordet, nyckelen tog jag till migh, och behölt dhem effter hans wilja. Sedan blef 
jag något siuk, han sände så effter migh, och frågade hwij jag icke wille blij hoos 
honom, badh mig så blij hoos sig. Då sade [jag]: Jag will giärna blij hoos eder om 
jag icke hade så ont. Han badh så mig med desse orden, skrif up hwad som kan 
wara emellan mina patroner och mig. Sade så, mine sängkläder äre hoos Nihls sko
makare. Min patron Wijnruth är mig skyldig 11 dr och sohnen 1 dr, dhen andre 
patrons yngste sohn har jag informerat i 7 weckor, derföre har jag ingen betahlning 
fått. Badh mig sedan kåmma till sängen närmare, jag giorde så då sade han twå 
gånger, war migh trogen k. landzman, jag lofwade det medh edh. Sedan bad han mig 
bära till sigh hans skattull, då wijste han sielf mig dhe pening:ne dher i lågo, badh 
att han måtte begrafwas här, och att hans egendomb må intimeras, och kåstas dher 
på, slipper något öfwer må min fader dhet ha, men låth honom intet få något om 
händer, ty jag har medh min swett och blodh förtiänt dhem, och fruchtar om min 
fader får medlen, blijr jag snöpligen begrafwen. Frågades om Peiffer har witnen 
dher på, han neekte någon då wäret tillstädes, men sade att andre offta det hade 
hördt att hans fader intet har kåstat på honom i lång tijdh.

H:r Åkerman påminte twenne ting här sökias, ett richtigt inventarium, det han 
med sin edh kan beswärja, sedan räckning på det som abalienerat är. Det lofwade 
Pfeiffer prestera.

Contin. relation. När han war dödh, sprang jag in, badh wärdinnan räckna 
peningerne, dhet hon giorde och fan så mycket peninger wara. Wärdinnan sade 
sedan, inthet swarar jag för desse sakerne, effter han har gifwet ehr disposition, så 
må i förwara dem. Jag fan så rådeligit att begiära en säkrare stuga, effter han dödde 
i en jordstufwa, altså uplät wärden en nastuga, dher läth jag insättia sakerne, allenast 
böckerne sålde jag mestedehlen för begrafningen skull, och effter studenterne dhen 
tijden näst för hälgen afreeste.

Consist: dhet skulle fadren wettat af. Pfeiffer sw.: jag skref dher om men råder 
intet före, att brefwet ey kåm fram. Sade sig ha witne dher på nembl. Comwunitetz 
poiken som baar brefwet på påsten.

Wolcher protesterade högdt emot dhe hårda expressioner sal. Radewijsens fader 
brukar i sin skrifft.

Pfeiffer begiärte få giöra sin richtige räckning in för V. Consistio, och icke som 
hon modren will.

Modren begiärte att dören må ypnas, och hon få see hwad dher är.
Wolcher begiärte få berätta, hwad han här om weet, och icke blij länge uppe

hållen. Parterne togo lijtet affträde.
Blef nu här om discurerat.
Resol. I gode mäns och wederpartens närwaro af publico skall dören öpnas, och 

dher af skall Pfeiffer ha tillfälle, att giöra ett richtigt inventarium, och wijsa en 
redig räckenskap för dhe saker han har föryttradt, och än är behållet. Ex publico 
tillsattes dher till Prof. Liung och Not. Micrander. Syntes och nödigt att Pfeiffer 
skaffar sigh attest af postmästaren, dhet han hade skrefwet till Radewijs fader. Item 
witnen som ha hördt sahl. Radewijs sidsta ordh, skall Pfeiffer här näst i Consistorio 
uphafwa.

Wolcher ålägz och giöra räckenskap, så wijda han interesserar här i.
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Partecne inkallades och sades dhem detta.
Modren swarade sig intet begiära meer än dhet sohnen har lämbnat, om hon kan 

det få söker hon ingen wijdare action. Frågades om hon icke will låta begrafwan 
honom här. Dhet nekte hon. Consist:m förehölt henne, att han sohnen sielf det lijk- 
wäl begiärt.

Wolcher begiärte copia af dhet brefwet, som inlagdt är, att swara dher på. Dhet 
sade Consist:m ey kunna nekas. Hustrun sade sigh intet stå på det, som dhet brefwet 
innehåller, ey heller detta urgera. Consisr.m tyckte och bäst man minste wäsendet 
här af giör.

3. Doct. Loccenii barns praeceptor M:r Swanberg, fullmechtig af Doct. Loccenio 
och hans bonde Knut Matsson i Fullerö och G. Upsahla sochn, inkåm emot Lauren
tium Hedsenium för en häst som han hade legdt af DD. Loccenii bonde till Älf- 
karby, låfwat fodra honom i wägen i twå byar, men dhet intet giort, hwarken i fram 
eller återreesan, ey heller gifwit poiken något, som togh hästen tillbaka, derföre 
hästen dödde i återreesan ett stycke på denne sijdan om Biörklinge kiörkian.

Hedsenius sade sig wäre 2 städes in sökt foder, men intet fått foder meer än i ett 
torp på denne sijdan om Giötbrunna. Bonden neekte honom dher fått foder, hade 
witne dher på. Fr. hwar han togh hästen och huru dagz. Bonden sw. Kl. 9. togh han 
hästen i Biörcklinge och redh samma dagh till Tolffta. Fr. hwad hästen kåstade. 
Sw. att det war en skiön apelgrå häst om 3 åhr, kiöpter för 32 dr kopp^rmt.

Resol. Consist. finner skiähligit och rättwijst, att Laurent. Hedsinius effter 20 
cap. Byg.B. StL. betahlar hästen medh 30 dr kmt., effter han giönom försumelsse och 
wanrycht honom har fördärfwat.

Dhen 31 Januarij
höltz Consist. majus, präsentes wore Reaor Magnif., DD. Rudbeckius, DD. 

Benzelius, h. Åkerman, h. G artman, DD. Hoffwenius, M  Aurivillius, h. Norcopensis, 
Mag. Columbar. A a. not. M:r M ia.

1. Sade Reaor sig ogiärna på en extraord. dagh giöra Consistio beswär, men 
emädan H:s HögGrefl. Excelliz R. Cantzlerens bref, angående compositions wärcka 
i Acadins och Curios saak giönom en express är ankåmmet, hwar på uthan lång 
drögzmåhl böhr swaras, kunde här med intet upskiutas till ord. Consist. dag. Sedan 
effter terminen nu snart är inne att swara Behmer i Kongl. Håfrätten, och Acadin 
ännu sig der till intet har beredt, nödgas och Reaor derföre sammankalla Consistim. 
I medlertijdh mädan flere adsessores wäntades, föredroges någre andre ährender.

2. Berättade Reaor att bokhållaren i morgon skall reesa öfwer till Kongl. Cammar 
Collegium, att afwänta sluth i Acadis saak moth Mir Boos änckia, som nu uth- 
agerad är.

Resol. Skrifwes till Kongl. Cammar Collegium, att ehuruwäl Acadin har till- 
förende begiärt 3 weckors dilarion, för bookhållarens utewarande, lijkwäl effter 
han i desse dagar är hemkåmmen, och Consist. giärna med första ås tundar sluth i 
saken, har man welat skynda honom dijt. Taltes om att nödigt wore, dhet dhe acter 
och skrifftelige documenterne som angå Mest. Boos saak, borde igiönom sees för än 
bokhållaren afreeser, på det att der något funnes, som än syntes nödigt att förebringa 
wed saksens mundtelige uthförande, att dhet tages nu i acht.

Härtill deputerades h. Quaestor medh h. Prof. Norcop. H. Prof. Gartman lofwade 
och wara der öfwer.
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3. Taltes sedan om den som fullmechtigas bör till Kongl. Håfrätten i hufwud- 
saken emot Behmen till d. 3 Feb. och föll fuller en och annan på h. Secretarium, men 
emädan han illa mistes kan för månge andre nödige syslor.

Slötz att man öfwertahlar bokhållaren der till för skiälig wedergiällning, som än 
då skall reesa dijt för den andre saken, helst effter detta och angår bara rächningar, 
hwar på bokhållaren bäst kan giöra reeda. Och försöker man att giöra libellen färdig, 
på dhe documenter wij nu ha fått af h. Ol. Rudb. nembl. M:r Boos book med dhe 
2 brefwen, som och på original liquidations rächningen. Men i fall wij med desse 
documenter ey uthkåmma, måste man sökia Kongl. Håfrättens assistence, att få dhe 
andre documenterne af h. Ol. Rudbeck medh. War och Consist:ii sluth att bokhål
larens omak för Mest. Boos saakz uthförande blifwer medh något wist quantum 
ihugkåmmen, föruthan man består honom hans reesepening:r och hwad han kåstar 
sigh, på det han der igiönom må faciliteras till att taga på sigh den andre saken moth 
Behmer, syntes skiähliget låta honom nu få 100 dr kmt. Skickades effter bokhållaren, 
han inkåm, och sades honom först, att wisse äre af Consistio deputerade som i dag 
tillijka med honom effter middagen upkåmwa här i Consistim, att öfwersee dhe 
skriffter som angå M:r Boos saak. Lofwades och honom ett skiähligit recompance.

Förehöltz och honom, att Consistim har nödigt giönom bookhållaren till insinuera 
ett bref i Kongl. Håfrätten angående Acadins saak emot Behmer, dhet Consistim 
honom will committera, så wäl som och att sökia äntel. sluth i den saken, effter 
Acadin icke seer nödigt wara att uthlåta sigh till widlyfftig disputation här om, 
uthan bäst hålla sig wed klara rächninger och caution. Han lofwade sin tiänst i 
det som rächninger wedkåmwer, men befahrade sigh medh det andre kåmma till 
rätta. Änteligen wardt dhet honom lijkwäl anförtrodt emot en skiählig weder- 
giälning.

4. Prof. Columbus som war 14 dagar på Acadins wägnar i Stockholm, och för
rättade ett publiq«e ärende angående Acadins saak och Behmers, sades på egen be- 
kåstnad denne reesan giordt, hwilket borde honom refunderas.

Resol. Han ingifwer en rächning på kostnaden, så skall den honom refunderas af 
expensepeningerne.

5. Uplästes wälbine h. Liljeflychtz real caution af d. 4 Octob. 675. för befalningz- 
mannen Mårten Jonson Klint, på 3 åhrs tijdh, förståendes om dhe opbörder han af 
bönderne opbär och qwitterar, men intet för resten hoos bönderne.

Denne caution gillades och inlades i en ask uti Consistorii skåp, togz och den 
förre interims caution uth och gafs igen.

N u upkåm DD. Rudbeck, it. h. Prof. Åkerman.
6. Taltes om injuriae saken mot Behmer, effter dhen terminen d. nästk. 12, är 

inne, och berättade Rector sig i lögerdagz fått bref af Wennaesio, dher i han skrifwer 
sig än fått samma swar af secretin h. Coyet nembl. att propter publica negocia har 
än intet blefwet talt om Acadins saak.

N u affträdde DD. Benzelius för opassligheet skull, begiärte få communication af 
111. Cancell. bref.

7. Doct. Rudbeck sade sigh hördt dhe swåre tienderne, att all kyrckherberfgs]- 
spannemåhlen, jämwäl här i landet blijr tagen under militien, derföre wore gott 
att Acadiae opbördzman skyndade med spannemåhls uthtagning. Detta bij föllo och 
dhe andre adsessores.

8. Uplästes H:s HögGrefwl. Excelliz R. Cantzlerens bref till Consist. Acad. af d.
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28 Januari) 1676. widlöffteligen skrifwit på 5 arck, dher i H:s HögGrefwI. Excell:z 
gif wer sitt nådige betänckiande och förslag om composition emellan Acad. och 
Curio, sampt Consist. och Prof. Rudbeck och flere dher i inceresserade. Huruledes 
dhen beqwämligen och säkert skie kunde, uthan Acad. afsaknad och skada, sampt 
parternes laesion.

Rector och Consistoriales ehrkiände med wyrdnat och tacksamheet den trogne 
försorg H:s HögGr. Excell:z så här i som eliest offta har wijsat sigh hafwa om 
Acadtns allmänne wälfärd, så och hwars och ens Conservation.

Effter nu månge woro borta som detta angår, förmeente Rector att man borde 
giöra dem communication här af innan swar afgår.

Prof. Norcop.: dhe må läsa brefwet hemma, dhe som intet äre uppe, det sade och 
någre andre, hölts bättre att dhe upkåmma här i Consist. och läsat här. Dher på 
fölgde någre adsessorum vota eller betänckiande.

DD. Rudbeck sade sigh hafwa den animum, att han wyrdar H:s HögGrefwI. 
Excell:z rådh, och giärna rättar sigh dher effter i alla måtto, till alle dess stycker och 
dausuler, dhet H:s HögWyrd:t nu säya måste, effter han här näst då Consist. hålles 
för sin afreesa skull, icke kan wara tillstädes. Dhe conditioner som jagh för tanquam 
mediator dher så hade behagat, har upsatt till compositionswärck, dem låter jag nu 
beroo, effter H:s HögGrefl. Excell:z högwijsare förslag har kåmmet emellan.

DD. Hoffwenius: Emedan H:s HögGrefwI. Excelkz nådige betänckiande länder 
till Acad:ns honeur och nytta, så i gemeen som i synnerheet, så kan jag intet annat 
än gifwa mitt ringa samptycke dher till, att wij i Jesu nampn tillåta composition, 
och Acad:n kåmma till sin förre richtigheet, och roo, doch hwar och en sitt voto 
och rätt förbehållen. Förhåppas altså jagh i detta negocio blifwa ursächtad, om jag 
flere gånger icke interesserer migh dher i.

H. Norcop.: Mine beswär öfwer h. Doct. Benzelii skrifft läggier jagh här medh 
giärna neder, och låter dhem kåmma i förgiätenheet, aldeles effter dhet nådige 
förslag, som H:s HögGrefl. Excell:z har tächtz i den saken att gifwa, önskar och 
dher hoos att dher som något wore förelupet å min sijda, hwar öfwer h. Doa. 
Benzelius kunde förarga sigh, han och i lijka måtto det samwa förgiäta wille. Sidst 
emedan H:s HögGrefl. ExcelL och så tillstår, att alle wäxlade ord och skriffter må 
kunna till intet giöras, så är min tiänsdige böön till Rea. M. han tächtes sådant alt 
låta skaffa uhr wägen.

H. Åkerman sade sitt interims betänckiande sålunda. H:s HögGrefwI. Excell-.z 
nådige sorgfälligheet om detta wärcketz slättande, meriterar nocksampt en ödmiuk 
tacksäyelsse, och att man uthförligen swarar på hwar puncht. Altså tycker mig att 
Consistoriales låta än en gång läsa brefwet för sigh och partite swara till hwart och 
ett punchtewijs. It. att hwar och en som wederbör, skall wetta dher af först.

H. Gartman betygade och sin inclination wara, att man med första till enigheet 
kåmmer, doch att man noga öfwerläggier hwart för sigh här i Consistorio, och up- 
sätter ett sådant swar som tiänar här till. Consist: m bör och wara sorgfältig om modo 
compositionis.

9. Taltes om den saken Acad:n söker i Kongl. Revisionen blifwa uptagen emot 
Behmer.

Resol. Dhet skrifwes nu med DD. Rudbeckio, som i öfwermorgon reeser till Stock
holm till 111. Cancell. att Consist:m har låtet sigh föreläsa 111. Cancell. bref, och med 
skyldig wyrdnat erkiänner H:s HögGrefwI. Excell:z stora omwårdnad och möda för
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Acad:ns wälstånd, och att Consist. skulle wäl nu strax swara uthförligare dher till, 
men för hastigheeten och någres frånwaro, som deels af siukdom deels andre hinder 
ha absenterat sigh uhr Consist:o, måste man upskiuta här med på någre dagar. I 
samma bref kan och begiäras H:s HögGrefwl. Excellrz adsistence att winna citation 
på Behmer i Kongl. Revision, effter Acad:n understår sigh att erhålla dhe 3 ting 
H:s HögGrefwl. Excellrz sidst på Wännegarn, talte om med Consistorii deputatis i 
denne saken wore nödige, hwilket och uthförligen i detta brefwet till H:s HögGrefwl. 
[Excellrz] bör exprimeras.

D. 3 Febr.
höltz Consist. extraord. i Curios saak. Pra?s:tes wore Rector Magnif., DD. Benze- 

lius, h. Gartman, DD. Hoffwenius, h. Celsius, M:r Aurivillius, Mag. Columbus. Act. 
not. Mag. Micrand.

1. Betygade Rector sig ogiärna nu åter på owahnlig tijd molestera dhe Gode Herrar 
till upkåmma i Consist: m, men aldenstund man nödigt hade uthan lång drögzmåhl 
betänckia sigh på swaret till 111. Cancell. på dess ankåmne och sidst upläsne wid- 
lyfftige bref om compositioris wärcket, har Magnif. Rect. ey kunnat annars än låta 
dhe Gode Herrarne få tillfälle ju förr ju heller att nogare öfwerwäga H:s HögGrefl. 
Excell. förslag och betänckiande, som och att ofördröyeligen med sine meningar in- 
kåmma, att man dher af kunde formera ett tiänligit swaar, men Rector beklagade, 
att och nu så wäl som senast så få adsessores wore uppe.

Uplästes å nyo R. Cantzlerens bref, och skattade alle det bekymmer som H:s Hög
Grefwl. Excellrz drager om enigheet, wara berömligit, men önskade att uhrsprunget 
och orsaken här till kunde rödias af wägen, och som Hrs HögGrefwl. Excellrz skrifwer 
radicaliter uthrotas. Item att öfwerdomarens skrifftelige requisition kåmme här till 
och det nomine publico. Ehest synes det alt för swårt för Consistro, att dhet som på 
sin edh och samweth här med har umgådt, och lijkwäl så grofft både af Curio och 
h. Rudbeck är angrijpit, skall eliest drijfwa och yrckia på enigheet pars laedens dher 
emot sittia stilla, och intet bekymbra sigh dher om.

Doa. Benzel.: Hwad eliest apart mig och någre andre mine wederparter anbe
langar, så har jag reda för åhr och dag uthlåtet migh och offta repeterat, att dher dhe 
skaffa af wägen dhe skriffter, som mig ha wäret pnejudicerlige och antingen här 
eller i Håfrätten inlagde äre, så må och min tagas af wägen, men så länge dheras 
liggia, så må min liggia med, doch der något är i dheras skriffter, som angår Acadrns 
saker, och har connexion med publico, så låter jag giärna informera mig dher om af 
andre, huru dher med procederas skall.

Uplästes sedan af h. Prof. Aurivillio Prof. Åkermans skriftelige betänckiande om 
compositions wärcket, effter han för afresan till sin systers begrafning i Hellsingeland 
icke kunde upkåmma. It. Uplästes Prof. Aurivill. Syntes nödigt att brefwet com- 
municeras dhem som för siukdomb icke kunde upkåmma, och begiäres att dhe up- 
sättia sine betänckiande skriffteligen. It. H. Scheff., sedan kan swaret der effter for
meras.

Taltes om det compositions förslaget som i Stockholm gafs om man något skall 
gå dher ifrån. Nu närwarande Professores meente ney. Syntes och nödigt, att man 
uthan upskåf giönom ett bref påminner Kongl. Håfrätten om des gifne lofwen för 
helgen, att först i denne session denne saken skall företagas, att om något wore af 
wederparten sedermera skriffteligen insinuerad, twifflar Consistorium intet, att det iu 
får communication dher af.
3 — 724147 Sallander
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D. 8 Februarij
Consist. extraord. majus, pra?sentib. Rectore Magnif., DD. Benzelio, h. Gartman, 

h. Verelio, Mag. Celsio, Mag. Aurivillio, h. Norcopensi, Mag. Columbo. A a. not. 
M:r M ia.

1. Uplästes ett projecterat swar af h. Quaestore på Kongl. Cammar Collegii bref, 
angående kyrckioherberspannemåhlen i Wässmannelandh, för hwilken Cronones be- 
tiänte hafwa låtit sättia låås, men Acad:ae fougden Ringius dhen frånslagit, hwilket 
är skedt uthan Consist:ii wilja och wahskap.

Slötz att h. landzhöfdingens Duwallz bref af d. 20 Jan. skickas originaliter till 
Kongl. Cammaren, och att en copia dher af tages som blifwer qwar.

2. Uplästes 111. Cancell. recommendation för Mag. Joh. Kilandro, att blifwa orne- 
radt med titulo Adjunai in facult. philos. fast in ta  rum nu vacant är.

Facult. philos. tyckte wäl att han hade bordt giöra först ansökning här om in 
facultate, ehest syntes skiäligit att consentera här till så för hans qualitaer skull, 
som ehest ringa medel.

3. Uplästes 111. Cancell. recommendation för Laurentio Croning till stip. pecc., 
eher Communitetet dher rum ledigt är och han sine profwer står. Consist. hölt 
skiäligit att hiälpa honom så wäl som andre, hwilka hafwa 111. CanceU. recommenda
tion, och caeteris paribus ob. prioritatem temporis böra hielpas, då och han effter 
handen kan kåmma dher till.

4. Påminte Rector, att dhe böter som Bastiam Nybelius blef i fiohl fä lta  till för 
slagzmåhl på Gothlandos aldrig äre sedan uthgångne, ey heher weet man hwar han 
Nybelius är. Modren will intet heller betahla för honom, uthan säyer honom fått 
sitt uth. Doch will hon inge richtige documenter wijsa dher till, då hon dher om 
anmodas; hwarföre emädan Prof. Celsius har af modren länt 35 rdr, och hon går 
hårdt på honom om baahlningen, har han welat gifwa Consist:o d h a  tillkiänna.

Resol. Män söker hoos stadz magistraten arrest på be:te 35 rdr till dess modren 
wijsar med skrifftelige documenter honom wara afwittrad, och fått sitt arf uth.

5. Begiärtes någon hiälp till sahl. Mag. Nicolai Celsii begrafning, effter han hed 
meddellöös är, och hans broda h. Profess:n swårt faller omkostnaden giöra.

Resol. Bewiljes 100 dr kmt. dher till af fisco studios.
6. Berättade Rect. att H:s Excelhz sal. h. Grijpenhielms bookhållare anhåller träget 

om något sluth i d h a  begiärte godzbytet, och effter Acad:n icke war nögd med dhe 
godz som förr anbudes, har han nu ingifwit lista på någre andre godz, men emädan 
dhe äre deels under Norkiöpingz besluut deels skattegodz, har Reaor sagdt sigh 
twifla något annat swar nu kunna gifwas än förr.

Consistoriales önskade att kunna undgå detta godzbytet, e ffta  dhe ha undbedet 
sigh förr godzbyta med Kongl M:t till rusttiänsten, sea  och ingen fördeel af detta 
godzbytet, åth minstonne kan Acad:n intet wara nögd medh dhe godz som nu 
biudes igen, effter dhe allenast äre under Norkiöpingz besluth, och Academiens d h a  
emot gammalt allodialt frälsse.

7. Om soldatens betalning som har uthgådt för Tibble i Tillinge sochn, slötz att 
den tages af dhet h ö a  som i fiohl såldes af det hemmanet, men i fall d h a  ey kan 
så snart uthgå, måste han betahlas af uthlagorne dher falla.

D. 9 Febr.
höltz Consist. majus ext. ord. i Curios saak. Pnesentibtfs R:re M:co, DD. Benzelio, 

Mag. Celsio, Mag. Aurivillio, h. Columbo. Act. not. M. M ia.



i6y6 : 9 februari-10 februari 35

i. Betygade Rector sigh ogiärna giöra Consist: bay detta beswäret, men sigh nödgas 
dher till för dhet swar skull som bör afgå till 111. Cancell. om compositions wärcket.

Pr. Aurivillius fr. om icke dhe som ha hållet Curios part böra höra dhet swar 
Consisttm gifwer, effter dhe ha och hördt Cancell. bref, och dhet lärer ehest heetas, 
som en part af Consist:o ha swarat.

Adsessores reliqui meente dhet ey wore rijmligit för åthskillige skiähl.
Uplästes sedan någre Professorum skrifftelige betänckiande om compositions 

wärcket, dhet dhe sigh lijka som pro memoria upsatt, doch icke welat föras ad acta, 
uthan allenast låta blifwa en manuduction till brefwets fattande. Och uplästes först 
Prof. Liungz, Prof. Celsii, DD. Benzelii, DD. Brunneri, h. Gartmans, DD. Skunckz 
betänckiande. H. Åkermans war för upläsit, item Profess, h. Aurivillii. Prof. 
Columbus lofwade och skriffteligen ingifwa sitt betänckiande om så behöfwes.

H. Schefferi betänckiande berättades per Secret. wara sådant, att effter han icke 
weet så noga af denne saken, aldenstund han icke har wäret interesserad med i denne 
handel när den här afdömdes, har han nu swårt wed till uthlåta sigh till något, när 
dhet drifwes på composition.

Änteligen sedan alles betänckiande wore upläste, syntes gott att man swar ar så 
kårt som skie kan, och näst dhet man i ödmiukheet tackar H:s HögGr. Excell:z för 
den trogne försorg och nådige onwårdnad, H:s HögGrefl. Excell:z drager om Acad:n 
i gemeen, så wäl som Consistorii och dess ledemöters heder och wälfärdh.

(2.) Att Consist. ey kan utlåta sigh till transaction med parte condemnata, öfwer 
dhet som dhe på sitt yttersta förstånd och samweth effter ordres, skiähl och lagh 
dömdt hafwa. Rationes finnas in votis cuiuscunq^e, så wäl som och anledning till 
dhet som swaras skall i det öfrige.

Sedan Consist: les woro upstigne kåm Prof. Fornelius in, hwilken effter giord be- 
rättelsse af Rectore, om det som nu förehades och af en och annan inkåmmet är, 
sade sig och dher med wara ensse, och intet samptyckia dher till att något ändras 
må af Consisno sielf, uthi dhe domar som det på sin edh och samweth ha fäldt.

D. 10 Feb.
Consist. majus, pr<esentib«r Rectore Magn., DD. Benzelio, h. Verelio, Mag. For- 

nelio, M:r Aurivillio, h. Norcopensi, Mag. Columbo. Act. not. M:r Micrand.
I. Uplästes h. gouverneurens Carl Sparres bref tili Consistorium Acad. om dess 

kyrckioherberspannemåhl i Helsingelandh, som effter Kongl. May:tz nådigeste skriff
telige förordning, hwar af en copia och war skickat, bör bijbehållas till militien der 
i landet. Och biuder nu h. gouverneuren 4 dr smt för t:n, lofwar betahlning af 
detta åhretz ränta.

Consist. tyckte sig wilja blifwa wid dhet prijs, som Kongl. M:tt hafwer nämdt i 
sitt bref nembl. dhet som spannemåhlen lindrigest giäller i närmeste kiöpstad. Och 
effter Algoth Rommel wäntes hwar dag heem dher ifrån, meentes nödigt bijda med 
swaret på någre dagar till dess han kåmmer, då han får wetta prijset, och då skrifwes 
swar.

2. Berättade bookhållaren i sitt bref till Reet. M. att förleden lögerdag war Acad:n 
och Behmer anslagen, men wederparten comparerade intet, uthan blef pro absentia 
noterad. Om måndag blijr andre anslaget.

3. Uplästes Secret. Hadorphii bref till Rect. Magnif. dher han skrifwer sigh talt 
med secret. Coyet om Acad:ns och Behmens saak, och fått af honom en supplijk 
protest, som Behmer har inlagdt i Kongl. Revisionen emot Acad:ns ansökiande, att
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få saken under Kongl. May:ttz revision. Uplästes så copian af samma Axel Behms 
supplijk, och anhåller han icke allenast med all flijt i sin supplijk att få blifwa wedh 
Kongl. HåfRättens domb, uthan och swårligen här med nya gravationer Academien 
betungar.

Consist. tyckte sälsampt war a, att Behmer har fått communication af Acad:ns 
supplijk, innan den blef insinuerad i Kongl. Revisionen, ty secret. Coyet har altijd, 
då Acadrn har giordt påminnelsse, att få uthslag på samma sitt underdånige an- 
sökiande i be:te supplijk swarat, att ingen tijd än har wäret den saken att företaga.

Slötz att ett swar skrifwes på denne Behmers protest, och sändes till H:s Hög- 
Grefl. Excell :z Rijkz Cantzleren med ödmiuk begiäran, H:s HögGrefl Excell. wille 
här i adsistera Acad:n. Detta Iofwade Rector med h. Verelio, h. Aurivill. och h. 
Norcop. uthkasta, och sändes en copia af protesten medh.

Item, skrifwes till Kongl. HåfRätten en ursächtan att Consist. icke kan swara dher, 
emedan saken är i Kongl. Revision anhängig giord, och Behmer dher reda uthlåtet 
sigh till något swar.

4. Biörn Ersson i öhrby som har flyttiadt af Acad:ns hemman in på Archiebisko- 
pens, klagar sigh all annan egendomb wara afpantadt, allenast en fohla wara qwar, 
nu begiärar han den få behålla, effter han månge dagzwerke säyer sig ha giort, der- 
före han ingen betahlning säyer fått.

Resol. När fougden inkåmmer som weet berätta huru här med förewetter, så kan 
uthslag här på skiee.

5. Prijset på spannemåhlen i Ekeby, Ulfwa och Watholmen blijr 16 dr t:n, och 
för det prijset upföres det som en och annan reeda har uthtaget. Tullen betahla 
dhe sielfwe som den uthtaga, hwilket sedan kan giöras dhem gott. Item. Låta dhe 
sielfwe föra henne dädan.

[Samma dag.]
Effter middagen kl. 4. sammankallades Professores och upkåmmo i Consist:o Rect. 

M., DD. Benzelius, h. Verelius, Mag. Celsius, M:r Aurivillius, h. Norcopensis. Act. 
not. Mag. Micrander.

1. Uplästes projectet af swaret på Axell Behms protest till Kongl. Revisionen, 
och fans gott att dher af giönom en express afsändes 2 exemplar, ett till 111. Cancell. 
tillijka med ett bref, hwar uthi saken recommenderas H:s HögGr. Excell. att hiälpas 
fort. Och det andre till secret. Coyet med ett bref af samme begiäran. Wachtmästaren 
affärdas här med, och beståås honom af expencepenningarne 12 dr kopptfrmt. dher 
till.

2. Uplästes projectet af ett bref till Kongl. Håfrätten, dher i Consist:m ursächtar 
sigh, att det till d. 12 Feb. icke comparerar dher i Kongl. Bütten effter citation att 
swara Behmer till reconvention, emädan dhen saken är reeda i Kongl. Revisionen 
anhängig giordh.

3. Uplästes Cronones fougde Abraham Perssons [Winges] bref till h. Quaestorem, 
dher i han låter förstå sigh fått ordres af högwälbrne h. landzhöfdingen, att till 
skiepzflottans tiänst anbringa all kyrckioherbespannemåhlen i sin befalning, hwar 
ibland och dhem är som Acad:n hafwer i Roslagen, och har han effter h. landzhöf- 
dingens stränge befallning måst med arrest beläggia dhen spannenr.l, som förnimmes 
wara uthtagen af ett kyrckioherber, och insatt hoos rättaren i Wåhlsta.

Consistrm tyckte illa wara, att icke Acad:ae opbördzman har längesedan låtet
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denne spannemåhlen uthtaga och afföra. Quaestor sade sigh gifwit honom ordre att 
han skulle på en gång låta taga tijonden in och uth, men en stor treskheet hoos all
mogen dher i orten wara orsaken till drögzmåhlen, doch meente han störste dehlen 
wara uthtagen.

D. i i  Februarij
höltz Consist. extraord. pnes. Rectore Magnif., h. Gartman, h. Verelio, Mag. Celsio, 

M:r Aurivillio, h. Norcop., M. Columbo. Notante M:r Micrand.
i. Berättade Rector orsaken till denne Consist:ii sam#?ankallelsse wara, att bok

hållaren Rommel har öfwersändt Axell Behms swar i Kongl. HåfRätten, insinueradt 
d. 9 hujus, dher i han skrifwer sig intet wilja contestera litern med Consistio uthi 
hufwudsaken, förrän Consist:m har aflagdt juramentum calumniae, hwilket han sielf 
i samma skrifft har föreskrifwet. Och har Kongl. HåfRätten sagdt sigh intet welat 
attendera dhe documenter Acad:ns fullmechtige har framwijst, förr än swar här på 
inkåmmer.

Consist:m hölt före att dher juramentum skulle praesteras, borde dhet icke af h. 
A. Behm föreskrifwas, uthan war nock att dhet skiedde effter processen, domaren 
bör stylicera eden, och det effter lagh, men icke wederparten. Taltes om denne 
Acad:ns fodran.

Quaestor påminte att Hans Behm har tillbiudet Acad:n 6oo rdr för sin faders 
skull, på dhet han måtte blifwa oqwald i jorden liggiandes, men hwad brödren wed- 
kåmOTer, har han sagdt så mycket finnas i hans bonis, att hans skull dher af kunde 
betahlas. Quaestor då swarat, att Acad:n lärer ingendera sökia af dhem uthan cau- 
tionisten, och han må sökia sin man.

Blef åter talt om juramento, och ehuruwäl en och annan höllo före, att Consist:m 
kunde dhet wäl praestera, om rätten dhet fodrar, doch effter processen hölt lijkwäl 
bäst wara, att declinera dhet så länge man har giltige skiähl och documenter, och 
fans gott nu strax förfärdiga ett tiänligit swar här på, och det i dagh med wacht- 
mästaren afsända.

D. 13 Feb.
Effter predikan sammankallades Professores in audit, minus, präsentes wore 

Rector Magnif., h. Gartman, DD. Hoffwenius, Mag. Liung, h. Verelius, h. Norcop., 
Mag. Columbus. Act. not. Mag. Micrand.

1. Uplästes 111. Cancell. bref af d. 7 Feb., der i H:s HögGr. Excelkz berättar sigh 
fått kundskap, det landzhöfdingen i Wässmannelandh har för Kongl. Cammaren 
klagat, dhet Acad:ns betiänte skole hafwa upslagit dhe låås, som för någre Acad:n 
tillslagne kyrckioherber skole wara satte. Och begiärer 111. Cancell. med första wetta, 
om så skiedt är, på hwad ordres och af hwem dhet är skiedt, effter H:s HögGrefwl 
Excell:z will ingen skuld dher i hafwa, dher Kongl. May:tt detta onådigt för- 
märcker.

Resol. Dhet skrifwes med tijsdagzpåsten här om, och giöres samma berättelsse, 
som sidst afgick till Kongl. Cammar Collegium.

2. Propon. Reaor, att comminister i Närtuna och Gottröra sochn h. Johan Starck 
begiärer att åboo ett Acad. hemman i Närtuna beläget och i Bählinge by, af hwilket 
Anders Jacobson nu flyttar på sitt eget skattehemman. Insinuerades dher hoos h. 
Starkens skriffteL revers af d. 31 Jan. dher i han obligerar sigh icke allenast uth- 
lagorne richtigt och i rättan tijdh afbetahla, uthan och husen och giärdzgårdar wid
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macht hålla etc. Och emedan Consist:m har något betänckiande här wed, effter förr 
slutet är, att ingen prästman skole tagas till Acad:ns åboor, lofwade och Micrander 
Consistorii notarius för denne prestman wilja cavera och upsättia sin löhn, om han 
icke så wäl och richtigt som någon Acad.ae bonde dher i orten sine uthlagor betahlar.

Resol. På be:te revers och caution tillätes h. Johan Stark sin begiäran.

D. 14 Feb.
höltz Consist. extraord. i Curios saak, pr&sentibus Rector Magn., DD. Benzelio, 

DD. Skunck, h. Gartman, M. Liung, M. Celsio, Mag. Columbo. Aa. not. M  
Micrand.

1. Orsaken till Consist: ii sammankåmpst denne gången sade Reaor wara, att det 
projeaet af brefwet som bör i morgon afgå till swar på 111. Cancell. bref af d. 28 
Jan. angående compositions wärcket, måtte nu upläsas, hwilket och skiedde, och 
sedan något dher i ändrat war, slötz att det i den formen afgå skall.

Taltes sedan om, om nyttigt wore nu att skynda med detta swaret, slötz att man 
bijdar till wachtmästarens hemkåmst, och dher han har dhe tienderne att H:s HögGr. 
Excellrz har reeda adsisterat Acadrn, och befordrat henne till cita/ion på Behmen i 
Revisionen, så afsändes detta i morgon, eliest dröyes här med till fredagen.

2. Uplästes swar till 111. Cancell. bref af d. 7 Feb., angående Ringii uptog i Wäss- 
manlandh med kyrckioherberspanmåhlen, hwilket i morgon änteligen skall afgå.

3. Blef nu talt om d a  brefwa som projeaeradt är till Kongl. HåfRätten, att 
begiära uthslag i Acad:ns saak och Curionis, discurerades om d a  afsändes skall 
samma gång, som brefwet till 111. Cancell.

DD. Skunck hölt bättre dher med dröya, till dess swar inkåmmer från 111. Cancell. 
om compositions wärcket. Dhe andre höllo bättre blifwa wid förre sluth, nembl. 
detta brefwet afgår samma gång som detta swaret till 111. Cancell.

4. Taltes sedan om, hwem Acad:n i fall munteligit confaence fodras, skall få till 
fullmechtige i Curios saak. Förmeentes ingen bättre kunskap här om hafwa, än dhe 
som ha wäret Rectores, och nämdes nu särdeles h. Aurivillius, effter nu war ande 
Reaor har tillförende fått Consistorii tillsäyelsse, att han icke wijdare med någon 
reesa i denne saken skulle beswäras. H. Prof. Celsius wille och giärna wara und- 
skyllat.

D. 16 Feb.
höltz Consist. minus, präsentes wore Reaor Magn., DD. Hoffwenius, Mag. Cel

sius, M:r Aurivillius, Mag. Columb«r i DD. Rudbeckii ställe. Not. M:r Micrand.
1. Propon. Rector, att rådman Holm beswärar sig öfwer twänne studios. Cal- 

marienses Lippios wed nampn, men efter Holmen läth giönom en zedel ursächta 
sigh, att han icke kunde nu upkåmma, blef dher till denne gången in ta  m ea  giort, 
uthan differerades till näste Consist. minus.

2. Mest. Olof snickare angaf 2:ne studiosos Wesmannos Petrum och Joh. Rans- 
bagios [o: Ramsbagios] och Laur. Arosel. för det dhe icke wille hålla ett contract 
med honom giort om kokning.

Student, sade sigh accorderat med snickarens hustru om kokningen för 4 dr paso- 
nen heela åhra. Snickaren sade det w ara till pingesdag allenast, fast han först sade 
som dhe, att det war slu ta om heela åhret, och sade studenterne att snickarens 
hustru, ha lofwat giöra dhe syslor som en kokerska borde, det gick fort en wecka,
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men sedan gick det alt med dant och trug, såsom det att pijgan bäddade någre 
qwällar, men sedan swarade hon sig icke ha tijdh der till. Snickaren nekte accordet 
giordt om bädning. Klagade nu att studenterne ha stormat i han huus, skrämt hans 
barn etc. beropade sig på witnen här öfwer.

Såsom m:r Daniel [Skoman] snickare hwilken ankåm, sade att studenterne kåmmo 
in wille ha sin saker uth, m:r Olof sw. ney, för än jag får min betahlning uth effter 
accord.

Rector fr. om Daniel snickar will giöra edh, det giorde han, berättade sedan som 
förr, att studenterne kommo i måndagz neder i stugen, der jag då war hoos m:r 
Olof, wille ha dricka uhr kiällaren. M:r Olof sw., när jag får min betalning så skall 
i få edra saker uth, då sade L. Arosell, jag skall ha sakerne uth, då låg bröd på 
golfwet, det hade han så när trampat på, dören lemnade han öpen, att brödet af kiöld 
foor illa, swor och bannades, sprang i kiöket, och hotade mesr.r Olofs hustru med 
hugg, barnet blef der af skrämdt, att dhe säya det sedan intet kåmmet sig före. 
Mest:r Olof sade sig än ha ett witne nembl. Olof Persson snickare, som och då war 
der hoos. Skickades effter denne man, han fans intet hemma. Parterne togo affträde.

Consist:m tyckte bäst wara, att studenterne såge sigh om kokning annorstädes, 
betahla halfparten och der med skiljas åth.

Resol. Studenterne gifwa hwar sine 2 dr kmt. som är 6 dr, 16 s. öre för kiällaren 
och weden på dhe dagar dhe ha wäret dher, så att det blifwer om halfsiunde dr till
hopa. Förmantes att ställa sig billigt på både sijdor.

Studenterne tillsades att dhe betahla desse 6 dr 16 öre innan dhe taga sine mat
seker.

3. Inkåm Larss Persson Flygare emot Acad:ae fiskiarens Simons [Olssons] hustru, 
hust. Ingeborg, för det att denne hustrun i hans och hans hustrus frånwaro har gått in 
i hans huus, och slaget en lijten flicka hans dotter, att hon måtte ha slaget henne 
ihiäl, har och slaget henne på gatun. Item slaget hans hustru hemma i hans gård 
och borta i byen, hoos Johan Ersson slotzgräfwaren, kallat henne trollkiäring. Hust. 
Ingebor sw. så, när jag skulle gå åth torget, då låg flickan i fönstret, kallade mig 
hora, rofferska och tiuf, ty ingen slipper uthan öknampn för henne, då skulle jag gå 
in och warna föräldrarne, som och kräfja en half dr dhe wore mig skyldige, strax 
kåm mannen in, sade, du är wacker qwinna, du som går i en annars huus och bannas, 
då wille jag gå uth, flickan hölt mig i kiortelen, sade du skall blij qwar du hora så 
länge mor kåmmer heem och får piska dig. När jag kåm åth porten mötte mig hans 
hustru, hwilken då begynte illa trachtera och slå mig, så att jagh än är blå på armen, 
han mannen ropte läth blij henne, satte så myssan och hatten på mig, och hielpte 
migh uth giönom porten.

Flygaren sade sig ropat åth hust. Ingebor, att hon skulle låta blij hans hustru.
Frågades effter witnen. Flygaren framwijste Peer Ersons Brauns skrifftelige witne, 

men effter han sade sig ha flere witnen, tillsades han hafwa dhem up. Hust. Ingebor 
sade sig och ha witnen på sin sijda.

Resol. Saken upskiutes till dess witnen inkåmma på både sijdor.
4. Johan knifsmedz enckia [Anna] angaf musikanten Engelbrecht Dijkman 

Vmannus, för det han har slaget hennes fönster sönder, och will intet låta bota dhem.
Knifsmedzsohnen Sahlman begynte referera orsaken dher till hoos Dyrk haa dhe 

begynt träta. Dijkman lupet uth och samblat en hoop cammerater, då inföll Dijkman 
och löchtade Sahlman in för rätten. Derför han böter sine 3 mk.
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Sedan fullfölgde Sahlman sin berättelsse, att Dijkman med sitt sälskap på gatan 
öfwerföllo honom, så att han måtte löpa undan, då kåmmo dhe effter sloge hans 
moders fönster sönder, nu tager Sahlman denne Dijkman före, effter han dhe andre 
ey kiände.

Dijkman sade sig intet slaget dhem sönder, uthan dhe andre som wore med i säl
skap, nembl. Swante Bark och Pfeiffer. Sahlman tillstog sig kiört dhem dädan från 
sin moders gård och sagdt, twij ehr hunsfhottar så i fahret med wåra fönster. Sedan 
kåmme dhe andre gången igen, sade Salman, då sluppe wij intet uth för steen- 
kastning.

Consistrm tyckte detta owäsendet för disciplin skull, meritera tillbörligit straff, 
särdeles fans dhett grofft att Dijkman med sammad hand ha gådt på en annars huus.

Resol. Att ehuruwäl Consist. hade fogh att ijfra detta owäsendet med något skar
pare straff, lijkwäl i anseende till hans fattigdomb slipper han denne gången der 
med, att han låter byggia fönstren som äre sönderslagne, och för det föröfwade 
owäsendet sitter han twänne dagar i prubban. Item för ohöffligheet under rätten 
böter han 3 mk smt.

Dijkman begiärte att dhe andre som wore med må hiälpa till byggia fönstren. 
Item att han må få reconvention på Sahlman. Sw. att han får actionera dhem, om 
han will Sades och honom att han intet skall slippa uth, förrän han har fullgiordt 
domen.

Sahlman förmantes alfwarligen taga sigh wara för buller och owäsende, eliest 
lärer Acad:n icke kiänna honom under sitt skydd, emädan han ingen tijd på studier 
förnimmes anwända? Sahlman sw. sig giärna wilja sökia sig om någon ährlig tiänst.

5. Berättade Rector att en Ostrogothus som heeter Drysander har taget peninger 
till läns af åthskillige sine landzmän in mot 30 rdr, särdeles af novitiis, dhem han 
har skrämdt till lähna sigh, föruthan det att och månge af stadsens medel ha länt 
honom, nu har i synnerheet en som heeter Hjort beswärat sig öfwer honom, men 
denne Drysander draget af, och ingen weet hwar han ha taget wägen. Blef och han 
tillijka med någre andre nyligen sakfälter i Consistio för owäsende på gatan för- 
öfwadt.

Resol. När man spörjer hwar han är, så citeras han hijt, will han intet kåmma så 
följer der på relegation.

6 . Sahl. M:r Johan Stille[r]s änckia begiärer att få lof till uthtaga uhr Robertzonii 
här qwarstående kista dhe böcker som han för någre åhr har tagit till kiöps af henne, 
och aldrig betalt, framwijstes hans obligation. Item h. Prof. Fornelii attest att reda 
under hans rectorat fick P. Halenius, som har handlat med Robertzonio lof till taga 
sådane böcker igen. Rector sade att Rober[t]zonius har nyligen skrifwit honom till, 
och begiärt det han wille ursächta honom om någon skulle kåmma och kräfian, 
effter han täncker kåmma up och betahla sine giäldnärer.

Resol. Om enckian will bijda så länge Rector skrifwer honom till, och får hans 
swar är gott, men hwar och icke, så niuter hon execution på det som Prof. Fornelius 
henne har lofwat i sitt rectorat.

Dito
p. m. höltz Consist. majus, präsentes wore R. M., DD. Skunck, h. Gartman, DD. 

Hoffweniar, Mag. Liung, h. Verelius, M:r Aurivilliar, h. Norcop., M[a]g. Columbar. 
Act. not. M. Micr.
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1. Hofslagaren på kungzstallet anhållet att få betiäna sig af dhe rum, som sal. 
Duwal har tillförende hafft, emädan dhe stå ledige.

DD. Skunck meente, att h. Rudbeck har här till hafft direction öfwer dhe husen 
på stallet, och Consist. intet bekymbrat sig dher om, derföre befahres att Consistrm 
onödigt weklar sig här igiönom i flere griller. Det tyckte och DD. Hoffwenior och 
Prof. Liung. Item h. Norcopensis. Resol. Consistrm håller tryggest, att intet befatta 
sigh här med, både derföre att man befahrar hofslagaren intet kunna beståås sådane 
rum frij, som exercitie mestaren hafwa här till hafft, som och emädan Consistrm 
icke har här tills hafft någon disposition öfwer be: te logementer.

2. Taaltes om jordskifften i Inninge och Rassbokijhl om det skall gå för sigh eller 
intet. DD. Hoffw. meente det wara skiähligit för Acadrn.

Resol. Man seer på förre sluth, och recommenderar wärcket h. Räntemästaren.
3. Uplästes R. Cantzlerens bref af d. 7 hujus för studioso Johan Heisich, att få lof 

på ett åhr till behålla sitt stipend., fast han är från Acadrn för sin discipels DDrr 
[Johann Albert] Huswädels [Huswedels] sohns siuldige olägenheet, do[c]h att inge 
andre allegera för sig detta exemplet.

Nu upkåm Prof. Columbus.
4. Propon. Rector att nu en god tijd är sedan R. Cantzlerens bref kåm om disposi

tion wedh Bibli[o]theket här effter, derföre emädan Walerius reeda har begynt ha 
sin hand der uthi, meente Rector att Consist. borde låta propter publicum commodum 
och dess säkerheet skie en inventering dher.

Uplästes så af Consist. [0: constitut.] § 4. cap. 22. om inspectoribor Bibliothecae. 
DD. Skunck: wij finna intet af constit. anledning till att inventering bör skie nu, 
uthan då när Bibliothekarius afträder, det nu intet skier.

H. Norcop. sade sigh i dag talt med DD. Loccenii docterinna här om, och hon 
sagdt, att h. DD. Loccenior har reda tillidt twänne gode män att hafwa omaket för 
sigh, nembl. h. Prof. Ol. Rudbeck och h. Prof. Columbor. H. Rudbeck säyer sigh och 
det wilja effterkåmma, allenast något lindrigare wäderleek bliffwer.

Consistoriales tyckte mycket nödigt wara, att Bibliotheket ju förr ju heller ypnas, 
effter en och annan behöfwer betiäna sigh af Bibliotheket.

H. Norcop. begiärte på docterinnans wägnar, att någon dilation må skiee effter 
dess begiäran, emädan hon befahrar att Doctrn lärer fatta någre andre tanckar här 
om, och der igönom lätteligen kan skiee får någon aiteration till sin ohälsa. Rect. 
och Consist. meente detta icke lända kunna h. Doctrn till något prvejudice, uthan till 
större säkerheet.

Nu upkåm h. Verelius.
Frågades om vice Bibliothekarius och Amanuensis skola nu giöra sitt juramentum. 

DD. Skunck: tijd nock sedan collation är skiedd emellan registren och böckerne, det 
tyckte och somblige andre.

Betäncktes hwilke på Consistrii wägnar dllsättias, när collationerande skieer. 
Somblige meente wara onödigt, att någon på Consistorii wägnar skall änteligen wara 
dher öfwer. Andre meente dhet nödigt särdeles Rector och Prof. Columbor, och det 
så för andre orsaker, som för dhe zedlar skull, som en och annan af Professoribor 
ha ingifwet. H. Gartman lofwade sig wilja på Consistorii wägnar, det bijwistas.

Slötz att ju förr ju heller detta wärcket företages 2 tijmar för och 2 tijmar effter 
middagen, juramentum afläggies sedan revision är skiedd. Dhe Professores som ha 
böcker länt af Bibliotheket sända dhem igen samma dagh, som revision skier.
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5. Föredrog Rector på v. facult. philos. wägnar, att facult. har funnet gott till låta 
promotionem Magistrorum skiee in moot pingesdagarne, effter nu reeda är gånget 
öfwer den tijden som constit. förmähla, och någre tiänlige subjecta äre dher tili 
gode giorde. Begiärte dher öfwer V. Consistorii betänckiande.

Consist. samtyckte detta, och önskade lycka der till.
Syntes lijkwäl gott, att Decanus och promotor gifwa h. ProCancellario här af part 

först, sedan kan skrifwes till 111. Cancell:m.
6. Slötz att om Algoth Rommel icke hemkåmmer in n a n  lögerdagen, så skrifwes 

då om lögerdag swar till gouverneuren h. Carl Sparre, nembl. att ehuruwäl man 
kunde effter Kongl. May:tz nådigeste förordning begiära att blifwa wed det kiöp 
som giäller i närmeste kiöpstäder.

H. Duwalt och accorderat på 15 dr t:n för en hoop Acad:ns spannemåhl från 
Wessmanlandh, och budet dhet samma för denne Acad:ns Spannern:!, lijkwäl will 
Acad:n wara nögd med 12 dr t:n som budet är af h. gouverneuren, allenast Acad:n 
kunde förwissas om reeda medel, och icke ginge så orichtigt och långsampt till, som 
i fiohl gick.

7. Föredrog Rector v. f. philos. sluth om success. effter sahl. Terserum, att ehuru
wäl facult. har tillförende ärnat der till Prof. Grubb, likwist effter 111. Cancell. har 
nu nyligen på Wännegarn uthlåtet sigh så, att H:s HögGr. Excelle giärna såge det 
Prof. Grubb kåmma i sahl. Berelii ställe, och professio orientalium 11. något hinge 
har stådt vacant, derföre har facultas skridit till election, och enhälleligen till suc
cessorem sahl. Terseri nämdt h. Mag. Rudbergium, som både för berömlig skickelig- 
heet och flijt i desse studier är bekant, som och för ett fromt och stilla lefwerne.

DD. Skunck: huru kunna wij föruth sluta något dher om, emädan wij ha förr 
recommenderat Prof. Grubb till Prof. 11. Orient., och Rijkz Cantzleren nu på Wänne
garn uthlät sigh så, att han wille lemna detta andra, nembl. successionen effter saL 
Berelium till tidhen, hade och heelt andre förslag, särdeles att Peringer skulle kåmma 
i något betänckiande, och Buskagrius blifwa med någon deel af löhnen ihogkåmmen.

Rector och dhe andre Professores höllo nödigt, att man lijkwäl låte H:s HögGrefwL 
Excell:z wetta huru nödigt är, att professio oriental, linguarum blefwe med en god 
man försedder. Och bijföllo alle v. facult. philos. sluth.

Ånteligen slötz att bref om h:r Rudbergio afgår till 111. Cancell.
Hwad den andre professionem vacantem wedkåmmer, nembl. logices och metha- 

physices, så berättas i samme bref, att ehuruwäl ännu fuller wore god tijd, att tahla 
dher om, aldenstund effter Constit. sådan deliberation borde först skiee 2 månader 
här effter, lijkwäl emädan H:s HögGrefwl. Excelkz sielf på Wännegarn för sidste 
deputatis läth i nåder förmärckia sitt betänckiande om förändring wed Acad:n denne 
tijden wara sådan, att Prof. Grub som för war recommenderat till successionem 
effter saL Terserum, kunde beqwämligare succedera sahl. Berelio, der om H:s 
HögGr. Excellrz förnimmes, och sedan ha förtröstadt Prof. Grubb sielf, och man 
förnimmer att någon annan starkt går här effter, derföre har Prof. Grubb till sin 
säkerheet sökt v. facult. philos. och V. Consistorii betänckiande här om, och wunnet 
dheras samtycke, det dhe nu till att evitera den af drögzmåhlen, anstående fahr an 
finna nödigt H:s HögGrefwl Excellrz i ödmiukheet att uptäckia.

Seq. §. not. h. Prof. Columbus.
8. Föredrog wed samma tillfälle Magn. Rector v. facult. phil. godtfinnande, att 

emädan som Secret. Micrand. en rum tijdh har hafft en beswärlig och arbetsam tiänst.
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och doch ringa löhn hafft, han då wid detta tillfälle kunde recommenderas in 
generalib. terminis H:s HögGr. Excelliz till något wissare, och än detta som han 
nu har.

Somblige tyckte wara wissast, att han blefwe der wedh, att succedera nu med det 
snaraste Hadorph. Alii mer han begiärade nu recommendation af V. Consist., den 
han i sådan form intet har hafft.

Resol. Han mentioneras i samma bref i god form, effter han en wacker och 
skickelig man är, icke allenast i anseende till sitt giorde arbete wid protocollet, uthan 
och till sine studier.

Seqv. Not. M:r Micrand.
9. Taltes om kyrckioherberspa»»em<fhl som arresterad är i Roslagen, och berättade 

Rector att någon rest står än inne hoos böndren, som intet är lefwererat i kyrckio- 
herbergen, uthan af böndrens treskheet qwarhållen.

Resol. Man låter lysa på predikstolarne, att dhe som restera, än inkåmmo der med 
till wiss dagh, eliest lärer Cronones fougde panta det uth till Cronones tiänst

Här wed resenterade en och annan af Professorib«/ högdt, att fougden så länge 
har drögt med uttagningen. Taltes och om huru Acad:n skall få sin betahlning, för 
denne kyrckioherberspanne:! i Uplandh.

Resol. När man blijr wissad om, huru stort quantum Cronan har fått, så skrifwes 
till Kongl. Cammar Collegium, och begiäres, att Acad:n må tillslåås någon wiss be
talning.

10. Berättade Rector att wachtmästaren är igenkåmmen ifrån Stockholm, hafwer 
ingen skrifft med sig dädan.

Taltes om huru nödigt är, att Acad:n hafwer sin fullmechtig i Stockholm, uthi 
Acadms saak emot Behmer, särdeles att winna den under Revisionen, ehest lärer 
saken gå Acad:n under ögonen.

Consist:ii enhällige betänckiande war, att Secretms Hadorphii ämbetes plicht är 
detta att förrätta, så frampt han will åthniuta den löhn hans ämbete tillslaget är, 
helst effter han wed protocollet icke hindras, uthan uppehåller sigh ändå i Stock
holm.

11. Taltes om Communitetz upsättiande. DD. Skunck tyckte illa wara, att så långt 
in på terminen går uth, innan någon wiss underrättelsse skieer af fougdarne, hwad 
medel stå till giöra förslag, effter Quaestor sade, att Ringitfi kåmmer en dehra dagen 
heem, derföre man bijdar så länge, och då lagar att det kåmmer till wist sluth, när 
Quaestor och fougdarna ha gifwit wiss förslag på medlen, hwar effter man giör 
förordningen med Gommunitetet. Och i fall att inkiöpet blijr odrägeligit, kunde 
man underkasta H:s HögGrefwl. Excelliz R. Cantzlerens betänckiande, om man då 
på någon tijdh kunde låta comministerne få peninger i stället.

12. Om peccun. stipidiis slötz nu som förr, att dhe som ha rest, dhe få den lijka 
som Professores, när det kan falla medel, att dhe få sin balance. Interim skrifwes 
andre in i rummen. Och på detta råttet kunna inspectores nu completera registren 
uthan längre drögzmåhl.

13. Begiärte DD. Skunck att Rect. och Consist. wille tillsättia någon i sahl. Berelii 
ställe till inspect. stip. in f. phil. Prof. Aurivillius tog detta på sig.

14. Påminte Rector att det inkåm i höstas ett bref ifrån R. Cantzleren, om aug- 
ment på stallmästarens löhn, men effter få Professores den gången wore tillstädes, 
slötz att detta brefwet en annan gång framdeles skulle upläsas, då större frequens
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wore. Och emädan honom tillslogz föruthan 2: ne hemman sal. Duwal hac hafft, 
något af miöhlqwarnen, pappersqwarnen och hyran af Mest:r Boos gårdh, blef något 
talt först om qwarnerne, dem Professores sade höra till ord. staten.

Quaestor s. att med denne miöhlqwarnen förstås dhem som h. Rudbeck läth byggia 
till.

Consist:m betänckte här wed, att af hyran för M:r Boos gård måste först reparation 
betahlas som reeda skied är, och här effter åhrligen skiee kan, det öfrige skall då 
stallmästaren få.

Blef åter talt om qwarnen.
Quaestor berättade att tullen som har fallet här tills af dhe qwarnerne h. Rudbeck 

bygde, är kåmmen till exercitie staten.
Pappersqwarnens arrende tyckte Consist. borde kåmttza till publicum, effter pap

peret Acad:n nödigt är.
Änteligen slötz att det blifwer wed 111. Cancell. giorde förordning.
15. Prof. Gartman beswärade sigh, att honom i gåår är något när förskiedt af 

stadz magistraten och slotz befalningzmannen, i det dhe ha med wåld låtet uptaga 
18 t:r spanne:l af gatan, och inlagdt i en bodh, dhem han wille låta upföra till Kop
parberget, och sedan spannemåhlen således war borttagen, drogo böndren dher med 
af med tull och förslepeninger, och betygade h. Gartman sigh icke ett korn här af 
kiöpt, till att giöra handel dher med, uthan en deel taget på sin löhn, en deel hafft 
qwar af det han inkiöpte till rijkzdagen, och då icke upgick, hwilcket han meente 
sigh hafwa macht till sälja hwar han wille uthom staden.

Gonsist:m fan detta wara ett stort ingrep i Acad:ns jurisdiction, särdeles att dhe 
grijpa till execution, innan dhe ha saken angifwet, och sökt adsistence hoos ord. 
magistratum academicum.

N u begiärer h. Gartman att Consist. wille recommendera detta hoos 111. Can- 
celkm.

ResoL Consist:m hölt gott, att man beskickar stadz magist: n och beswärar sigh 
att dhe på sådant sätt ha giort ingreep i Acad:ns jurisdiction, och förgrijpet sigh 
emot Kongl. Commissions giorde wijte societeterne emellan, och fördenskull be- 
giärar att dhe wijsa den billigheet och relaxera arresten, till att undwijka större 
owäsende.

Rector lofwade tillijka med Secret:o tahla med slotz befalningzmannen i morgon 
i böhnen här om.

D. 18 Febr.
höltz Consist:m majus, praesentes wore Rector Magnif., DD. Rudbeck, DD. Ben- 

zelius, DD. Skunck, h. Gartman, DD. Hoffweni«j, h. Verelius, M:r Forneli#r, M. 
Auriv., h. Norcop., M:r CoIumb«r. Act. not. M. Micrand.

1. Orsaken till denne sammankåmsten, sade Rector wara, af [o: att] i afftons kåm 
ett bref från 111. Cancellario giönom en express, tillijka med en copia af Kongl. 
Cammar Collegii bref till H. R. Cantzlerens Ex:ce, sampt ett extract af h. landz- 
höfdingen i Wästeråhs bref till Kongl. Cammaren, om dhen excess Ringius skall ha 
begådt i Wässmanland, i dhet han har upslaget Cronones låås, och begiärer H:s 
HögGrefwl. Excell. Consistorii underrättelsse dher om tillbaka. Kongl. Cammaren 
hade i sitt bref låtet förstå, det Consist:m i sin till be:te Collegium gifne förklaring 
hade nöyachteligen sigh der öfwer ursächtat, och Consist: m till den excess ingen
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skuld hafwer. Men h. landzhöfdingen i Wästeråhs wijser i sitt bref sig ha starka 
pr<esumptioner om Consist:o, att det ha beordrat fougden dher tili; hwarföre Con- 
sist:m holt nödigt representera 111. Cancellario sin oskyldigheet andre gången, effter 
man kunde förstå dhet H:s HögGr. Excellrz det förra brefwet som här om med tijs- 
dagzposten afgick, än intet har fått. Och emädan Secretarius hade reda projecterat 
ett swar till 111. Cancelhm uplästes dhet, och slötz att det tillijka med copier af Kongl. 
CammarCollegii bref dat. 6 Novemb. 675. af h. Duwaltens bref till Consistrm, och 
af twänne Consistorii bref till h. landzhöfdingen i Wästeråhs tillijka sändes öfwer.

2. Uplästes sedan bokhållarens bref af d. 15 hujus, dher i han berättar att förleden 
lögerdag lefwererade han i HåfRätten Consist:ii swar om dhet juramento Behmer 
har af dhem begiärt. Behmer dher emot protesteradt, nekandes saken wara än i Revi
sionen uptagen. I Mest:r Boos saak skrifwer han att CammarRevision har honom 
gifwet 10 punchter till förklara sigh på, och emädan någon swårheet i somblige af 
dem finnes, nödgas han reesa hijt öfwer, att förfråga sigh dher om hoos V. Con- 
sist.m

3. Uplästes CammarCollegii protocollz extract om någre documenter, som Acad:ns 
fuUmechtige påläggies inskaffa till d. 1. Martij nembl. (1.) Original inventarium 
öfwer Mest:r Boos handlinger. (2.) Mest. Boos instruction. (3.) Extract af Con- 
sistiii protocoller denne saken angående, och att änckians fullmächtige får dhem 
vidimera låta emot orig. protocollet.

Resol. Hwad giörligit är, effterkåmmes, och skall Secret:n see effter om det in
ventarium finnes, sampt instruction om hwilken det twiflades. Rector berättade att 
Secret. Hadorph hade sagdt sig sedt ett sådant inventarium underskrifwit i Consist:ii 
giömor.

4. Uplästes ett extract af Kongl. HåfRättens protocoll af d. 16 Feb. dher i h. 
Quaestori Verelio påläggies, att giöra juramentum i Kongl HåfRätten in solita forma 
i Acad:ns saak emot Behmer.

Detta extract togh Quaestor till sigh.
Quaestor sw. sig intet wara skyldig att giöra det juramentum, neekte aldeles sig 

det wilja giöra, efter han är befriad ifrån Mest:r Boos handlinger.
Consist. fan nödigt att Quaestor sigh skriffteligen här på förklarar. Quaestor 

lofwade det med posten om tijsdagh wilja giöra, begiärte att få af actis 651. eller 
652. det han är befrijad ifrån desse M:r Boos handlinger. Blef nu quaestio hwem 
som skall blifwa fullmechtig i Kongl. Håfrätten i denne saken. Dher till nämdes 
Secret. Hadorphius, sändes effter honom men han war reeda bortreest. Rector sade 
sig förstådt af h. Secret. Hadorphio, dhet han intet lärer taga detta på sigh. Adsessores 
sade dhet wara hans ämbete, honom och wäl kunna detta giöra, emädan han ändå 
är i Stockholm mäst, somblige sade, man skulle skrifwa R. Cantzleren till, och 
begiära att H:s HögGrefwl. Excellrz wille påläggia h. Hadorphio detta, eller att han 
qwitterar, och aldeles säyer ifrån sigh detta ämbetet.

5. Propon. Rector, att sahl. Mag. Petraei änckia har begiärt, det h. Rector wille 
intimera för hennes mans begrafning. Nu frågade Rector om han må hedras med 
Magistri titulo, effter han wed promotion affträdde, icke warandes nögd med det 
rum facultas honom destineradt. Här om discurerades in utramque partem.

Resol. Att han må få den titulum, effter alla kallade honom Magistrum mädan 
han lefde, han och eliest war en wacker man.
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D. 19 Feb.
höltz Consistim majus präsentes wore Reaor M., DD. Rudbeck, DD. Benzelius, 

DD. Skunck, h. Åkerman, h. Gartman, Mag. Liung, h. Celsius, h. Aurivillius, h. 
Norcop. Act. not. Mag. Micr.

1. Rector berättade förnämste orsaken till denne samwankallelsen war a, att emädan 
bokhållaren är hemkåmmen, och hafwer någre swåre ährender, dhem han till d. 1 
Martij måste swara på i Cammar Revision, i hwilka han lijkwäl sigh intet finner, 
nödgas Rector Consisr.ü betänckiande dher öfwer inhämpta.

Taltes om det inventario som är giord på Mest:r Boos documenter, och emädan 
dhet förmeentes wara hoos h. Rudbeck, inföll tahl dher om, att fast dhet dher 
finnes, lärer han kan skiee wägra dhet så wäl som andre documenter.

DD. Skunck. Wij måste först sökia wäl i Consistorii giömor.
(1) . Om det desidererade inventario, slötz att dher h. Rudbeck dhet hafwer, och 

wagrar sigh till extradera det med flere nödige documenter i Behmens och M:r Boos 
saak, så måste Consistim beswära sig dher öfwer i Kgl. Cammaren och Kongl. Håf- 
Rätten.

(2) . Instruction för Räntemästaren sade Notarius i a>pie böckerne intet finnas, 
uthan i stället afskrifwes det som finnes i gamble constit. om officio Quaestoris.

(3) . Begiärer Kongl. Cammaren extract af alt det som passeradt är i aeterne, an
gående Mest:r Boos saak, ehuruwäl reeda något der af extraderadt är, och derföre 
hade wäret gott, att man dher af hade hafft en copia. Bokhållaren sade sigh ha copia 
dher af.

Nu upkåm DD. Rudbeck.
Syntes gott att man giorde någon begynnelsse dher af, och att någre tillsättias till 

afskrifwa detta, hwilka derföre skohle få sin betahlning.
Nu upkåm DD. Benzelius.
Bokhållaren berättade hwad klagemåhl Mest:r Boos änckia förer i Kongl. Cam

maren, nembl. att när hennes man blef död, har 2:ne Professores nembl. Burasus och 
Hedraeus i 14 dagar gått dher öfwer, och då först blefwet henne tillåtet att hon sin 
man dher wed nl. Johan Johanson [o: Johan Jonsson Salanus] fick hafwa, meer till 
att protestera emot den process Consist:m reeda har brukat, än att wara fullmechtig i 
inwenteringen. Bokhållaren dher till swarat, att sådant finnes förr beswarat i dhe 
skrifftelige acter emot henne inlagde äre.

Bokhållaren sändes till h. OL Rudbeck att begiära det inventarium. Han kåm igen 
sade, att h. Rudbeckiar berättar intet annat inventarium finnas, än detta som wed 
handen är, men en längdh på obligationerne sade han finnas underskrefwen här i 
Consistio, hwilket skall sees effter.

2. Berättade bookhållaren, att nästkommande onsdag blijr Acadm anslagen igen i 
Kongl. Håfrätten uthi hufwudsaken emot Behmer. Och i dag är anslag i injurias 
saken.

Kåm altså i betänckiande hwem Acadm skall hafwa till fullmechtig i Behmers saak, 
effter den nödwändigt fordras, aldenstund bookhållaren icke kan bådestädz i Cam
maren och Håfrätten agera, ty stundom infaller sådant på en tijdh.

Professores föllo nu som i går enhälleligen på Secret. Hadorph. Rector sade att 
han har swarat sig det intet wilja taga på sigh, fast än Rector har förtröstat honom 
med skiählig wedergiälning derföre. Syntes nödigt att någon af Collegio måtte wara
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dher, både för sakens swårheec, som och effter H:s HögGrefwl. Excell:z har sagde, dec 
Acadrn måtte hafwa någon dher.

DD. Benzel.: kan man intet winna Secretrn eller Quaestorem, så faller dhet på 
inspect:b#x aerarii.

Consist. höllo nödigt man skrifwer 111. Cancell. till, det H:s HögGrefwl Excell:z 
wille förhålla h. Hadorph sin skyldigheet.

Andre meente att man skrefwe dher hoos h. Hadorph ett alfwarsampt bref till, 
att dher han undrager sigh, måste man rabattera af hans löhn, imedlertijd syntes 
nödigt hafwa någon dijt till nästkommande onsdag, som då i KongL HåfRätten tager 
emot h. Behmers inlaga.

3. Facultas jurid. läth inskrifwa 2:ne studiosos, som för juhl hade bordt inskrifwas, 
Nicolaum Hult i Oberi ställe till peccun. stipp., Daniel Tidstädt [Tiste] Wesmannus 
i Tunbergz ställe, till peccun stip.

4. Blef talt om det juramento, som Kongl. HåfRätten begiärar, särdeles af h. 
Quaestore.

Betäncktes huru nödigt det är för G>nsist:o, att Räntemästaren detta giör, ehest 
lijder Acadrn här igiönom saken för en elack färga och lätteligen går Acadrn aldeles 
under ögonen, önskade och Consistrm högt att Räntemästaren wille låta öfwertahla 
sig till taga heela saken på sigh.

Somblige nämde h. Norcop. Han enskyllade sig, nämde Profess, juris, och inspect. 
aerarii. Syntes gott att biuda till öfwertahla h. Quaestorem här till. Prof. Norcop. sade 
dhet h. Rudbeck har i går lofwat till öfwertahla Quaestorem, till att giöra juramentum; 
derföre wille han först explorera hwad h. Rudbeck har uthrättadt hoos honom och 
lofwade Prof. Liung gå med h. Norcop. till Quaestorem om begge desse ährenderne.

Slötz att dher man ingen annan får till fullmechtig, så reeser Micrandrr öfwer till 
onsdagen, att taga emot hwad Behmer inläggier. Skrifwes 2rne bref ett till Secretrn 
Hadorph, att han tager på sigh till blifwa Academiens fullmechtige i Acadrns saak 
emot Behmer, och det andra till 111. Cancell., att H:s HögGrefwl. Excellrz wille till
hålla h. Hadorphium om sin ämbetes plicht, dher han godwilligt sig dher till icke 
beqwämmer, och skall Micrand:r föra desse brefwen med sigh.

3. Bewiljades h. Gartman recommendation till 111. Cancellrn öfwer dhe klagemåhl 
h. Gartman har emot staden, doch att det skrifwes caute, att Acad:n der igiönom 
icke råkar i större olägenheet.

D. 20 Febr.
höltz Consist:m majus extraord. pr^sentib»r Rectore Magnif., h. Åkerman, h. 

Gartman, Mag. Celsio, Mag. Columbo. Not. M. Micr.
1. Sade Rector orsaken till denne sammankåmsten wara, att D. Quaestor och h. 

Norcop. kåmmo i dag till honom, beswärade sigh der öfwer att dhe äre förbijgångne 
i dhe Consistoriis som hållas om compositionen, dhet dhe förmeente wara dhem 
mycket pf^judicerligit. Ha begiärt dhet h. Ol. Rudbeck måtte få communica/fön af 
h. R. Cantzlerens bref. Item af Consistorii swar dher på.

Rector sw. sig wilja dher om conferera med Consist. Sedan ha dhe begiärt weta 
hwileka som ha wäret öfwer swaret emot composition. Rect. sw. Consist:m har giort 
dhet nomine publico, och alle dhe andre dher om kåmmet öfwer enns, fast DD. 
Hoffwenius hade någon särdeles mening. Dhe ha mycket ijfrat sigh der öfwer att 
dhe förbijgåås, när dhet handlat om Curios saak, det wara obilligt skiedt under dhe 
förre Rectorib«x, derföre dhe ha förmodat, att sådant nu måtte rättas.
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H. Åkerman: R. Cantzleren wijste dhem sielf uth när han sidst talte här om. 
Publicum är på en sijda, men dhe privati på andre sijdan.

Nu frågade Rector om han ha rätteligen gått dem förbij, eller icke, och hwad Con- 
sist:m dher om tycker.

DD. Skunck, h. Åkerman, h. Celsius, Mag. Columbus sw. öfwermåttan rätt, ty wij 
stå för domare. Men effter så få wore tillstädes, kunde intet wijdare tillgiöras.

Dhen 21 Febr.
Consist:m majus, präsentes wore Rector Magnif., DD. Rudbeckius, DD. Benzel., 

h. Åkerman, h. Gartman, DD. Hoffweniar, h. Verelius, M:r Aurivill., H. Norcop., 
Mag. Columbus. Act. not. M:r Micrand.

I. Orsaken till denne sammankåmsten sade Rector wara, att effter M:r Micra«d:r 
i morgon som slutet är, skall wara i Kongl. HåfRätten på Acadrns wägnar till swars, 
wore nödigt man honom instruerade med det som kan lända till Acad:ns säkerheet 
i den action emot Behmer.

Nu är till befruchta att om både Quaestor och Consist. draga sig undan jurament., 
lärer kan skie Håfrätten haa den tanckan, som skulle ingen richtigheet wara här med. 
Men effter Consist:m i sin sidsta insin. skrifft, har ursächtat sigh här före, synas nu 
betänckeligit att uthlåta sig der till.

Uplästes så h. Quaestoris förklaring, öfwer det begiärte juramentum. H. Åkerman 
begiärte wara ursächtad för den skada Academien här af lärer taga, om juramentum 
af alle uthslåås, och må det kåmma på hans answar, som will hafwa oss i denne 
säkerheeten.

Änteligen slötz, att wäl wore det Rector med heela Consistio giör detta juramentum 
skriffteligea Quaestor sade sigh tanquam adsessorem detta wilja giöra, och som en 
Professor, men eliest intet, dher i wore alle ensse. Men DD. Rudbeck sade bäst wara 
wij afbijda till dess HåfRätten oss det änteligen påläggier.

Till reesepening:r bewiljes Micrandro det som nödigt kan wara, effter den tijden, 
han sig dher lärer uppehålla.

2. Petro Tingwall bewiljes hålla egen disputation, allenast Decanus med facult. 
den gillar.

D. 25. Febr.
effter högmessan, trädde tillhopa närwarandes Professores, Magnif. Rector, DD. 

Skunck, Mag. Liung, h. Verelius, Mag. Celsius, h. Norcop., Mag. Columbus. A a. not. 
Magn. Reaor.

1. Effterlätz fougden Ringio få blifwa hemma, till dess han kunde bekåmma en 
attest ifrån Wässmanland, huru häradzfougden hafwer intet swar welat gifwa ifrån 
sigh sedan han beskickad war af Ringio att ifråntaga sitt låås, som för kyrckio- 
herbergen satt war, och allmogen till afförslen opbodat war.

2. Bewiljades Carolo Piaorelio V.manno 6 dr smt. af cassa stud. i hans stora 
fattigdom.

D. 1 Martij
höltz Consisf.m majus, närwarande Rectore M., DD. P. Rudbeckio, DD. Skunck, 

h. Åkerman, DD. Hoffwenio, Mag. Liung, h. Verelio, Mag. Celsio, h. Norcop. Act. 
not. M:r Columbar.

1. Föredrog Magnif. Rector någre bönders, såsom Jöns Persons i Boosberga och
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Torstuna sochn, hwilken begiärer blifwa wid hemmanet, ifrån hwilket han af foug- 
den är afsagd, och en annan satt i stället, såsom och begiärar han att den Spannern :1 
som han har såldt, deels för 12 dr t:n, deels för meer, den måtte giöras honom godt. 
Bonden inkåm och wijste sin book. Befans wara mycket skyldig, för A:o 674. 160 dr 
och 35 r.r sädh, för detta åhret 675. odi mycket skyldig, als 118 dr 9 öre föruthan 
det gambla. Sade sig för rogen fått 13 dahler, 6 t:r har han såldt och 7 t:r korn. H. 
Räntemästaren frågade huru mycket det skulle afräknas för honom, särdeles för 
roghen. Hustrun bekiände intet alt wara till Kopparberget fördt, uthan sompt såldt 
wid Forssen [0: Avesta]. Resol. Kornet blifwer för 12 dr tun:n, nembl. 7 t:r. Rogen 
6 t:r för 13 dr t:n effter man kan intet ensträngia med honom, hwar wid Consist:m 
tyckte bäst att blifwa.

2. öhrby hemmanet i Rasbo sochn har i någre åhr warit öde, nu är 2 eller 3 som 
sig tillbiuda, en har sine cautionsmän, den andre sägz intet hafwa till. Bönderne in
kallades. Erick Eskilson hade 2:ne caurions män in med sig. Frågades om dhe wille 
stå för honom sedan frijhetzåhren wore uthe. Dhe swarade sig wilja lofwa att han 
intet skulle rymma, då den tijden kåmmer att han skall utläggia sine uthlagor. Item 
fr. om dhe wille stå för honom och betahla, om han får sine welkohr som han be
giärer. Det neka dhe till särdeles om misswäxt är, uthan dhe gå godh för honom att 
han skall giöra sin flijt att uprätta hemmanet, omsijder lofwade dhe att wilja stå för 
honom, att han giör sine uthlagor till dess dhe afsäya sigh från sin caution. Detta 
skulle författas skriffteligen. Här emot begiärade bonden frijheet. Sades att dher war 
god skogh. Bönderne affträdde. Matz Johansson i Fijby och Wängie sochn begiärade 
dhet samma. Frågades om han hade något wederwåga, och om han får dhe som gå i 
god för sigh. Sade sigh få cautionsmän. H. Verelius sade att hemmanet intet kan 
bära sigh, uthan om uthlagorne blifwa modererade, och att dhet intet står honom 
eller inspectorib. aerarii till, ju icke heller Rectori att bewilja förmedling. DD. 
Skunck: doch borde Consist:m hafwa relation, först aff wederbörande. Bookhållaren 
sade, att dhe tu ränta 15^ t:r spannrl och [beloppet uteglömt] dahl:r, fans att dhe ha 
2 t:r i förmedling ifrån A:o 660. och sedan gifwit 13h t:a. Inkallades åter bönderne. 
Begiärade förmedling att han uthgifwer 10 t:r och frijheet på 2 åhr, eller och frijheet 
på 4 åhr uthan förmedling. Tillbödz 1 åhrs frijheet, och 3 åhr 10 t:r, och sedan 13^ 
t:a. Han nekade och affträdde.

3. Walskog är och föga bättre än öde, en god bonde biuder sigh der till. H. Ränte
mästaren sade honom ha besittningzrätt som der är, eller och en annan som har 
nästa rätt till honom, doch så att han besitter det så länge, han giör reeda och rätt 
för sigh. Erick Erson och hans skylman Olof i Walskog inkallades, så och bonden i 
Fullerö. Bonden sade att hans farfader har upbygt gården, begiärade att denne 
måtte dhet besittia. Räntemästaren sade, att fougden hade berättat, honom wara skyldt 
för tiufwerij. Frågades Erick Erickson, om han wille gå god för honom, han sade 
sig illa kunna giöra uth för sig sielf. Sändes effter Lars Olofson [Unonius] fougden, 
Erick begiärade att han då detta åhret måtte dher blifwa. Sedan begiärade han att 
hans son då måtte dhet få. Prof. Åkerman: dhet är grant om K. Johans besittningz- 
bref, dhe achtas mycket i Cammaren, så frampt dhe få en som går godh. Prof. Åker
man: jag har sedt brefwet af ett tillfälle. Dhem androm tychtes wara nödigt att han 
wijste brefwet, och fast än han hadet, måste han prestera hwad som böhr. DD. 
Skunck: kan skiee det blifwer action af, om han wijser androm brefwet. Slötz att 
han stämmes in på en wiss dagh att wijsa brefwet nembl. d. 4 Martij nästk., att han 
4 -  724147 Sallander
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och har då med sig caucions män (bokhållaren sade sig och hafwa läset brefwet). 
Kan intet Olof Olsson få caution, så skulle Erick Erssons sohn ha cautionister för 
sigh, ehest skulle den andre få hemmanet, som hålles af fougden mycket godh.

4. Uplästes H:s HögGrefwl. Excelkz R. Cantzlerens bref för sal. Prof. Ausi[i] 
sohn [Martino], att han må niuta Prolongation på stipendio. Taltes om, att han går 
på Communitetet, om hwilket owist war, om dhet denne terminen kan blif:a.

Resol. Han får med samme wilkohr som andre.
5. Doct:r Skunck inspect. stip. föredrog communitisternes begiäran, att få peninger 

hwar månad.
Res. Negat»r. Dhe må hafwa samme wilkohr som andre, ehest må man cm en 

särdeles dagh detta sigh företaga, att see om huru med Communitetet nu för tijden 
blifwer.

6. Uplästes H:s HögGrefl. Excelkz confirma/zons bref, för sahl. Johan Andersons 
[Grans] befalningzmans barn af senare kullen, att niuta 4 åhrs frijheet på hemmanet 
Myrsiö.

7. Framdrogz H:s HögGrefwl. Excelkz RijkzCantzlerens bref. 1. Om compositions 
wärcket. 2. Om dhe 2. vacerade professioner. 3. Om Ringio hwilken nu är öfwer- 
reest. Taltes om det H:s HögGrefl. ExceU:z gifwer wid handen, att hans saak effter 
privilegierne här kunde cognosceras etc. Sades att effter wij af landzhöfdingen wore 
giorde partijska, hafwe wij ey annars kunnat giöra, än detta Kongl. Cammaren 
deferera.

8. En stud. Johannes Martini Ziervogel begiärer testimonium, war bekandt, 
merendels Profess, wäl. Prof. Åkerman: han är mycket flijtig. Dhet samma sade DD. 
Hoffw. Resol. Han må få testimonium.

9. Smedens Mats Jonsons änckia, begiärade att Academien måtte determinera 
twisten om arfskapet. N u har staden tagit 12J dr i utharfwet af henne. Rector: den 
ena casus allenast kåm till staden. Dhe andra tyckte att detta borde intet hafwa 
gifwi[t]s ifrån oss. Rector: Drottning Christinas privilegier gifwa arfträtor till sta
den, men excipera dhet ena om utharfwet.

Resol. Man kan nu intet taga igen, dhet som är dem gifwit i händer denne 
gången.

10. Jomsboerne begiära expenser, effter en riddaresyns domb. H. Verelius: dhe må 
taga dhe peningerne af skattbönderne. Res. Wij wille låta giöra rächning med bön- 
derne, och den kan fougden giöra, och effter det wij hafwa betalt för dheras skull 
tillförenne, så [meningen ej avslutad.]

11. Een Acad:ae humblegårdzdräng begiärer hiälp att låta begrafwa sin hustro, är 
rätt fattig. Resolutio. Här är intet att gifwa af.

12. Lars Andersson heijderijdaren begiärer execution uppå en Ciämners Cam- 
marens dom, uppå Simon Olsoon Communitetz fiskiaren, hwilken dom war giord, 
då han war lagårdzbetiänt etc. Res. Man kan tillhålla honom.

13. Magnif. Rect. begiärer adsistence emot sin praebende bonde, som är honom 
mycket skyldig i uthlagor, och nu träder till ett annat hemman. År ryttare dher hoos, 
rijder för ett annat hemman, nu är han borta i Skåne i Kongl. M:tz tiänst. Det är 
intet säkert, att [meningen ej avslutad.]

14. Anders Jacobson i Tillinge i Närtuna sochn, begiärer tillgifft för det han är 
skyldig för förra åhren. N u säyer han sig hafwa tagit till sädeskorn 3 spän korn. Och 
nu har fougden Klinten upfört 1 t:a meer. Item säger han att Klinten har krafft af
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honom tullpeninger för det som h. Olof Rudbeck har för honom och flere i tull
porten betalt. Res. De primo, han må kåmma in en gång med dhe andre. De 
secundo, fougden måtte wara till swars, hwilken hemma hoos Rectorem bekiände wara 
1 t:a misskrifwit, som hans granne tillkåm. De 3:tio tullpeningerne måste han be- 
tahla, och lofwade sedan hoos Rectorem ställa caution för dhe länte 3 spän korn och 
tullpeng[a]rne, och betahla till det sidsta i höst.

13. DD. Hoffweniwj, begiärer läsa hemma i 2 weckors tijd, för sin opassligheet i 
sin foot, så och för dhe demonstrationer skull, som han in parte semeiotica skall 
giöra. Resolutio. Affirm.

D. 6 Martij
höltz Consist:m extraord. majus, praesentes wore Rector Magnif., DD. Rudbeck, 

DD. Benzelius, DD. Skunck, Mag. Liung, Mag. Aurivilliar, h. Norcop., Mag. Co
lumbar. Act. not. M:r Micr.

1. Förnämste orsaken till Consist:ii sammankallelse sade Rector wara, att Micrand. 
wore i går hemkåmwen från Stockholm, och hade något till förebringa, som icke 
tohl drögzmåhl, särdeles i injuriae saken emot Behmer.

Giordes sedan följande berättelsse af Micrandro, om det han hade expedierat 
nomine Consistorii.

(1.) Qm onsdagzmorgonen kl. 7. kåm jag in, gick strax till h. Hadorph, men fan 
honom intet hemma, uthan uppe i Archivo, dijt jag kåm lijtet effter kl. 8. Gaf 
honom öfwer V. Consisttii bref. När han det hade läset, sw. han sig intet kunna taga 
på sigh att blifwa Academiens fullmechtigh i denne saken, gå för en procurator i 
HåfRätten, och stå till muns med en så dierf persohn som Behmer är. Då jag före- 
hölt honom huru nödigt för Acad:n wore, att uthan någon drögzmåhl hafwa en god 
man för sigh, sw. han sig wilja giöra hwad han kan eliest både i denne och andre 
saken, men intet kunna uthlåta sigh såsom en procurator dher i. Och effter Con- 
sisttm wille honom dher till obligera, wore det så godt, som hufwudstupa wilja 
stötan i från den tiänsten wed Acad:n, denne obligation wore Räntemästarens och 
icke Secret:ii, effter sådant anginge rächningar. Nämde i förslagzwijs procuratm 
Eeken.

(2.) Jag gick der med från honom up i HåfRätten, fick effter en stund tahla med 
actuarien, hwilken sade, att denne saken nästk. fredagh skall slås an, så att hon om 
lögerdag kan kåmma före. På tillfrågan om h. Rudbeck hade något skriffteligen 
insinueradt emot Consist. på Curios eller sine wägnar, som Acad:n icke har fått 
kunskap af? swarade han att intet något sådant är af honom tillbudet.

(3.) Effter middagen samma dag gick jag uth till Carlberg, effter H:s Excelkz 
H. R. Cantzieren icke war i staden. Fick audience effter en stund, då H:s HögGrefwl. 
Excelliz fölgde gref Pontus [De la Gardie] uth. Först talte H:s HögGrefwl. Excell:z 
med Prof. Grubb och mig om Consistorii bref, angående professionerne. Sedan då 
jag fick H:s HögGrefwl. Excelkz det Consistorii bref, jag med mig förde, fr. han om 
det anginge samma saak, och då jag der på kårteligen sade dess innehåll, sade H:s 
HögGrefwl. Excelkz, jag will see hwad det är, så skole i sedan få swar. Gick der mz 
i sin cammar. Emot afftonen då jag länge hade wäntat något swar, sade omsijder 
secret:n Quensel H:s Hg. Excell. förklarade sig så här öfwer, att han will tahla med 
Hadorph här om, innan han något swarar. Dher med begaf jag mig till staden igen.

(4.) Torsdagen effter middagen, war jag andre gången till Carlberg, kåm effter
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afftonmåltijden till audience, då jag på Acadrns wägnar anhölt hoos H:s HögGr. 
Exc[e]ll:z om dess nådige befordran för Acadrn, att winna KgL M:tz nådigeste revi
sion öfwer det som här tills är passeradt uthi injuriae saken, emellan Acad:n och 
Behmer. Item anhölt jag om något swar på det bref, jag dagen förr ingaf ifrån Con
sistorio.

H:s HögGrefwl. Excelkz sw. till det förra så: jag har tillförende yttrat mig, att 
jag giärna giör dher i hwad jag kan, men för wichtige public affairer hinder jag 
omöyeligen där med, har derföre hållet rådeligit, att Acad:n skulle hafwa sin full- 
mechdge, som kunde med flijt drijfwa dher på. Tror ehest att der saken rätteligen 
blefwe förebracht, skulle Acad:n kåmma wäl der med uth. Befalte migh så tahla med 
secrettn Coyet, och wetta H:s HögGrefwl. Excellrz hwad han swar ar. Till det andra 
sw:de H:s HögGr. Ex. så, iag har intet talt med Hadorphio sedan, tror wäl han effter 
en dag eller twå kåmmer igen ifrån landet, dijt han förnimmes wara reester med R. 
Skattmästaren, och då lärer giöra det Acad:n af honom begiärer.

(5.) Fredagen om morgonen sökte jagh h. Hadorph. Hustrun sw. honom intet för 
söndagen wäntas heem.

(6.) Dher ifrån gick iag till h. Coyet, föredrog honom Acad:ns åstundan, att få 
något uthslag på sine suppliquer. Han sw. sig wilja see till, att i dag der i något 
skulle kunna uthrättas. Då jag uprepade Acad. skiähl till detta ansökiandet, och 
ibland andre att domen kåm förseent, då fatalia wore förbij, att sökia Kongl. Revi
sionen, sw. han: HåfRätten och wederparten säyer så, I hade kunnat det sökia näste 
8 dagarne effter, sedan I finge domen. Samma dagh om afftonen, och dagen effter 
sökte jag honom någre reesor både hemma och på slåttet, men fan honom intet.

(7.) 26 Feb. war hufwudsaken före i Kongl. Håfrätten, då pfvesterades utrinq»* 
juramentum. Behmer påstog wäl att juramentum af Consist:o skulle presteras i den 
form han det ha begiärt, nembl. att Acad:n troor sig wara berättigat till heele den 
pretention hon fodrar, både till capitalet och interesset. Förmeente sig hafwa Swe- 
riges lagh för styrckia till sin begiäran, att edh bör giöras effter som swaranden den 
föreskrifwer, allegerandes för sig 22 cap. Tingm.B. Men så swarades honom, att 
Kongl. rätten är till fredz med den edh Consist:m har giordt, och det in forma solita. 
Uplästes så sedan h. Quaestoris förklaring. Ther på extraderades libellen och docu- 
menterne till L  P. hwar af wederparten gafs copier. Affträdde wij så der med.

(8.) 27 Febr. emellan ottsången och högmässan war jag åter hoos secret:n Coyet, 
fick det swaret, att ändå ingen tijdh hade wäret till att förebringa Acad:ns ansö- 
kiande. Jag wijste honom original skriffterne detta angående. Då förebrachte han dhe 
objectioner Behmer plägar bruka, att störste fordran wore illiquid, och grunder sigh 
allena på sådane rächninger, som Kongl. Cammaren lärer heelt ogilla i M:r Boos och 
Acad:ns saak. Här intet finnas någon obligation på wist quantum af capitalet, ingen 
obligation på interesset. Hwartill jag gaf det swaret, att Kongl. Cammaren har 
legitimerat M:r Boos rächninger, att Professores der effter äre debiterade till store 
påster. Obligation finnes i sal. Håfrådetz caution.

(9.) 28 Feb. som war måndagen, upwachtade jag Coyet på slåttet, fick änteligen 
samma swar som förr, nembl. att han ändå ingen tijdh hade fått till förebringa Acad. 
saak, sedan sökte jag Secret:n Hadorph, men han war ändå ey hemkåmmen.

Samma dag reeste jag strax effter middagen till Carlberg, berättade H:s HögGrefl. 
Excelkz hwad i Kongl. Håfrätten förelupet war. Item huru långsampt dhet går med 
något uthslag i Revisionen, anhållandes å nyo H:s HögGr. Ex. bijstånd dher i, effter
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wij see oss ingen wägz eliest kunna kåmma. H:s HögGr. Ex:z swarade: så måste I 
gå till Rijkz Drotzen [Per Brahe] berätta heela saken, och bedia han wille låta henne 
tagas före. Och som jag wijste H:s HögGr. Excelkz original skriffterne i Behmers 
saak, sade H:s HögGr. Excell:z effter ingen obligation finnas på wist quantum, dhen 
jag lell har trodt wara skulle, så hade fuller wäret bättre, att doom hade gått för 
execution, doch effter Acadrn den ey sielf har giort, borde dhen derföre swara, som 
den giort har.

Sedan frågade H:s HögGrefwl. Excelkz, om jag war i Upsahla när det brefwet 
afgick från Acad:n om compositions wärcket, det jag jakade. Då ijfrade H:s Hög- 
Grefl. Excelkz mycket, att det brefwet underskrifwit är af Rectore och Senatu, och 
lijkwäl månge af Professorib&r icke weta dher af, uthan wäret somblige förbi j- 
gångne, somblige af annan mening, att allenast någre få kan skiee, Benzelius, Auri- 
villius och en heller twå till, hafwa dher om kåimwet öfwereens, och lijkwäl föra 
Consist:ii nampn, Hoffwenium och Gartman skohla wäret af annan mening, derföre 
har H:s HögGrefl. Excelkz skrefwet Consist:o reeda till, och begiärt wetta, hwilka 
hafwa uppe wäret, hwilka icke, och af hwad skiähl dhe andre äre förbijgångne, som 
interessera dher med i sielfwa wärcket. Jag sade dem allenast icke wara kallade, som 
hålla Curios partij. H:s HögGr. Excelkz sade dhem icke bordt gådtz förbij, helst i 
dhet. Begynte sedan högdt contestera, huru H:s HögGrefwl. Excelkz har lagdt sin 
winning om, att desse strijdigheeter skulle componeras, och det allena för den fahra 
Acad:n här igiönom lärer sticka uthi, det H:s HögGrefl. Ex. sade sig wist föruth 
see kunna, och derföre till att salvera conscientiam suam, har H:s HögGrefl. Ex
celkz welat giordt sitt yttersta dertill. Men emädan dhe wilja i Upsahla wara så sielf- 
kloka, så må dhet heeta, perditio tua ex te Israel. H:s HögGr. Excelkz wille låta afr 
copiera sitt bref till Consisr.m och dess swar, och läggia en copia der af i rådet, och 
den andre i Kgl. Håfrätten sig till enskyllan. Sedan må effter dhe äntelig så wilja 
hafwat, rätten giöra ett sluth i saken. På det högsta resenterade H:s HögGrefwl. 
Excelkz dhet någon sagdt, man borde skiuta denne saken till Rijksens Ständer, 
sådant giälla knappen, att underkasta Kongl. May:tz myndigheet och domb Rijksens 
Ständer, dhe see nu hwad för en confusion och willa är både en och annorstädes, 
derföre tänckia dhe, att dhe wilja cum caeteris errantib»j fortfahra, men dhet skall 
dhem som orsaken dher till spörjas wara, illa bekåmma, membra putrida böra rese- 
ceras, på det publicum ey må giönom dhem aldeles förderfwas, dhem intet besinna, 
att dhe som andre hafwa ett gratiale att lefwa af, så länge dhe till sin tiänst duglige 
äre, att Kongl. M:tt har i sin macht, när H:s May:tt får der till orsak, att säya, exi 
foras. Sidst befalte H:s HögGrefl. Excelkz mig säya Consist:o, att H:s HögGr. 
Excell.z will med första hafwa nampnen af dhem som hafwa wäret tillstädes, när det 
delibererades i Consistio om detta swaret, item protocollen eller dheras skrifftel. 
betänckiande, som inkomne äre här om, och för det tredie will H:s Excelkz wetta, 
hwarföre någre uthslutne äre, när Consist. är hållet om compositms wärcket. Om 
Hadorphio sade H:s HögGrefl. Excelkz sig sändt honom i dag Consistiii bref, men 
han än näppligen wara hemkåmmen, jag sade honom fått särdeles bref dher om 
lijka lydandes, men aldeles wägra sigh till procurera denne saken, då sade H:s Hög
Grefwl. Excell:2: så må han quittera altsammans, om han intet arbete giöra will, ty 
jag finner intet skiähligit att han skall hafwa löhnen, och intet derföre giöra arbete 
hwarken här eller i Upsahla. Jag får nu höra huru han sig förklarar.

i. Martij som war i onsdagz war jag med Prof. Åkerman hoos R. Drotzen [Per
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Brahe], på Acadrns wägnar, att winna injurias saken under revision. H:s HögGrefwL 
Excellrz undrade att injuriae saken dömdes för hufwudsaken, lofwade hiälpa Acad:n 
i sin begiäran, och att tillhålla secret:n Coyet, till framtee Acadrns supplijk. Badh 
oss tahla med h. Johan Gyllenstiärna här om. Dito kl. 5. fick jag Rectoris bref, war 
strax till h. Apelgreen [o: Nils Appelgren], men fan honom intet hemma.

Torsdagen kl. 7. om morgonen sökte jag h. Apelgreen å nyo hemma i huset, då 
han reeda war uthgången, derföre gick jag på slottet, då han omsijder kåm med 
Rijkz Skattmästaren, när jag fick honom Consistorii bref, med ursächtan att det dagen 
för ey inkåm, sw. han det wara tijd nock, ty Collegium hade god tijd att swara med 
fredagzpåsten.

Sedan gick jag till H:s HögGr. Excellrz R. Drotzen, och då han uthkåm att åka 
upp i Rådet, påminte om Acadins begiäran dagen före, H:s Excellrz swarade sig wäl 
hafwa det i minnet, men befalte mig lijkwäl wara för sigh på slottet, och dher å 
nyo påminna, hwilket jag och giorde, öfwergifwandes Acadrns begiäran skriffteligen, 
tillijka med Behmers skrifft, och Ollenqwistens attest, H:s HögGrefwL Excellrz tog 
dhem emot; och låfwade ährendet i Rådet förebringa. KL effter 12 kåm secretrn 
Coyet uth, då jag fölgde efter i hans cantor. Han sade så: i dag war Acadrns saak 
före, och resolverades att Kongl. HåfRätten skall förklara sigh på dher as beswär. 
Sedan emot afftonen råkte jagh Secretrn Hadorph, hwilken sade att Acadrn war den 
dagen anslagen till fredagen Behmer till swars. Och som jag tänckte wäl wara skiedt 
på Behmers pådrifwande i injuriae saken, badh jag h. Hadorph tahla med Coyet; att 
han wille då samma dagh eller morgonen effter för kl. 8., antingen munt- eller 
skriffteligen låta Kongl. Håfrätten wetta hwad i Rådet här öfwer war resolveradt.

Fredagen som war d. 3 Martij innan jag gick up i HåfRätten, frågade jag h. 
Hadorph hwad Coyet hade swarat, fick den underrättelssen, att Coyet hade öfwer- 
gifwit Acadrns beswär till håfrättzsecretrn, och låtet honom wetta hwad i Rådet war 
resolveradt. Dher med gick jag up i Kongl. Håfrätten.

Blef änteligen framropat, men wederparten war icke tillstädes, derföre han 
belädes med 15 dr smtrz böter.

När session war ändat; talte jag med h. Ehrenhielm och frågade, hwem som lärer 
giöra förklaringen. Item huru snart man kunde troo den blij färdig, och om Acadrn 
dher af får communication, han swarade sig på rättens wägnar den skola giöra, men 
på någre dagar ey få tijd dher till. Communica/ion dher af kunde Acadrn sökia i 
Senaten eller Revisionen.

Lögerdagen som war d. 4 Martij comparerade jag i Kongl. Håfrätten uthi hufwud
saken, fick då wederpartens exception, men allenast ett document allegerat, det han 
sade sig glöwzdt hemma, men lofwade skickat till mig i giästherberget innan ld. 1. 
Jag begiärte af Kgl. Rätten, att emädan en annan är som har än någre documenter 
denna handel angående, på hwilke pretentionen icke ringa sig grundar, hoos sig 
förwarade och här tills har wägrat dem uthgifwa, att Kongl. Håfrätten wille honom 
påläggia dhem att extradera, eller wara sielf responsabel dher till, om Acadrn i 
manquement af sådane documenter något under actionen torde gå under ögonen. Sw. 
att jag detta borde skrifftelig begiära. Jag sade dhet wara skrifftel. för 8 dagar redan 
begiärt i Quaestoris h. Verelii en då insinuerade skrifft. Lofwades så dher på sluth 
effter en stund, men swarades giönom actuarien sedan i förmaket, att Consistrm 
måtte skrifftel. det begiära.

Kl. 1. kåm en zedel till mig ifrån Behmer, dher i han säyer sig intet fått igen den 
allegerade attesten, uthan lofwar den sända med posten om tijsdagh.
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2. Uplästes h. Hadorphii swar på Consist. bref, dher i han betygar sig giärna wilja 
tiäna Acad:n med all troheec på annat sätt, jämwäl i Acadrns saak emot Behmer, 
men kan intet uthlåta sig för procurator der i för åthskillige orsaker han allegerar, 
berättar dher hoos hwad i saken här till uthrättat är, och hwad omdöme hon hafwer 
hoos en och annan i Stockholm. Sedan begiärer han huussyn på sitt probende hem
man, och påminner om mantahlslängden, att den innan 14 dagar giörs färdig.

Resolverades att syyn på hans bondehemman skier på wanlig tijd. Mantalslängden 
förmeentes nu snart blifwa färdig.

3. Upiästes Ax. Behmers exception, den Acad:ns fullmechtig hade med sig bracht 
från Kgl. HåfRätten.

Slötz att ett bref i morgon afgår till Kgl. HåfRätten och begiäres, att Kgl. Håf
Rätten wille tillhålla h. Rudbeck, att extradera dhe documenter han hafwer, angående 
Acad:ns fordran af Behmers arfwingar. Item att han giör all den underrättelsse han 
weet här om, och på sin ämbetes edh och plicht är obligerad till, och att wij sedan 
strax wille inkåmma med wår replica, interim begiäres ödmiukeligen den dilation 
som nödig är, att Consist. icke anslås nästkommande lögerdag.

Syntes nödigt, att imedlertijd någon god man, tillijka med Rectore och Micrandro 
arbetar på replica. Det lofwade h. Norcop. giöra.

4. Taltes sedan om huru nödigt är, att Acad:n hafwer någon god man af Con- 
sist:bus, som vigilerar i injuriae saken, att den må blifwa i Kgl. Revisionen uptagen, 
sedan Kgl. HåfRätten sig förklarat haf:r. DD. Skunck nämdes här till, han ursächtade 
sigh, såsom den dher ingen deel har hafft här, effter h. Doctrn hade den tijden 
wäret på commission i Norlanden. Professores dhe andre meente sig ha lijka dhel 
här i.

Adsessores föllo på h. Åkerman, som nu war borta. Item på h. Norcop., hwilken 
och i förstonne excuserade sig, men änteligen lofwade reesa öfwer, så frampt h. 
Åkerman kunde disponeras till giöra följe. Slötz att M:r Micrandrr söker öfwertahla 
h. Åkerman nomine Consistrii.

5. Taltes nu åter om dhet H:s HögGr. Excelkz hade befalt Micrandro, att noti- 
ficera Consistorio om protocollens öfwerskickande hålne i compositions wärcket, 
särdeles när Consist. swar affärdades. Consistoriales sade sig wara tillfredz att dhe 
öfwersändes. Inföll så tahl dher om, att dhe adsessores som wore af samma mening 
med Curio och h. Rudbe[c]k äre icke upkallade, när det delibererades samma swar.

Rector sade sig stält till Consist: ii gottfinnande, om dhe som ha hållet Curios 
partij, borde kallas. Consist. funnet dhet rätt som nu skiedt är, det jag håppas lända 
mig till ursächt.

H. Norcop. och DD. Rudbeck sustinerade dhet dhe hade bordt wetta när brefwet 
afgick, effter dhet afgick nomine Consistorii hwars membra dhe äre och att det intet 
stog hwarken i Rectoris eller Consist: ii macht att sluta någon dher ifrån. Dhe andre 
adsessores swarade sig med goda skiähl det giordt, effter dhe böra stå och swara för 
domen, hwar ifrån dhe andre wille icke allenast wara frij, uthan och stundom olijde- 
ligen sig der öfwer in Consist:o uthlåta. Hwarföre dhe och icke kunna tahla att dhe 
tillijka med skole deliberera wijdare här om, sig undra att dhe sådant begiära, och 
om dhe det erhöllo sade desse sig intet i dheras närwaro sigh wilja tahla. Frågades 
om det skall swaras H:s HögGr. Excelkz och vota skickas öfwer, förän H:s Hög- 
Grefwl. Ex. bref kåmmer, effter H:s HögGrefl. Excelkz har för M:r Micrandro talt 
om alt dhet skrifwas skulle här om, det och Quensel sedan sagdt åth Micrandro.

Slötz att det skrifwes till Quensel af M. Micrandro, och begiäres informa/mn, om
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samma bref är contramenderadt, eller af hwad orsak dher med dröyes. Sedan kunne 
protocollen och dhe skriffcelige betänckiande afsändes.

6. Bewiljades Matthias Koller och [Johanni] Andreas Quenssel testimonium.

D. 8 Martij

höltz Consist. minus, press, wore Reet. Magn., h. Gartman, DD. Hoffwenius, h. 
Norcop. i M. Aurivillii ställe. Act. not. M. Micrand.

1. Berättade Rector att emellan h. Axehielms dottersohn Sölfwersparren och drott
ningens stallskrifware å den ena sijdan, och någre studenter å den andre, är up- 
kåmmet något buller på Låhrmans kiällare för någre dagar, dher dhe ha druket, stu- 
denterne nedre i huset, och dhe andre uppe. Så har stallskrifwaren och Axehielms 
dottersohn lupet in på studenterne, hugget en student nembL Christophori Biuggens 
hatt all sönder, och skadt honom i handen. Och ha fuller dhe andre och fått något 
hugg af studenterne.

Studenterne ha taget wärjan och en pistol af dhe andre i combatten, den dhe 
wilja behålla, så länge dhe få satisfaction för sin skada. Nu begiärer h. Axehielm att 
studenterne må gifwa ifrån sig wärjan och pistolen, saken må dhe sedan uthföra 
lageligen. Rector har fuller bedt studenterne kåmma öfwereens med h. Axehielm, men 
dhe intet weladt. Frågades om studenternes wederparter höra under Acadin, meentes 
ney. Derföre fan Consist:m sig intet kunna wijdare befatta sig med dhem.

Biuggen inkallades och sades honom wara Consist. rådh, att dhe godwilligt gifwa 
från sig dhe andre saker, och slå skult med hwar annan, eller och der dhe änteligen 
wilja sökia satisfaction, att dhe dhet giöra i stadzrätten, hwar under desse sortera, 
och sättia dijt in i medlertijd wärjan och pistohlen.

2. Berättade Rector att en glaasmästare änckia ha för juhl angifwit 2 studenter, 
Joh. Nezelius och Skrufwens sohn för fönsters sönderslag, nu ha hon förlijkt sig 
med dhem. Derföre fr. Rector om det må blifra der wed. Resol. Effter ingen klagar 
och saken synes af ringa wärde, må det blifwa slättadt der wed.

3. Abraham«/ och Jacobus Buurmän äre anklagade för oliudh och skiälzord på 
wachten. Pehr Jonson och wachtdrängierne inkåmmo med studenterne. Jacob«/ 
giordes af wachten någorlunda frij för skiälzord, men wärjan hade han blottadt och 
något hugget i gatan med, den andre brödren Abrah. angafs hårdare både för oliudh 
och fühle skiälzord på wachten, dhem studenten intet kunde säya emot, och hade 
han först på gatan, och sedan giönom sitt fönster skiäldt wachten.

Nu upkåm h. Gartman.
Resol. Jacob»/ Buhrman wäre förfallen effter constit. att carcereras, mista wärjan, 

och böta 12 mk smt., doch effter han ingenue sig har bekiändt, förskones han för 
carcere, mister wärjan, och böter 12 mk.

Abrah. Buurman plichtar för oliudh 12 mk och för 2:ne skiälzord på wachten 
12 mk smt. hwardera. I anseende till deprecation och lofwad bättring, slipper han 
och med carcere. Böterne Iofwade studenten Jacob Buhrman strax uthgifwa. Men 
Abrahamus klagade sig inge medel ha, begiärte med carcere få afsättia böterne. Det 
lofwades honom hwad Consistorii deel wedkåmmer, men Rector och wachten råda 
sielf om sin dehL

4. Sahl. Römers [Ferners] änckia hust. Anna Kiämpe [Kempe], giönom sin full- 
mechtig Petter Biörn angaf Purell för skullfordran, framwijste först sin fullmacht,
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sedan 2 obligationer, den ena af d. 29 Maij 674. på ett hundrade fiorton dr kmt., 
dhen andre på en länt sölfskied.

Rector sade, att änckian hoos honom ha bekiändt, det skulden wara mycket äldre, 
än Purell har dateradt obligationen.

Purell tillstog skulden, men sade sig inge medel hafft till becahla med, henne 
hafwa dubbel pant. Lofwade wilja tillsee han kimde betahla alt till pingesdagh, 
begiärte dher till dilation.

Biörn begiärte till änckians säkerheet, att få see hwad pant hon hafwer i hän- 
derne, effter Purell har offta gådt dijt och öpnat skåpet, derföre hon befahrar att 
panten är icke stoor. Sade och skulden länge stådt, begiärte uthan långdt uppehåll få 
betahlning.

Purell sade sig och giärna wilja see hwad i skåpet finnes, effter mycket främ
mande war der uppe i cröaingzcijden. På tillfrågan hwem som nyckelen har hafft, 
sade Purell den wäret hoos sigh.

Resol. Att dhe taga en god man, som tülijka med dem seer hwad pant dher är 
henne änckian till säkerheet, sedan kan skåpet förseglas, och påläggies Purell att 
giöra sin flijt, det hon blijr betalt till denne termin han sielf nu har begiärt; nembl. 
pingesdagh.

5. Accijs Abraham [Johansson] angaf Acad:ae glaasmästare änckia och hennes 
sohn Per Jacobson för någon skull, giord i sin faders tijdh, sade att hans fader hade 
giort bogar åth glaasmästarens fader Jacob [Hansson], han skulle åter giöra fönster 
åth dhem igen. N u nekar Per glaasmästare dher till. Hans moder nekte med edh sin 
man wara något skyldig. Åntelig tillstog Peer glaasmästare, att Abrahams fader har 
giort åth honom någre bogar, som han wijste om dhe wore betahlte, men allenast 
6 eller 8 stycken då han reeste till Elfkarby. Abraham sade det war öfwer tiugu, 
sade sig hafwa witnen dher på, nembl. Erik Persson accijskaren, som skall ha hördt 
det han har krafft denne skulden. Item sade Abraham att dhe ha ett gammalt fönster 
af honom som dhe skulle byggia. Det tillstog änckian wara dher hoos sigh, lofwade 
dhet igengifwa.

Resol. Dhe öfrige upskiutes till des witnen upkåmma, som Abraham nu beropar 
sigh på.

6. Wachten angaf Joh. Abrahami Tuunström en novitium för grassation på gatan 
i twå nätter. Noviti#r har sigh bekiänt hoos Rectorem en natt allenast gått. Desse 
inkomme.

Frågades hwem han hade i sälskap, han sade sig hafft med sig en diäkne ifrån 
Strägnäs Israel Petri wid nampn, item en från Skiepzholmen i Stockholm, Olof wed 
nampn, sig tillstog ehest factum och badh om skonsmåhl.

Resol. Han mister wärjan, böter 12 mk smt. effter placatet, från carcere frijas han 
denne gången, effter han lofwar bättring, men kåmmer han flera gånger igen, skall 
detta stå honom i fahtet med.

[Samma dag.]
Kl. 10. höltz Consist:m majus präsentes wore Rector Magnif., h. Åkerman, h. 

Gartman, DD. Hoffwenius, h. Norcop., Mag. Columbus. Not. M:r Micrand.
1. Rector sade sig denna orsaken ha att nu kalla Consist. majus, att någon må 

fullmechtigas till Acad:ns angelägne saker i Stockholm, och särdeles Academiens 
saak emot Behmer i Kongl. Revisionen. Effter h. Åkerman sigh ursächtar, det han
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och nu praseos i Consistorio giorde, betygandes sigh aldrig samtycht der tili, att 
saken skulle så högdt angifwas, och att dhe som då giorde så stort der af, och nu 
draga sigh aldeles undan, wore närmast till att taga sigh dess förswar på.

Rector sade sig wilja wara ursächtad, om publicum råkar lijda dher af, att ingen 
fullmechtig är.

Äntelig lofwade h. Norcop. allena reesa åstadh, taga med sig alle nödige docu- 
menter, och med h. Hadorphio giöra hwad han kan. Nödige reesepening:r och 
kåstnad beståås ex publico.

2. Lofwade h. Prof. Åkerman wara öfwer repliquen till Kongl. Håfrätten i h. 
Norcop. ställe.

Dhen 12 Martij
effter högpredijkan trädde t i l lsa m m an  Rector Magnif., h. Schefferus, DD. Hoff- 

wenius, Mag. Columb«j. Not. M. Micrand.
1. Uplästes h. Professoris Norcop. bref från Stockholm, dher i han berättar sigh 

d. 10 Martij wed middagztijden wara inkåmmen till Stockholm, effter en stund gått 
med Secret:n Hadorph. up till Håfrättz sahlen, talt med secret:n Ehrenhielm, och 
fått den underrättelsen, att Kongl. Håfrättens declaration öfwer domen wore ännu 
icke inlefwererat uthi Kongl. Revisionen, men skulle förfärdigas först i tillstundande 
wecka. Wedh samma tillfälle hafwa dhe och förspordt, att Consistorii bref till Kongl. 
Håfrätten om documenternes förhållande af h. Prof. Ol. Rudbeck skall i morgon 
upläsas, och då förmodeligen något dher öfwer resolveras.

2. Rector hade och ett bref ifrån gouverneuren h. Sparren och någre andre 
ährender, men differerades propter infrequentiam till ord. Consistorium.

D. 16 Marti)
Consist. majus, präsentes wore Rector M., DD. Rudbeck, DD. Benzelius, DD. 

Skunck, h. Gartman, DD. Hoffwenius, Mag. Liung, M:r Aurivilli«r, M. Columba. 
Not. M. Micrand.

1. Thomes Staffsons heirijdarens änckia, begiärer på klar obligation arrestera 
18 dr lernt, för Mag. Hoffstadio af hans stipendio.

Resol. Effter han är i staden som nu af Professorib«! facult. theol. sades, så sökes 
han först dher om sielf, will han icke betahla, så kan Rector giöra effter begiäran 
arrest.

2. Berättades af Prof. Columbo att i går har skiedt begynnelsse med revision eller 
inventeringen i Bibliotheket. H. Gartman som på Consist:ii wägnar bordt wäret till
städes, sade sig nu intet wettat dher af.

Här wed taltes om af en och annan Professore, att böcker äre af somblige begiärte 
på zedlar, dem dhe intet bekommet, lijkwäl zedlarne behållne, hwar igiönom en 
willwalla kan skiee. Syntes derföre nödigt, att consignatio skedde på alt sådant, af 
Mag. Nezelio.

Consist:m hölt nödigt, att Rector biwistades detta wäreket särdeles i förstonne, så 
länge det kåmmer till en god begynnelsse. Det lofwade Rector giöra. Och sade Con- 
sistoriales att om det icke nu blifwer richtigt inventerat, så will Consist:m wara 
ursächtat i längden.

Rector s. juramentum hade bordt reeda skiedt af Amanuense och vice Biblio- 
thekario. Det tychte och någre andre, men emädan annorledes förr är slutet, blef 
der wed.
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3. Petrus Runvelius begiärer recommendation för sig tili staden i Stockholm. 
Swarades dhet han fört under h. Aurivillii reaorat det har fådt.

Nu upkåm DD. Rudbeck.
4. Slötz att strax effter helgen företages 672 åhrs bookz revision, effter DD. Rud

beck sade sig nu för helgen icke ha tijdh dher tili.
5. Taltes om Gommunitetet, särdeles kåm i betänckiande här till actuariens sohn i 

Stockholm, effter hans fader det har begiärt giönom Micrandrum G)nsistorio recom- 
menderas. Men emadan han måste låta sig benöya med stip. peccun. effter intet 
inkiöp är. Resolutio. Bewiljades honom 8 dr smt. ex fisco studios, till någon hiälp 
dher hoos.

6. Bewiljades och Suenoni Salandro Upsal. 6 dr smt. i sin fattigdom.
7. Bewiljades och Johanni Telin Angermanno i sin fattigdom 6 dr smt. ex fisco.
8. Berättade Rector att stadzfischalen har begiärt 3 ting af Consistio, nembl. (1.) 

Lista på Acadrns förswarsfolck. Resol. Dher till swaras att dhe få see Acad.ns man- 
tahlslängd hoos fougden.

(2.) Begiärte han få af protocollet dhet swar, som fallet är under h. Prof.n Be«- 
zelio, om då sökt arrest på h. Gartman. Res. Bewiljas af actis.

(3.) Begiärer han slutet af actis, emellan honom och Wolcher. Det bewiljes och.
9. Uplästes h. Norcop. bref från Stockholm till Rect:m Magnif. af d. 14 Marti), 

dher i han skrifwer att till d. 13 hujus war Acadin anslagen i Behmers saak, derföre 
effter ingen fullmechtig war wed handen, öfwertalte h. Norcop. Ringium till att 
inträda och yrckia på någon resolut: n på sidste Consist. bref till Håfrätten, angående 
documenterne hoos h. Rudbeck. Imedlertijd har Prof. Norcop. wäret uppe med i 
föresahlen kl. 12. om det skulle behöfwas att inträda i Kongl. Håfrätten, men intet 
blifwit dher till förorsakat, uthan fått omsijder af h:r secretrn Ehrenhielm det swar, 
att Kgl. rätten wille gifwa h. Rudbeck communication af Consist. begiäran, som och 
något honom här i befalla. H. Axell Behm har hårdt lagdt sig der emot, att Con- 
sistrii begiäran attenderas skulle, högt klagat öfwer tijdsens förhalning, etc. Och 
emädan detta Consist. utewarande med möda den gången ursächtades, råder Pr. 
Norcop. att Acadrn änteligen hafwer sin fullmechtig dher och affärdar repliquen, 
der till han förmenar högnödigt wara, om man kunne winna h. Ol. Rudbeck något 
att medarbeta. Eliest gifwer han förslag på Ringium, att bruka honom för full
mechtig här i. I den andre saken berättar han, att HåfRättens swar och förklaring 
torde den dagen blij färdigt, och i Revisionen insinueradt. önskar att Consist. finner 
tijd der till sielf swara. Men i fall den ey gofwes, lofwar han tillijka med Secretrn 
Hadorph här uthi wilja ställa swar, så frampt Consist:m will det hålla för giltigt och 
gott; och sin fullmacht der till gifwa.

Resol. H. Norcop. och h. Hadorph gifwes effter begiäran fullmacht att swara på 
Kongl. Håfrättens declaration, om icke tijd tillätes att communicera dhet med Con
sistorio.

Ringio gifwes och fullmacht i hufwudsaken emot Behmer att inlefwerera repliquen, 
dhen nu här hemma äntelig måtte giöras färdig, så att hon om fredag kan gå öfwer, 
att inläggias dagen effter.

Syntes gott att Micrand. går till h. 01. Rudbeck med h. Norcop. bref, wijser 
honom projectet af Consist:ii replica, och begiärer ännu dhe documenterne, men om 
dhe wägras, så förfärdigar han ändå repliquen, att den sedan till lögerdagen giönom 
en express skickas öfwer. Den som stadreeser beståås reespeninger.
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10. Uplästes h. Nils Apelgreens swar af d. 14 hujus på Consistorii breef, af an
gående Mest:r Boos saak. Och berättas dher i, att Consistorii execution är placiterad, 
änckian upkallad och på tillfrågan, hwij hon icke fullgiordt Kongl. CammarCollegii 
disposition med sin fullmechtiges infinnande här i Upsala, att taga den desidererade 
underrättelsse protocollet angående, swarat sig för sin oförmögenheet intet kunnat 
skicka någon express, derföre dher om tillidt Sam. Steen och borgmästaren Bergh, 
men intet swar fått. Änteligen sagdt om hon ingen der till winner, sig wara tillfredz 
att man fortfar med saken in illis terminis, som den nu står. Derföre begiäres nu i 
detta bref att Consist:m med första wille inkåmma giönom sin ablegerade med dhe 
öfrige documenterne effter Kongl. CammarCollegii resolution, och Cammar Revi
sionens upsatz, så äre referenterne färdige, att relatera saken och bringa henne till ett 
judicialt uthslag.

Consistrm fan nödigt att påminna befalningzman Sam. Stehn, och borgmästaren 
Berg om änckians begiäran, och sedan att skynda sin fullmechtige här ifrån.

11. Inskrefwes af Prof. Skunck till stip. peccun. för juhl termijn 675, att bekåmma 
peningrr in facult. theol.:

Johan Barchius Wesmannus, i Joh. Wessmans ställe.
Magnus Bredberg WestroGotlw i And. Tweetz ställe.
Johan Strelingius Smolandus i P. Ruttdvelii ställe.
Nicol. Holmdorph i Erici Biörkz ställe.
Andreas Jönsson Skunck i Nicolai Jällers ställe.
Andreas Gaddelius Sudermannus i Caroli Teselii [Tiselii] ställe.
I Johannis Sundelii ställe som sades wara bortreest inskrefs formsnijdaren
[Johan Christoffer Heijer].
Laurentius Torpensis Smol.

12. In medica inskrefwes af DD. Hoffwenio:
I Nordins ställe Sebastianus Popelman.

13. In facult. philos. till pecun. stip. för juhlterminen:
Laurentius Ferngeus i Grisens ställe.
Erlandus Dryselius i Elingii ställe.
Daniel Rudbeckius i Joh. Linds ställe.
Matthias Stigzelius i Joh. Wretmans ställe.
Dn. Andreas Rhodijn till stip. duplex in mathesi.
Item inskrifwes till följande midsommars termiin:
Johannes Salenius i Frondins ställe.
Kiernander i Joh. Wigmans ställe.
Mart. Ol. Holmberg i Wallini ställe.
Brodd i Bitterbergz halfwa rum.

14. Uplästes h. gouverneurens Sparrens bref af d. 28 Feb. dher i han lofwar gifwa 
wisse assignationer till wederbörande opbördzmännen, att behålla Acad:ns kyrckio- 
herbergspannerl effter slutet kiöp å 4 dr smt. t:n så snart han får af Acad:ae opbördz- 
man förslag, hwad hwart kyrckioherberg räntar, och huru stort heela quantum 
bestijger.

Resol. Skall swaras nästk. lögerdag och skickas transsumpt.
15. Uplästes 111. Cancell. recommendation för Tavonii sohn biskopens i Wijborg 

Abrahamo Tavonio, och en dess skyldman Rosenmöller, att wed sine profs erwijsande 
blifwa benificerade med stipendio till sine studiers continuerande.
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Resol. Dhe undergå wanlige proof, och befordras dher tili när rum blifwa ledige.
16. 4 st:n Academiae humblegårdzdrängierne bewiljes för wachtgången i distingars, 

så mycket som dhe förr pläga få nembl. 8 s. öre koppmnt. för hwar natt.
17. Uplästes consistorii Gothoburgensis intercessions skrifft, för skolmästarens der 

sammastädes Mag. Forselii änckia, att winna Sequestration på någre innestående 
peninger hoos DD. Brunnerum, tillhörandes en man Johan Christerson wed nampn, 
som be:te änckia är skyldig och nödigt betahlar.

Resol. Det bewiljes arrest effrer begiäran nembl. till dess skulden är antingen 
betalt, eller Johan Christersson lageligen in foro competenti wijsar sin pretention 
här emot.

18. Inskrefs Johan Persson till timberman i Johan Mårtensons ställe.

Dhen 20 Martij
Consist. majus, presentes wore Rector Magn., DD. Rudbeck, DD. Skunck, D:nus 

Åkerman, Dn«r Gartman, DD. Hoffw:us, h. Verelius, Mag. Celsius, Mag. Columbor. 
Not. M:r Micrand.

1. Berättade Rector att Prof. Grubb begiärer få något uthslag om sin begiäran att 
få hyra Mestrr Boos gård, biuder 50 dr smt. åhrligen, för trägårdens skull will han 
nu giärna i tijdh hafwa sluth der i. H. Ol. Rudbeck har lofwat cavera för det tilltahl 
som här på falla kan, der änckian får gården igen.

H. Verelius: dhet är bättre man något hafwer för gården, åth minstonne så mycket 
han har gått i reparation. DD. Skunck påminte, att af den hyran som fallen är förr, 
borde aerarium taga sitt igen, som här tills är kostat på honom. Det sade och dhe 
andre Professores.

Änteligen taltes om Prof. Grubbs begiäran. Det tychte dhe andre Professores icke 
wara oskiählig. Somblige meente lijkwäl att man kunde få meer än 50 dr sölf:rmt. 
åhrligen, effter gården är stor och wacker trägårdh till.

Resol. Så wijda Consistro tillstår, får han för den anbudne hyran gården först till 
hösten, dessförinnan lärer förmodeligen något sluth i saken blifwa, får Acad:n längre 
behållan, så kan Prof. Grubb och få hyra honom, då lijkwäl å nyo accorderas skall 
om prijset och tijden.

Inwenteringen skieer af inspect aerarii och Micrandro.
2. Propon. Rector att sahl. h. RijkzRådetz Grijpenhielms arfwingar drijfwa med 

flijt på att winna något sluth i det begiärte godzbytet. Tillbiuda nu i hypothek 
Acad:n till säkerheet zätergården Skiediga, doch att Acad:n icke niuter räntan dher 
af. Sedan nämdes och i dhe anbudne godzen någre skattegodz. Och dhe under 
Norkiöpingz besluth. Professores alle sade att Acad:n kan intet wara belåten medh 
skattehemman igen, om något byte skiee skulle. Dhet dhe lijkwäl somblige tyckte 
swårligen kunna skiee, effter Acad:n har nekat Kongl. M:t, och särdeles betäncktes 
att H:s Kongl. M:t har det resenteradt.

Blef quaestio om något byte må tillåtas. Uplästes så det sluth som förr giordt är, 
och dhe conditioner dher i sattes, hwilket intet fullgiorde äre till dato, ey heller här 
effter kunna fullgiöras.

Nu upkåm DD. Rudbeck.
Rector frågade hwad han skall swara. Det togz i betänckiande, och änteligen 

resolverades. Aldenstundh af H:s Kongl. M:t Academien är nyligen libereradt 
worden, för dhet anbudne godzbytet med Acad:n af Kongl. May:tt och Chronan
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sielf, och det för dea fahra Acad:n af slijke godzbyten öfwerhängier, fördristar 
Acad:n sigh icke nu att uthlåta sig till någon privatz ansökiande kütr om. Doch hölt 
Consistim bäst att detta munteligen säyes och icke skriffteligen extraderas.

3. Förfrågade sig DD. Rudbeck om Malma bönderne som stallmästaren har fått, 
äre under zäteries frijheet, och detta begiärte Doct:n för tijonde rächningen skull 
wetta.

Quaestor sade den wara under zäteries friheet, och att dhe äre frie blefne för uth- 
skrifningen.

4. Uplästes h. Prof. Norcop. bref af d. 17 Martij, der i berättas att han har recom- 
menderat H:s HögGrefl. Excell:z R. Cantzleren Acad:ns honom förtrodde wärf, H:s 
Excelkz föreburet sine månge hinder denne tijden, rådt Acadin, att omgå på det 
försichtigaste här i, lofwat fuller ett gott ordh i sinom tijdh på behörig ort, men 
slutet tahlet med desse orden, ju mindre i kunnen träta goda herrar, ju bättre hafwen 
i, och dess bättre går eder i hand. Sedan har h. Norcop. taalt med secret:n Qwenssel 
om det brefwet, som M:r Micr. wed sin hemkåmst trodde skohle effterkåmma af H:s 
HögGrefl. Excelkz secreterare Qwenssel, sagdt brefwet har wäret förfärdigat, men 
icke af H:s HögGr. Excelkz underskrefwet, och då fuller så wijda kåmwet i för- 
giätenheet, att Consist:m ey behöfwer wänta derpå. Här om discurerades. Consistim 
tychte bäst, att det nu dröyes så längie klarare ordres här om inkåmwa, eller H:s 
HögGrefl. Excell:z kåmmer sielf kan skie i hälgen hijt uth till Wännegarn, doch om 
H:s HögGrefl. Excelkz icke kåmmer, och man förstår att extractet af protocollen 
och vota, som Micrander berättade af Consistio fodras, ännu wäntes, så låter man 
det afgå ehest intet. Sedan skrifwer Prof. Norcopensis sig blefwet ansökt af lag
läsaren Erling om en copia af Acadins rächningar med Behmer, nembl. dhe som wid 
tinget exhiberade woro, effter honom af Håfrätten war pålagdt dem att framtee, 
och der med att see låta, af hwad grund opbudet anstält hade. Odi effter Professoren 
icke hade dhe rächningerne om händerne, hade han satt sig neder och uptechnat 
någre punchter, hwilke i brefwet uthförligen finnes, lagläsaren till styrckio och för- 
swar för upbudet, och saken till någon uplysning. Uplästes åter ett annat bref h. 
Norcop. af d. 18 Martij, der i han skrifwer sig fått Acadins bref och documenter med 
dess express öfwersände, att Kongl. Håfrättens declaration ändå icke inkåmmen, och 
näpligen för hälgen något hwarken der i eller i hufwudsaken skie, därföre Prof. 
ärnar sigh på hemwägen. Sidst skrifwer Profin om h. Rudbeck, huru nödigt är att 
effter sin obliga/*on på eed och samweth måste tillhållas att giöra Acadin det 
adsistence han kan i den action emot Behmer etc.

Slötz och om den suppliquen till Kongl. M:t, att allernådigst få lof till see Kongl. 
Håfrättens declaration innan någon resolution skier ställes i morgon och öfwersändes 
till Secret. Hadorph. Tillijtes och h. OliwenCrantz här om skrifteligen, med ödmiuk 
begiäran han wille den suppliquen föredraga. Men i fall han sielf det ey wille eller 
att h. OlivenCrantz wille då recommendera saken någon af Kongl. secret :n h. Swan- 
hielm eller h. Gyllenstålpen.

5. Slötz att ett bref afgår till h. Nils Apelgreen, och berättas det Sam. Stehn och 
borgmästaren Bergh hafwa lofwat till vidimera dhe af Mestir Boos änckia begiärte 
extracterne, men att dhe har till ingen tijdh der till hafft, derföre begiäres dilation 
effter hälgen.

Consistoriales somblige särdeles DD. Skunck höllo rådeligit, att man ansökte i 
Kongl. Cammaren det h. 01. Rudbeck pålades till gifwa Consistio den wetskap han
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hafwer, doch kan detta skiee lägeligare giönom Acad:ae fullmächtige, när han Hm - 
mer öfwer än nu skriffteligen.

6. Begiärte kohnan Margreta Ruuth att få en recommendation af Consistorio 
tili Stockholm, att winna execution på Gramonius som henne besof, och blef fäldter 
till någre böter.

Bewiljes henne att få domen och wijsa den fram i Ciämners Cammaren i Stock
holm, annan recommendation kan ey gies.

7. H. Åkerman frågade, om man skall drista sigh emot general reglor, att låta 
Wadensteen behålla stip. duplex, effter han hafwer en annan considerabel condition. 
Consistorium meente dhet ey wara förswarligit. Hwarföre Johannes Teller inskrefs i 
L  Wadensteens ställe.

8. Berättade Rector att h. Quaestor angifwer en saak emot Larss Unonium, så
lunda sammanhängiandes, att Quaestor har taget städzel af en bonde till Walskogh 
hemmanet, som ledigt är, detta hemmanet har Unoni#s begiärt, men effter det ey 
gick honom an, har Unonius så ifradt, att han har illa bastioneradt bonden på h. 
Quaestoris gård, det Quaestor så högdt resenterade, som Unonius hade injurieradt 
honom sielf.

DD. Skunck och h. Åkerman: detta synes höra till Consist. minus. Quaestor sade, 
bondens saak emot Unonium kåmmer till minus Consist:m, men Quaestoris angifwande 
till majus. Taaltes och om, att Unonius illa handterar andre Acad:ns bönder på 
landet, och intet inkåmmer med sine rächninger.

Unonius inkåm. Quaestor betygade sig onödigt beswära Consist:m, men propter 
gravitatem fact. ey annars kunna. Berättade så att Unonius har begådt någre inso
lentia, som Quaestor intet kunde tohla nembl. att bonden i Wallskog blef för skuldh 
exequerad, andre angofwe sigh till åboor, ibland dhem Unonius sielf sedan den 
förre åboons pnetenderade besittningzrätt war skiärskodad och afslagen. Haar och 
Consist:m intet funnet Acad:n nyttigt att befall:n Unonius det skulle åboo. Gaf 
jag altså, sade Quaestor, en bonde städselzedel, när han kåm till bookhållaren der 
med, haar Unonius som och då der war slaget honom skamligen, och då den andre 
lopp undan, springer han effter tager honom i håret, dess uthan slog han honom i 
min gårdh, haar träburet honom, swor och på att han skulle slå en kuhla igiönom 
bonden.

Unonius tillstog sig slaget bonden i hastig ijfrigheet, derföre att han med practijker 
har gådt honom undan hemmanet, sade sig intet ha till giöra med h. Räntemäst:n, 
badh han måtte slippa till swara honom. Klagade att han reeda har suttat i fäng- 
elsset, intet drååp giort. Rector: klaga I då der öfwer, så will jag swara derföre. 
Quaestor sade att cautionisten för sin fougdetiänst, har han och än intet inlagdt, 
uthan swarat sig wara begges god om den tiänsten. Unoni«j sade sig wilja skaffa 
caution. Om långsamheet i rächninger klagade och Quaestor mycket öfwer.

Parterne affträdde. Taltes om hans giorde carcerande. DD. Rudbeck och DD. 
Skunck sade det ey bordt skiedt, förän factum war skiärskodat och dömdt i saken.

H. Åkerman, DD. Hoffwenius, h. Gartman och M:r Columbus höllo medh Rectore, 
att han hade wäl förtiänt carcerem med sådant förhållande.

Bookhållaren inkallades, och frågades om han för Unonii drögzmåhl intet ha 
kunnat förfärdiga rächningerne.

Bookhållaren sade sig intet fått af någon fougde fullkåmlig räckning, det han 
borde i midsommars reeda af fougderne hafft, så att han till Tommesmessa kunde
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giordt rächningen färdig, begiärte nu som förr att blifwa libererad ifrån det hans 
juramentum honom tillbiuder, effter han det omöyeligen det prsestera kan för sådan 
drögzmåhl hoos opbördzmännerne.

G>nsist:m hölt nödigt att fougderne påläggies wed wist straff och böte att gifwa 
rächningerne in till bokhållaren, den tijdh som fougdeordningen detta föreskrifwer. 
Taaltes sedan om den excessen Unonius har nu giort. Och såg Consistim sig intet 
kunna afdöma detta nu, ty om han skall sättias af, så kan Consist:m sedan intet med 
gott fogh taga up den saken bonden och Consistrm har emot honom, derföre up- 
skiutes detta till en annan gång effter hälgen.

Quaestor inkallades, och resenterade han nu som förr detta, sade lijkwäl sig intet 
wara hulpen med hans ruin, änteligen wilja hafwa det af honom att han reverserar 
sigh, det han icke flere gånger kåmmer igen med sådan insolence.

Resol. Detta upskiutes till effter hälgen.
9. Uplästes mantahlslängden, observerandes något der i, hwar på declaration skall 

sökias och sedan reenskrif:as. Bakungzlängden giöres och reen.
10. Beswärar sig en af Acad:ns wacht öfwer inqwartering af stadzwachtmäscn. 

Resolutio. Han beskickas af Rectore, och tillsäyes med sådant hålla inne, eliest skall 
det angifwas hoos stadz magistraten.

11. Inkallades Nie. Lundius Lappo, anklagad af Carolo Wandalijn, för det han har 
brutet up en studentz Dryzenii kista, som stog i samma cammar qwar i pant, och 
uttagit 15 stycken böcker, dem sedan yttradt och såldt.

Lundi»j tillstog sig 13 stycken taget uth, handlat med någre andre studenter, som 
wore Olaus Rabenius, And. Ollenqwist, Granberg, item Radwiis fått en book. Spijs- 
mästarens sohn fått 2 böcker, Laur. Törling Gothoburg. hade och fått något der af.

Consist:m slöth att dhe böcker som finnas igen, skole tagas tillbaka, wilja icke 
dhe som dhem kiöpt haa, gifwa dhem med goda från sigh, skall rätten det utsökia. 
Taltes om hwad straff lappen bör öfwergå. Alle kåmme öfwer eens att han bör 
relegeras, doch tacitum, att icke Acad:n tager någon waanheeder dher af.

Resol. Effter Nicol. Lundius med ett så grofft facto som är tiufwerij sig har för- 
sedt, håller Consist:m honom här effter owärdig, att längre niuta beneficium regium, 
pröfwandes der hoos skiähligt, att han förwijsas i från Acadrns societet, effter hälge- 
dagarne skall han sidst wara uhr staden. Slötz att ett bref går om hans facto till 111. 
Cancell., och begiäres att der någre sådane lappar ansökia H:s HögGrefwl. Excelkz om 
hielp och befordran, att dhe må wijsas till scholer och gymnasier, först att der läggia 
nödige fundamenter till exercitia academica, hwaräst dhe och kunna niuta den wan- 
lige skolhiälpen af soknar.

12. Jacob Andersson klagar, att en Acad:ae bonde i Ahlunda och Jählsta Hans 
Ersson wed nampn, war mycket skyldig, aldrig kåmmet på någon stämpning. Nu 
afrymdt till Skiäffthammar, derföre frågar han om han icke må sättia honom ibland 
löösdrifware.

Resol. Dhet samptyckte Consist:m, och kan fougden nu gifwa honom an på 
mönstringen, andre till war nagel.

13. Berättade Rector att Prof. Liung har intercederadt för någre studenter sine 
landzmän, som ha giordt någon excess med fönsterslag och grassation, nu frågade 
Rector om det kan tystas neder. Consist. swarade ney för disciplin skull.
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D. 22 Martij
effter predijkan bewiljades Swante Barck testimonium. Och om Dimmingen will, 

får han stijga i hans rum på Communitetet. Barken begiärte hiälp af fisco, men 
större dehlen af Professorib#j woro der emot.

D. 22 Martij
höltz Consist. minus, ps. wore Reet. M., DD. Hoffwenius, M:r Celsius, Mag. 

Aurivilli&r, Mag. Columbus. Art. not. M. Micrand.
1. Begiärte Larss Olson Unonius wetta, hwad prijs sättas måtte på någre t:r korn 

som böndren ha gifwit på sine uthlagor, men af wäta mycket skiämdt war. Wijste 
prof der af, och fans så wara.

Resol. Ehuruwäl detta hörer till Consist:m majus, lijkwäl tyckte adsessores p rä 
sentes, om han får 74 dr tun:n effter det illa af wäta skiämdt är, må det derföre låtas.

2. Matthias Eedman anklagar Swen Berglin, för det han i fleres närwaro honom 
beskyldt för en sölfskiedh. Berglin sw. sig intet skyldt honom, uthan sagdt sigh 
ha misstanekar på honom, effter skieden låg på bäneken der han satt, war han der 
först och sidst inne.

Edman påstog att Berglin hade honom beskyldt, berättade först att när han andre 
dagen effter Berglins begiäran kåm dijt, talte han så till honom, gif mig igen 
skieden som du togh i går, då neekte jag mig taget någon skiedh. Han sade: jo wist 
tog du henne gif mig så giärna henne strax igen.

Sedan inkåmmo dhe här studenterne, Martinus Buller, Bero Collijn, Jonas Hell
berg med någre instrumenter, att leeta sanningen uth. Consist. fr. hwad instrumenter 
det war. Eedman: dhe kåmmo uth med ett soll, en sax, en nyckel, en borsta, och 
detta höllo dhe med händerne. Sedan nämde dhe oss hwar effter annan i nampn, 
och när sollet skulle röra sig för någon som nämdes, skulle det wara techn till att 
den wore skyldig. Frågades hwem som war banemann här till, och hwem som baar 
up instrumenterne. Hellberg sade sig buret dhem fram.

Parterne affträdde. Consist. resenterade högdt dhe wederstyggelser, och hölt det 
wara af det wärde, att det underkastas må Consistorio majori. Men den andre saken 
kunde här in minori afhiälpas.

Berglijn inkallades allena, tillfrågades om han lägger honom Eedman till hafwa 
taget skieden. Han sw., ney det giör jag icke, men prasumptioner har jag. Fr. hwad 
praesumptioner han hafwer. Han sade nu som förr, han satt dher skieden lågh, war 
först inne och gick sidst uth. Ehest har jag misstanekar på dhe andre och. Wijstes 
honom sådant tahl wara fahrligit, ty der med tilläggier han dhem alla ihoop, och 
torde wara att skieden af annan orsaak wore bortkåmmen. Berglin sade, intet läggier 
jag någon till, men effter hon är borta måtte enthere taget henne. Han afwijstes dher 
medh.

Consist. fan honom inge rationes probandi hafwa, tychte honom wara enfaldig 
och owarsam i sitt tahl, och att han giorde wäl emot sigh, om han in för rätten 
giorde dhem frij. Och låta märekia sig wilja afbidiat och der med slättat. Han in
kallades å nyo, och frågades om han icke wille in för rätten detta giöra.

Han sw.: jag kan hwarken frijan eller Fällan; Cons.: Antingen skole i fällan eller 
frian, karen är skiämder. Han gick der medh uth.

Nu upkåm Prof. Aurivilli«r.
Parterne inkallades. Berglin sade sig wilja frija Eedman, och inge misstanekar hafwa 
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hwarken på honom eller dhe andre, uthan wilja hålla wänskap med dhem, draga 
sin skada huru han kan.

Eedman sw.: Effter han mig frijkallar både för giärning och misstancka, så må 
det wara tillgifwet, allenast ingen mig derföre wräker. Här med handräktes dhe.

Dhen andre saken såsom af större swårheet, skiutes till Consistorii majoris Cogni
tion. Imedler tijd belädes dhe med arrest.

Berglijn sade sig intet der af wettat, effter han låg siuk.
Hellberg sade dhe wore alla om rådh. Edman nekte sig wettat der af för än dhe 

lcåmmo in med sållet, sade sig hållet sållet den tridie gången, effter dhe 2 gånger 
wijst på honom till att see om dhe wreedet kring, då har Buller sagdt, ney en måtte 
hållat, och icke bytes om.

Buller sade sig detta sedt i Huuswall, Strägnäs och Stockholm, men aldrig förr 
det brukat. Edman sades och gifwit sitt rådh, att en sland skulle och wara med i 
sållet. Det han ey neka kunde.

Detta upskiutes till Consist. majus.
3. Sylvester Biugg angaf Jochin Skultz för skuld, giord i cröningztijden med 

diskhåll, eliest sade och honom wara sig skyldig för en annan Smedman wed nampn.
Skultz hade till inwända en hoop assignationer på Biuggen för gammal skulld, 

den han intet hade gode giort.
Skultz sade sig icke en halföre wara skyldig Biuggen, uthan hafwa af honom 

till fordra för någre assignationer, framtedde så någre skrifftelige documenter och 
rächningar, men effter Biugg hade der emot någre inwänd[n]ingar,

ResoL Dhe giöra rächning och contrarächning med hwar annan, och med qwittant- 
zier verificera dhem, så kan Consist: m sedan giöra sluth der i.

4. Inkåm Julius Tijman emot Bohman för slagzmåhl, har först här öfwer klagat 
hoos Rectorem, men sedan kåmmet och welat saken förlijka, men effter han först 
mycket högdt klagat, då han war blodig och blåå, har Rector ey annars kunnat, än 
det angifwa i Consistro.

Bohman sade det han med Westio inkåm till P[etri] Cursoris änckia, att dricka en 
torst drick, då har denne Tijman suttadt der för honom, och strax begynt dricka 
Bohm. till, han wägrat sig wiljandes blifwa frij för Tijmans lagh. Det tagetz illa up 
med pikante ordh och hotelser, det novitii wäl skole weta.

En novitius Benedict»/ Traana som hade wäret med, inkallades, på tillfrågan skulle 
han giöra berättelsse, men kåm ingen wägz der med, sade sig intet minnas. Derföre 
berättade Bohm., att trätan begynte Tijman om en kanna, sedan wille han truga 
mig till sitt lagh, och att novitius skulle skänckia för mig. Effter jag intet det wille, 
sade han jag war stor på mig.

Tijman sade, Boom tog hans kanna och skickade den uth, och sökte der med 
krackeel. Det neekte Bohm, sade sig med högsta eed wilja ehrhålla att så ey war. 
Novitius sade och som Bohm, att han intet tog hans kanna.

Tweeten inkåm, sade att Tijman wille twinga Bohm till giöra ett lagh med sig, 
det Bohm icke wille. Då sade Tijman: jag är intet rädd för ehr, en slår mig intet. 
Då hörde jag det han wille förföra sigh, gick derföre dädan. Tijman hade ingen då i 
sitt lagh.

Laur. Westius inkåm, berättade att när han Boom kåm in, begynte Tijman med 
ord och affecter affrontera honom, sade en skall intet slå mig. Sade Boom: I skulle 
intet wara så högfärdig. Boom sade: haar mig förskoont Boom gick så uth, när han
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kåm igen sade han: äi i så stoor, i män, nu som i jåns. Tijman sw.: hwarföre äre I 
så stor på eder. Då slog Boom honom, och wanckade fuller då något hugg.

Tijman sade, att han slog mig med stöhlen först ett stort hohl i hufwud, så att 
han swimmade dher af, sedan slog han mig ijmmerfort. Sade han och, jag baar moth 
med armarne. Bohm tillstog sig slaget honom med stöhlen men icke först uthan sidst. 
Ehest klagade Bohm att sedan han gick uth, kåm Tijman effter på gatan, drog 
wärjan, och hof skiälsord uth, det Falkenbergz tiänare Bengdt Persson skall witna.

Denne Bengdt inkåm frågades huru trätan begyntes. Han sade sig intet minnas, 
men när han kåm dijt uth gården effter en stund, så war Tijman uthe, slog med 
wärjan i wäggen. Fr. om han ropade eller uthkastade skiälzordh? Bengdt sw. ja han 
roopte, men skiälzord hörde jag intet. Parterne affträdde.

Consisnm fan Boman fuller böra böta för slagzmåhlen, men Tijman och meri- 
teradt något straff och disciplinerande. Tijman syntes och fantz ha fått 2 blodsåår 
doch icke store och en blånad som wijstes.

Resol. Andreas Bohm plichtar effter lagh 9 cap. Sårm. för 2:ne kiöttsåår 12 mk 
smt. hwarthera, och för det han är blå slagen 12 mk. Tijman mister wärjan den han 
blottadt haar på gaatan, och för sin otijdigheet sitte i prubban till morgon affton, 
och förmanes flijtigt taga sig till wahra, det Rector nu alfwarligen giorde.

5. Inkåm Larss Ersson hästskoo och wachten emot någre studiosos för fönsters 
sönderslag.

HästskoLarss sade, att hans hustru hade honom owettandes klagat, men sedan dhe 
ha botat fönstren och förlijkt honom, så klagar han intet meer der före. Han af- 
wijstes.

Wachten klagade sedan på desse, och wore dhe, Johan Gadd, Abraham Lindberg, 
Nicolaus Crucelius, Nicol, ööberg, Carolus Malmenius, Petrus Tyssbergius. Wachten 
sade dhe wore nije, och meente att Petri Cursoris sohn wäret med. Det nekte dhe 
andre. Berättades så af wachten, att när dhe kåmmo ifrån Olof Perssons gårdh, ginge 
2 i bredden med dragne wärjor, een af dhe andre hade slagzswärd, han gick effterst, 
när dhe kåmmo mitt för cortigardet sade en läth igen lukan. Wij sw., det behöfwes 
intet. Sedan gingo dhe på Waxala gatan. Fr:s om dhe ropte. Wachten sade ney då 
intet, men sedan mitt för påstmästaren ropte dhe ett roop. Eliest speelte dhe på 
2 fiohler. Studenterne frågades om dhe så fohre fram. Dhe nekte sig ropadt. Rector 
sade att hustrun som klagade öfwer fönstren, har och klagat det dhe mycket ropat.

Gadd sade att den med slagzswärdet war en kiöpswän.
Lingberg [o: Lindberg] sade att en af dheras sälskap hade wärjan, men den andre 

wärjan hade en af twå andre, som kommo ihop med dhem på gamble torget.
Parterne uthwijstes.
ResoL Dhen petulans dhe ha begådt med fönsters sönderslag, meriterade wäl 

relegationis poenam effter constit., doch effter dhe äre unge och wederparten för- 
lijkad, slippa dhe denne gången med ett dygns fängelse.

(2.) För oliudh böta dhe hwar sine 1 mk smt.
(3.) Wärjan mister den som den har bekiänt nembl. Lingberg [Lindberg].
Effter högtijden gå dhe i fängelset.
Ibland desse wore 4 st:n novitii, hwilka högeligen med tåhrar klagade sig intet 

rådt för sina landzmän, dagen förr blefwet deponerade, intet tordt säya dem emot, 
när dhe befalla dem gå med sig och spela, sade sig intet ha till böta med, boode att 
slippa dhem.
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Gonsistoriales tychte desse meritera någon lindring wed executionen, och resen
terade högdt den strängheet och otijdigheet som föröfwas med novitiis. Och blef 
sedan desse 4 novitiis Rectoris deel efftergifwen, item tillåtet Consistorii deel att 
afsittia med carcere, blijr altså wachtens deel igen, som är 1 dr smt. på hwardera.

D. 23 Martij
höltz Consist. extraord. majus, pras. wore Rector Magnif., h. Åkerman, h. Gart- 

man, Mag. Liung, h. Verelius, M:r Celsius, M:r Columb»j. A a. not. M. Miaand.
1. Uplästes Kongl. Reduaions Collegii bref af d. 21. Martij för öfwerst lieutnan- 

ten under Kongl. May:tz lijfregemente Naschert effter Kongl. May:tz behag och 
wilja, att få byta till sig ett Acad:ns hemman nembl. Poostad [0: Pasta] i Rom- 
fertuna i Wässmanlandh, emot jämgott wederlag, effter detta hemmanet ligger mitt 
i compagniet, och ingen officerare dher i neygden boor.

H. Verelius: Wij kunna intet mista detta hemmanet, effter detta ligger mitt i 
rättarelaget, rättaren och hans fader dher bodt, det äre så månge andre hemman 
hemfalne Cronan för fiärdepartzräntan, hwij byter han icke något af dem till sig. 
Kongl. Mayrttz tillbudne byte med Acad:n undginge wij och, derföre skulle synas 
wådeligit, att wij skulle nu detta samptyckia, dhe andre adsessores wore och af 
samma mening.

Taltes om fullmechtigen här till. Pr. Norcop. förmeentes der till kunna winnas, 
så frampt han i den andre saken skall wara i Stockholm. Nämdes och Hadorphius 
om han der blifwer. Quaestor: Om wij äntelig skole byta, så wilje wij biuda något 
annat hemman än data.

D ata  upskiötz till up i hälgen, då Quaestor lofwade hiälpa till projectera till 
Kongl. Reductions Collegium.

2. Uplästes IIL Cancell. bref af d. 18 Martij för bonden i Wallskoga Olof Olsson, 
att få blifwa sittiandes qwar på hemmanet, effter hans förfäder der längie bodt, 
han och hafwer för sigh Konung Johans bref på besittningzrätten, lofwar betahla 
skulden för hwilken han afsatt är, allenast honom dag unnes, och begiärer H:s 
HögGrefL Excell:z wetta, om här med så förewetter eller ey.

H. Verel.: Han har settat och ruineradt Acad:ns hemman i månge åhr, har intet 
besittningzrätt i det brefwet han beropar sigh på, är allenast löst tÜl kiöpa af 
Cronan jorden.

Resol. Skall swaras här på med första till 111. Cancell., och togh Qusestor på sigh 
att upsättia Acad.ns skiähl emot bonden.

3. Klagade h. Gartman att stadzrätten ijmmerfort continuerar med sitt ingreep 
i Acad:ns jurisdiaion, intet achtat hans exceptioner emot citationen till Ciämners- 
Cammaren, uthan der gifwet en pnejudicerlig domb öfwer honom, daföre han be
giärer att Consist:m wille taga Acad:ns interesse i acht.

H. Åkerman: Om det hade wäret capitalt, så hade ändå det bordt här cognosceras 
och dömas, haa de intet w ara der med nögde, så ha dhe Håfrätten för sigh. Det 
sade dhe andre adsessores och syntes altså rådeligit, att Gonsist:m supplicerar Kongl. 
M:t till, att staden ha snörätt gått emot dhe privilegier och constit. KongL M:tt 
har förundt Acad:n, hwar uthi Acad:ns jurisdiaion är skild ifrån stadsens.

Syntes och gott, att h. OliwenKrantz tillijtes att bära fram suppliquen.
4. Uplästes h. Norcop. bref sidst ankåmmit, der i han skrifwer, att declaration 

af Kongl. Håfrätten än icke är inkåmmen, men effta  ringa drögzmåhl torde blij
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effter declarationens inkåmst, har han cillijka med Secret:n Hadorphio funnet råde- 
ligit att sammansättia, och hoos en och annan af Rijksens Herrar som sittia i 
Revisionen privatim insinuera en skrifftel. relation om orsakerne, hwarföre Con- 
sist:m har sökt Kongl. Revisionen, på det hoos dem måtte här igiönom upwäckias. 
Och effter tijden det tillåtet, har Profess:n sändt concept dher af öfwer, att under
kastas Consist. censeur, hwilket nu skiedde, och sedan något dher i war tillsatt och 
ändrat, slöts att det skall skrifwes reent och sändas öfwer med näste påst till Secret:n 
Hadorp, emädan Prof. Norcop. då lärer wara hemma.

Sedan skrifwer Profess: n att actuarien i Håfrätten har sagdt det i hufwudsaken 
blifwer intet anslag för hälgen, uthan strax effter, har och actuarien låtet Prof:n 
see h. Ol. Rudbeckii swar till Kongl. Håfrätten, och skrifwer Prof. Norcop. att 
ehuruwäl h. Rudbeck söker der i undslippa den syslan som af honom begiäres, 
synes lijkwäl i samma bref kraftigare skiähl emot den undwijkningen, fast han welat 
intenderadt, det som i 10 punchter wijses, ibland andre desse att h. Rudbeck be- 
kiänner omständelig sig hafft alle documenter, Mesttr Boos handlingar angående.
2. Ingen så igiönom gådt hwart blad som han. 3. Lemnar outhsagdt till annan tijd, 
hwarföre somblige höllo M:r Boos rächningars förfärdigan wäre ogiörlig, säyer 
något lärer komma fram som någon skall ångra, om han twingas till edeligen giöra 
sin berättelsse, derföre råder Prof. Norcop., att Consist:m än supplicando anhåller, 
att h. Rudbeck må befalles till giöra sin berättelsse den han weet.

Resol. Att det suppliceras till Kongl. Cammar Collegium att winna i Banco betal
ning för den kyrckioherberspannerl till Cronans tiänst tagen är här i landzhöfdinge- 
dömet.

D. 30 Martij
höltz Consist. majus extraord. pras. Rectore Magnif., DD. Skunck, h. Åkerman, 

h. Gartman, h. Verelio, Mag. Aurivillio, h. Norcop. Notante M. Micrand.
1. Haquinus Lennaesius Angermannus begiärer testimonium, hwilket bewiljes, 

effter han war bekant för en stilla och flitig student.
2. Blef talt om dhe musikanter som nu nyligen inkomne äre på Communitetet, 

att dhe uthan examine och approbation äre tillåtne, hwilket sades intet bordt skiee.
3. Sveno Joh. österman Holm: is begiärer hiälp af fisco stud. till understödh i sin 

fattigdomb.
Resol. 8 dr smt. bewiljes honom.
4. Klagade Rector, att studenterne mycket gå och spatzera under predijketijderne, 

så wäl som och nobiles. Slötz att dhe admoneras här om giönom ett programma. 
Item att dhe icke taga bort intimationerne af Profess, tafla, hwilket följer relegation 
på. Pappeer till programma tages af fisco Consist: ii. Programma skrifwer Not. M:r 
Micrand.

Nu upkom Prof. Norcop.
5. Rättaren i Simtuna Per Knutsson har skrifwer hijt, och klagar öfwer bonden 

Anders [Eriksson] på Acad.ns hemman Eneby i Altuna sochn, hwilket heelt för- 
derfwar låta, åkeren liggia obrödd, och förslöser alt det han hafwer. Nu frågar 
rättaren huru han der med skall bära sigh åth.

Resol. Det heemställes Quaestori som bästa kunskapen hafwer här om att dispo
nera i bästa måttan.

6. Larss Unonius beswärat sigh hoos Rect:m att en torpare i Eekelunda som ha
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wäret brukad för Acad:ns fougdekarl, är af Cronones fougde Roxen satter i roota 
med. Nu begiärer Unonius att Acad:n wille beskyddan.

H. Quaestor och DD. Skunck, det är granlaga med sådant wärck, ty skrifnings 
instruction för dem som rotera är mycket punctuel.

Resol. Kan intet Unonius förswara denne, så tage en annan fougdecarl, den han 
kan förswara som sin dräng, ty Acad:n beståår peninger till en fougdecarl, den han 
och wäl kan bruka som en dräng.

7. Matz Johans änckia i Giölunda wreet i Gryyt[a] s:n har klagat, att hennes man 
war död för än roteringen skiedde, nu gåår fougden på W ijk stad, och fodrar 
20 dr af henne.

Resol. Inspect. aerarii låta informera sig här om, och beordra Acad:ae opbördzman 
Unonium att see till huru hon kan blifwa hulpen.

8. Blef nu taalt om Acad:ns saak i Stockholm särdeles hufwudsaken emot Behmer, 
huru nödigt wore att Acad:n hafwer sin fullmechtige der, effter anslaget skieer 
nästk. lögerdag. Item att Consist:m itererar sin begiäran i Kongl. Håfrätten, och 
inständigt står på att få documenterne af Prof:n Rudbeck med posten i mårgon. 
Slötz att Consist:m supplicerar ännu om documenternes extraderande af h. Rudbeck, 
och afgår den med första påst till Secret:n Hadorph att insinueras i Håfrätten. 
Item begiäres af Kongl. Håfrätten att h. OL Rudbeck må påläggias att inkåmma 
med sin relation och all den kunskap han hafwer i denne handelen, och det på sin 
edh och samweth giöra. Taltes om fullmechtigen här i, der till nämdes Ringius, 
och blef han inkallad, sades honom Consistorii wilja. Ringius sw. sig giärna undbeda 
sig, befarandes Kongl. Håfrätten blijr otohlig, att så månge åthskillige fullmech- 
tigas. Äntelig tog han detta på sigh, och skall ställes för honom en fullkåmligare 
fullmacht, än den förra war.

9. Uplästes Secretrii Hadorphii bref af d. 24 Martij, der i han berättar sig hafwa 
af secret. Coyet förnummet, att dagen förr som war den 23 är Håfrättens declaration 
inkåmmen till be:te secretrn Coyet. H. Hadorph begiärt communica/*on dher af, men 
der på blefwet swarat, att det icke kunde skiee, förrän den wore communicerad till 
Kongl. M:t, effter den wore stält till Kongl. M:t, och icke under tijtel till swar 
emot Consist:ii begiäran, har sagdt sig wilja tillijka med declara/zons exhiberande 
föredraga Consist:ii begiäran, har och sagdt contenta af declaral/onen. Vid. litt. D. 
Hadorph; sedan råder h. Hadorph att Consist:m dirigerar en suppliq emot denne 
declaration, som kan tillijka med förklaringen effter hälgen opwijsas. Item att Con- 
sist:m låter gå bref här om till h. Johan Gyllenstiärna, h. Jöran dito, h. Rolamb, 
h. Toor Bonde och h. Gustaf De La Gardie, som sittia i denne månad in privatis 
hoos Kongl. M:t.

Syntes nödigt, att en suppliq afgår framdeles till Kongl. M:t här om. Doch afgår 
icke denne nu strax uthan h. Hadorph tahlar nu först med dhe herrarne han i sitt 
bref nämner, och wijser dem den relation sidst öfwersändes. Item insinuerar Acad:ns 
suppliq till Kongl. M:t som sidst afsändes. Blef sedan af h. Norcop. refereradt något 
om hans expedition i Stockholm, som en deel förr skriffteligen af honom war 
berättadt, och rådde h. Norcop. att Consist:m skulle med första bereda, och låta 
öfwergå en skrifftelig förklaring på alle dhe argument och objectioner som Behmer 
brukar både i sine skriffter och tahl, effter Consist:m har lofwat der på wilja swara. 
Upläste så h. Norcop. ett project af sig fattadt på någre sådane argument, som 
finnes deels i Behmers skrifter deels och hans tahl, sade och sig hafwa förfärdigat,
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effter som han tycker, swaar der på, hwilket Consist :m hölt före wäl wara, men 
hade nu intet tijd att höra alt igiönom, uthan lembnade det h. Norcopensi och 
Notario att bringa först i ordning, så kunde det sedan skyndas öfwer.

10. Taltes om fullmechtigen i Reductions Collegio till d. 3 April, som förlegat 
är om det begiärte godzbytet i Wässmanlandh. Der till nemdes först h. Quaestor, 
men han hade sig sustinerat så stor invidiam som någon, sidst han war på sådan 
Commission i Kgl. Reduction, wägrade sig denne gången aldeles.

Nämdes inspect. aerarii, men Prof. DD. Brunner«* siuk och Prof. Columb«* 
meentes intet fallen här till fast han så wäl menar som någon annan.

Slötz att ett bref afgår med Ringio till Kongl. Reductions Collegium till swar, 
der i Acad:n undbeder sig från detta godzbytet, för dhe skiähl som finnes i sielfwe 
brefwet wid copieboken.

Bef:n Rengio [o: Ringio] committeras detta att öfwerföra.
11. Frågade Rector om den saken som in Consist. minori inföll d. 22 Marti) §. 2. 

angående den widskepelsse med sållet, kan effter wederbörandernes trägne anhållande 
nederläggias.

Resol. Consistoriales såge intet säkert wara detta att nederleggia.
12. Taltes om h. Gartmans saak med staden, och sade Rector sig funnet i den 

Kongl. Commissorial rättens dom 664, att der sådane casus infalla bör först landz- 
höfdingen anmodas sådant att componera, hwilket Consist:m här till nomine publico 
i den saken icke giort, fast h. Gartman sielf der om sökt h. landzhöfdingen. Frågade 
altså Rector om icke bref här om afgå skall först till landzhöfdingen innan det 
angifwes hoos Kongl. M:t.

Resol. Det skrifwes till högwälb:ne h. landzhöfdingen här om, och begiäres effter 
Kongl. Commissorial rättens domb, att H:s HögGr. Excelkz wille adsistera Acad:n.

13. Inskrefs till wachtdräng i Johan Johans ställe DD:r Skunckz tiänare Erick 
Matsson, för honom caverade DD. Skunck och Prof. Åkerman.

D. 3 Aprilis
höltz Consist. extraord. m., praesentes wore R. M , DD. Skunck, DD. Benzelius, 

h. Åkerman, h. Gartman, DD. Hoffw., h. Celsius, M:r Aurivill., M  Columb. Act. 
not. M:r Micrand.

1. Orsaken till denne sammankallelsse, sade Rector wara, att något är nödigt till 
öfwersända i morgon med posten, till att insinueras hoos Kongl. Revisions herrarne 
emot Behmers ansökiande, det som nu först borde igiönomläsas och i Consistorio 
gillas, ty effter Behm har infördt åthskillige skiähl, delss skrifftelige, delss mundte- 
lige att komma under Revisionen, så har h. Norcop. nu upsatt ett general swar på 
alt det till att insinuera hoos någre af dem som sittia i Kongl. Revisionen, men 
underkastar detta först V. Consist: ii censeur.

DD. Skunck sade sig med denne saken intet haa till giöra, begiärte det noteras, 
och när förste punchten uplästes, sade sig der till intet samptyckia, affträdde der 
med.

När andre punchten uplästes, war h. Prof. Åkerman der emot.
Till den 5 punchten noterade h. Åkerman sig intet samptyckia till den ordformen, 

att Behmer har sökt något twärt emot Kongl. remissorialetz lydelsse. Professores 
dhe andre sade, effter han det i sanning har giort, må det stå. När detta war mun- 
derat och i wiss form gillat, slötz att det som ett memorial afgår underskrifwet, och
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sändes i morgon öfwer till h. Hadorph någre copier der af. Item sändes lijka 
många copier. 1. Af Kongl. remissorialet till Håfrätten, 2. af Håfrättens citation och
3. Håfrättens fullmacht för ransakningz commissarierne.

2. Sedan företogz Curios saak. DD. Hoffwenius affträdde. Oplästes så en skrifft 
af d. 31. Martij till Consist:m insinuerad giönom h. Prof. Verelium och h. Norcop. 
der i dhe på Prof:ns h. Rudbeckii wägnar begiära wetta, om icke något dhera af dhe 
förslagen till composition som i denne skrifften till 5 stycken nämnas, vid. script., 
behaga Consistorio, effter som nu som tillförende då desse förslagen äro nämde, haar 
funnetz beredd att wedertaga, hwilket dhera Consist:m warda gillandes.

H. Åkerman: W.'j äre för få att taga oss detta före nu. Wij wele oss taga före det 
project, som ProRector och med Consistorii deputatis i Stockholm för juul giorde, 
det ha wij förr samptyckt, derföre måtte wij see oss wäl före, att wij icke descen- 
dera till något annat.

Dhe andre Professores meente somblige det kunde nu swaras, somblige meente 
ney, men effter den ena effter den andre afträdde, så blef intet swar af denne gången, 
uthan det upskiutes till onsdagen, då frequentius Consistorii kan blij. Rector sade, 
då wilia dhe andre wara med, som hålla Curios partij. Swarades här till, så må dhe 
intet wänta, att wij taga den saken för oss i deras närwaro. Her med slötz Con
sistorium.

D. 5 Aprilis
höltz Consist. majus, prcesentibus M. Rectore, DD. Pet. Rudbeckio, DD. Martino 

Brunnero, Dn. Åkerman, DD. Hoffwenio, M:ro P. Liung, Dn. Verelio, Mag. Celsio, 
M:ro Aurivillio. Notante Mag. Columbo.

I. Magnif. Rector sade, att emedan det fruchtades, att här effter blifwer meer till 
att giöra, wille han nu giärna att en hoop swåre saker afgiordes.

Ericus Schalin Helsingius pastoris son i Sahla begiärer testimonium. DD. Brun- 
nerus: han säyer sig med föräldrarnes consens wilia begifwa sig på skiepzflottan. 
Professores sade sig ey annat ha hördt om honom än gott, hwarföre bewiljes honom 
testimonium. M:r Aurivill., doch skulle frågas wist effter om föräldrarne samptyckia.

DD. Brunnerus. Han säyer sig hafwa fadrens bref, hwilket skall effterfrågas 
widare, att skrifwa fadren till höltz ey nödigt.

2. H. And. Enecopiander cappellan i Bondekyrckian begiärer uppå sahl. h. Erici 
Nicolai notarii änckias wägnar hielp, att låta begrafwa honom. Hon sitter med
4, andre säya 7 små barn, och har intet till. Resolutio. Syntes billigt, att hon något 
får både af kyrckian och af Acad:n. Slötz att hon får 15 dahl:r sölfwerm:t af cassa 
studiosor.

3. Sahl. Prof. Berelii änckia begiärer få lefwerera dhe peningar, som henne på 
sin sahl. mans wägnar bör lefwerera till fiscum studios., icke uthi samma myntesort, 
uthan i kopparpeningar, om detta twistades något, doch bejakades, allenast detta intet 
dragés till exempel.

4. Inspect:n Winter frågar, om Prof:n h. 01. Rudbeck skall sättias på Acad:ns 
eller på stadsens bakungzpeningers längd. Sade Magnif. Rector, att han wijser honom 
till Prof:n sielf, att begiära wetta hwaräst han wille skrifwas. Swarade att han h. 
Rudbeck först swarat med en zedel honom wara lijka.

5. Samuel Marijn* Wessm. har begådt ett lägersmåhl med en skräddare änckia.

* .Kallade sig tid igare  Barcbi#.t,
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DD. Rudbeck sw. att han hade i consisc. eccles. fått tijd tili att betänckia sig om 
icke han will ächta henne, effter han har skrifftelig förplichtat sig der tili, och att 
här om är skrifwit till consist:m Arosiense, hwarföre upskiötz detta. Klagades att 
denne synden mycket wäxer, och derföre slötz att han måste alfwarligen straffas. 
Han måste och admoneras att han betäncker sig till att ächta henne, dhe inkallades 
begge. Magn. Rector förmante honom, att blifwa wid det han har edeligen och 
skrifteligen lofwat, och transporterat sin egendom till hennes huus, sådan låfwen 
bör intet ryggias, här om tilltaltes han med största alfwarsamheet, och lemnades 
honom tijd att betänckia sig.

6. Såsom nyligen slötz in Consist. att h. häredzhöfdingen h. Andreas Stiernhöök 
skulle tillskrifwas om qwarndamen wid Toboo hemmanet etc. altså är här uppå nu 
hans swar inkommet, att Acad:n har farit will om judicis person. Detta komma intet 
till hans häradzhöfdingzdöme, eliest råder han Acad:n att inkomma i Bergz Colle* 
gium etc. hwilket höltz rådeligit att effterkomwa. Prof. Aurivill.: torde behöfwas 
att man mere kunskap och underrättelsse inhämptade för än man klagar. H. Verelius: 
Bonden har klagat, och eliest weet man nogsampt huru der med är, att maasungz- 
damen mycket skadar ägorne etc. Höltz före att Kongl. BergzCollegium intet weet 
af, att Acad:n interesseres här uti, taltes om att det behöfde besichtigas, andre höllo 
det onödigt.

7. Bokhållaren Berge Rommel begiärer lön och betalning till sin broor sahl. Algoth 
Rommel. Han sades hafwa fått sin siuka i Helsingeland. Taltes och om huru mycket 
flijt och arbete han hafwer hafft i sin tiänst i Helsingelandh. Höltz billigt, att 
honom wedergielles den omkostnad, han har på reesan anwändt.

8. Magnif. Rector talte om Lars Olsons [Unonii] ofoglige giärning emot h. 
Räntemestaren. Höltz rådeligit för Acad:ns interesse skull, att böndernes omilde 
handterande af fougderne resenteras, föruthan annat som här bör ansees. Detta 
skiutes up till en annan gång.

9. Stallmästaren Scherer söker att niuta det som honom uppå staten är upfördt. 
Pr. Verelius: det twistas om hwilkenthera som först niuter af qwarnarne. Stallmäs
taren eller fächtmästaren. Stalmästaren har H:s HögGr. Excell. bref. Frågas om det 
casserar den Staat som H:s HögGr. Excelhz förr har giordt, och angår dem alle tree. 
Syntes att H:s Excelhz har, mir brefwet skrefs, intet kommit ihog detta så noga, 
hwad förr här uthi har giort. DD. Brunner»!, wore bäst att H:s Excelh.z sielf detta 
behagade förklara. Rector: både den effort som H:s Excelhz har giort och brefwet 
måste hafwa sin vigeur. Syntes att han får proportionaliter med fächtmästaren, och 
M. Rector söker att ställa dem begge till fredz.

10. Räntemästaren talte om någre bönder från Forssa i Tenstad sochn, som an
hålla trägit om sädeskorn, eliest måste dhe antingen låta andra såå till lotta, eller 
och låta åkeren stå osådd. Taltes om att illa wore om andre skulle såå och bortföra 
fodret. (Prof. Celsius affträdde.)

Inkåm Jacob Andersson fougden med en bonde. Fougden sade att dhe intet meer 
än 3 spän på förre åhrs sädeskorn finge. Bonden sade sig intet ha fått. Jacob Anders
son bekiände att dher är elack jord. Frågades om dhe bruka illa åkren. Fougden 
bekiände, att dhe hafwa- elacka åker. Frågades huru mycket bonden will hafwa. 
Räntemäst:n: Han är ännu skyldig en spand sedan i fiohl för uthsäde, och der till 
alla uthlagome. Måste sees till om dhe wist såå det dhe få, att det wist kommer i 
jordea Detta lpfwade fougden sig lofwa före. Slptz att dhe få 2 t:r hwar, och befäl-
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ningzman har trogen upsicht, att jorden blijr wäl brukat och säden wist uthsådd, 
att icke något snillas undan af bönderne.

11. Bokhållaren Rommel frågar först om den kiörslen och arbete, som är af Aca
demiae bönder giord uppå teglet, skall af Academien eller af Collegio Antiquitatum 
gottgiöras. H. Räntemäst:n: det war giort med Consistorii befallning. Det samma 
tycktes DD. Hoffwenio säyas. H. Räntemästaren sade att Jacob Andersson hade 
sagdt sig hafwa gifwit halfottonde dahler för en zedel af M:ro Micrandro, och detta 
tillstod Jacob Andersson då han inkallades. Item för en annan halffämpte, huru 
detta förklarat är både af Micrandro och spijsmästaren, kan sees af actis d. 7 Junij.

ResoL Om kiörslen förmeentes finnas i actis under DD. Benzelii rectorat (att 
Consist:m hafwer då bewiljat der till 200 dr sölf:rmynt och detta skall efftersees).
2. Fougderna wilia afföra Antiquitetz tunnan af hwart kyrckieherberge; nu synes 
Acad:n wara frijkallad för sådant i H:s May:tz Drottning Christinas privilegier.

Prof. Åkerman: Här om är bäst att ett plenius Consist:m cognoscerar. DD. Brun- 
nerus: Ar Kongl. resolution kommen i liuset, så skall man der wid blifwa.

Resol. Man blifwer wid den special resolution som är giord der på.
12. Twenne bref äre som borde afgå. Slötz att h. håfrådet h. Lillieflycht tillijtes 

om det som H:s Kongl. M:t underdånigst insinueras skall. Skall underdånigt be- 
giäras, att Academien må niuta Kongl. M:t gifne privilegier, och sedan den Gommis- 
sorial rättens domb, som fäldtes Anno 1661.

13. Johan Johansson wachtknecht begiärer att niuta sin löhn till Michaelis tijd, 
effter han har tiänt nu öfwer winteren, och förr i 13 åhr warit der wid. Lofwandes 
sin wachtetiänst antingen sielf der in till förwalta, eller hafwa en karl i sitt snille. 
Resol. Detta höltz billigt och bewiljes honom.

Den 7 Aprilis
kallades Consist:m i Curios saak. Woro tillstädes Rector Magnificus, DD. Brun- 

nerus, DD. Benzelius, h. Åkerman, Mag. Liung, Mag. Celsius, Mag. Aurivilli«j, 
Mag. Columbus. Act. not. Rector M

1. Reciterades åter den skrifft som h. Verelius och h. Norcop. på h. Ol. Rudbeckii 
wägnar hade ingifwit, innehållandes compositions förslag, öfwer hwilka Rector 
begiärade Consistorii mogna betänckiande, emedan h. Rudbeckii uthskickade yrckia 
på swar.

TLesolutio. Effter någon discurs slötz enhelligt: Rector swarar munteligen tili heela 
skrifften. 1. Hwad compositions förslagh angår, hafwa the öfwer them sig till- 
förenne till H:s HögGrefl. Excelkz R. och Acad:ae Cantzieren ödmiukeligest för- 
k[l]arat, och H:s HögGr. Excell:z der öfwer mycket nådigt sig emot Consist:m 
uthlåtit, som dess bref än uthwijsar, hwar wid Consist:m sig fast håller, så länge 
intet annat är inkommit skriffteligen. 2. Att h. Rudbeck begiärer communica/mn 
af R. Cantzlerens bref om compositionen, der till sw:de Consist:m att det ey fan den 
begiäran skiählig, emedan brefwet woro Consistorio och icke honom tillskrifwit, 
uthan dem allena som borde förswara sine domar fäldte mot Curio. 3. Att h. Rudbeck 
begiärade dheras nomina som icke kunna dhe förslagne compositions wilkohren 
emottaga, det höltz Consist:m wara än en oskiähligare begiäran den honom hwarken 
kunde eller borde bewiljas. H:r Prof. Celsius berättade särdeles om Prof. Fornelio, 
att han alle the compositions förslag iämwäl i går hade ogillat, som skulle uthgå 
på Consist:ii domars casserande eller förswagande, och icke klarligen lemnade Con-
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sistorii honeur och auctoritet oförklenat. Det som af h. Rudbeck berättadt woro, 
att h. Gartman skulle compositiori emottaga effter det sätt som tillbudit war, det 
berättade Rector annorledes med itt bref tili Rectorem absentem wara af honom 
sielf förklarat, hwar uthi h. Gartman refererar sigh på sitt förre ingifne skrifftelige 
votum, hwar wid han ännu will fast förblifwa. Tandem stadnade alle der i, att dhe 
icke kunna på annat sätt ingå composition, än att Consistorii domar blifwer af 
Kongl. Håfrätten ratificerade, effter som deputatorum Consistorii project på för- 
lijkning för juul lyder.

2. Effter h. Verelius och bokhållaren hade i går warit till Rectorem af h. Rud- 
beckio uthskickade, att notificera, det h. Rudbeck d. 8 hujus wille reesa till Håfrätten 
i Stockholm, och fodra uthslag i actionen, sampt tillförenne en mundtelig Conference 
anhålla med deputatis Consist:ii, derföre wille han, effter undfångne Kongl. Håf- 
rättens ordres, sådant kungiöra Consist:o, att det kunde per delegatos comparera. 
Nu begiärade Rector weta hwilka deputati Consist:ii i samma saak skulle blifwa, 
och när the wille reesa, och på hwars omkostnad.

Resolutio. 1. Effter man icke wore så aldeles försäkrad, det sådane ordres skulle 
honom af Kongl. Håfrätten wara gifne, att säya Consist:o här om till, ty skulle 
Rector i dag, så snart Secretarius h. Micrander hemkommo, beskickan till h. Rud
beck och begiära få see samma ordres, eller åth minstonne om dheras wissheet sig 
rätt och sedan Consist:m underkundiga. 2. Dher h. Rudbeck skulle i morgon reesa, 
som han säyer, effter owist är huru snart be:de mundtl. Conference kunde erhållas, 
så skulle h. Secret:n och i morgon öfwerreesa, till att i Kongl. Håfrätten bringa acta 
och der till hörige documenta uthi richtig ordning, och tillijka flijtigt effter spöria, 
när Kongl. Håfrätten will besagde Conference låta gå för sig, så wilia deputati sig 
strax der infinna. Skulle h. Secretrn förspöria att med saken ginge långt uth, då 
kunde han, sedan acta i HåfRätten woro justerade, sig hem begifwa, och sökia först 
erhålla resolution, att Consist:m må få notification om terminen, på hwilken det till 
Conference skall comparera. 3. Delibererades om deputandis till besagde Conference. 
Föllo alle endrechtigt på h. Åkerman, hwilken uthhärdigt afslog med ringa giällande 
skiähl, dhe månge och starke obligationer, som Consist:m remonstrerade den facul- 
teten till en sådan tiänst Consist:o att bewijsa, förbinda. Men som alt war förgiäfwes 
effter dhe Rectoris, under hwilka saken begynt, continuerad och uthförd är, synes 
hafwa största interesse uthi denne actionen och kunskap om henne, ty föll Gon- 
sist:m enhälligt på h. DD. Benzelium, h. Celsium och h. Aurivillium, hwilke effter 
månge excuser och förewände icke swaga skiähl, låta sig omsijder så wijda der till 
beqwäma, så frampt och någon af them som förr i samme saak icke hade warit till 
Stockholm, wille tillijka med them låta sig fullmechtiga. Hwar till sedan af allom 
uthkorades h. Columbus, hwilken fuller wille giörat ogiärna, men doch effter trägen 
alle dhe andras böön, läth sig öfwertahla. H. Benzelius så nu som tillförende wille 
wara excuserad ifrån injurie domens förswar, emedan han der i woro pars medh. 
Men i hufwuddomen lofwade han sig giöra hwad han kunde.

Consistrm betackade deputatis för thenne godheten på thet högsta, och erkiände 
detta wara en stor obligation, sig förmoda nu med Gudz hielp det bästa, effter dhe 
gode herrar hade bättre kunskap om alle sakers sammanhang och rätta förhållande, 
än någon af dhe andre Consistorialib«r, som stundom under warande action hade 
warit siuke, stundom ehest af laga förhinder borto.

4. Begiärte h. Celsius kommas i hug, att han tillförenne på sin egen omkostnad
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hade i samma action reest till Stockholm. Consist:m hölt skiähligit, att alle något 
contribuere, hwar till deputatorum defrais, på det dhe icke ensamme måtte bära all 
tungan och bördan, hwilket och lofwades skole skee.

D. 10 Aprilis
höltz Consist. majus extraord. pnesentib#/ D. Magnif. Rectore, DD. Rudbeckio, 

DD. Brunnero, DD. Benzelio, DD. Skunck, "Domino Norcop. Notante M:r Columbo.
1. Uplästes befalningzmannens Ringii bref, hwaruthi han först berättar, hwad i 

Behmens saak passerat war i HåfRätten, skickar och Behms protest insinuerat i 
Kongl. Håfrätten d. 4 April. Magnif. Rector begiärade att honom twå af V. Con
sistio måtte adjungeras, som måtte fatta ett swar på be: te protest. Nu affträdde 
DD. Brunnerus, för sin opassligheet skull. Höltz rådeligit att fatta swar der till, 
emedan mycket der uthi fans, som uthan skiähl och fogh framdrages, föruthan åth- 
skillige slemme formulär, som intet meritera något swar. Detta lofwade Magnif. 
Rector med Dno Verelio och Dn. Norcopense wilia förrätta.

2. Uplästes och den andre dehlen af Ringii bref, hwad i Kongl. Reductions 
Collegio war giort, då Consistorii bref insinuerades.

3. Om den relegerade lappen [o: Nicolaus Lundius] talte Magnif. Rector, och sade 
honom swälta ihiäl, så frampt han icke på något sätt föresees. Consist:m tyckte honom 
intet wara wärd någon hielp, effter han sielf har giort sig infamen, doch uppå det 
man måtte blifwa af med honom, måtte man gifwa honom 3 eller 4 dr sijlf:rmt. 
till resepeninger.

Den 12 Aprilis
höltz Consist. minus, praesentibus Rectore Magnifico, DD. Hoffwenio, Mag. Celsio, 

M. Aurivillio. Notante Dn. Norcopense.
1. Inkåm Dn. Petrus Terserus på sin swägerskas Elisabeth Stigzeliae wägnar emot 

Dn. Jochim Skultz angående ett contract uprättat emellan sahl. Prof. Terserum och 
Sckultz om huushyra.

Schultz bekiände sig hafwa nyligen tillbudit förlijkning? Terserus swarade be- 
tahlningen fodras.

Terserus blef tillfrågat om han wille wara tillfredz, swarade han der på, emedan 
flere interesserade dher uthi, ty begiärer han att Schultz ensam wille sig det påtaga.

Schultz beiakar detta, och will gifwa ny och starkare obligation. M:r Terserus 
fans der med till fredz, frågades tili hwad tijd han wille betala. Schultz swarade, 
att så snart åhret är om, will han betahla effter obligations datum. M:r Terserus war 
och här med till fredz, allenast han wille ställa i sitt ställe någon annan, så frampt 
han skulle reesa bort. Detta lofwade och Schultz att wilia giöra, och trädde dhe här 
med af.

2. Tilltahlade Dn. Sckultz dominum Sylvestrem Biugg om skuldh och rächninger 
der öfwer.

Prof. Aur i vill. tillböd sig med någon annan af Profess: bus wilia först öfwersee 
dheras rächningar, och sedan referera till Consistorium, hwad som controvers wore 
eller ey, och sådant till att bespahra tijden med, helst effter som Dn. Schultz ey hade 
nu till hands någon contrarächning.

Der wed stadnade och slutet denne gången.
Schultz begiärade att få afföra i sin rächning medh Terseri änckia, det som 

Schultz honom skyldig wore för the husen, som han i Terseri gård af änckian be
ringat hade, och Dn. Biugg besutit

76
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Biug begiärade få weta om thet wore the samme husen eller andre. Schultz 
beropade sig på Laur. Stigzelii attest der om, som reda uthgifwin war.

3. Inkåm Johan Hecchius och klagade på Carolum Alberg, Joh. Refftelium, och 
Pet. Hagman, att dhe hade slaget hans styfson Samuel Rosing, kiärande, berättade 
att dhe stodo alle 3 för honom, då han skulle ingå i sitt herberge, och sloge honom 
håhl i hufwudet, blånad i ögon, reef på näsan, och brukat wedeträ der ibland. 
Beklagade att det wore försåteligen skedt.

Praesenterede och der hoos en attest om syn som hållen wore öfwer skadan.
Refftelius skulle och hafwa upstyrckt dhe andre, och hulpit till att slå med dhe 

andre.
Refftelius nekade till slag och örfijhlar. Käranden frågade hwij hans sohn ey fick 

gå in i sitt herberge.
Rector frågade, om dhe hade hafft träta sin emellan tillförende. Refftelius sade 

att Rosing hade offta slaget mössan af honom, och dessföruthan den gången wäret 
drucken, som Matz Persson timmerman, hans hustru och dotter witna skulle. Item 
han och hade förfördt sig på någre soldater i andre gården.

Carol#r Alberg Ups. berättade, att han Rosing hade kallat honom hunsphott, det 
en piga witna kunde, item att han hade rändt på honom; fadren berättade att Alberg 
hade kastat honom med steea Hagman hadhe intet slaget honom, uthan burit fram 
wedträ.

Refftelius skulle hafwa slagit öhrfijl. Emedan inge witnen [woro], hwarken på den 
ene eller andre sijdan, ty upskiötz resolutionen der öfwer till en annan gång.

4. Inkåm Abraham Jonsson [Johansson] emot glaasmästaren Peer Jacobson och 
inlade en skrifftelig attest af tullskrifwaren Erick Peerson sammansatt och Michel 
Andersons egit bomerke, angående 2 fönster, som glaasmästarens fader till dhe andras 
fader skyldig war.

Glaasmästaren lofwade wilia giöra 2 fönster, allenest han kunde få tijdh till att 
skaffa sigh glaas ifrån Stockholm. Dagen sattes till nästkommande pinges helgd. 
Kiäranden yrkade på ett gammalt fönster des föruthan. Det lofwade glaasmästaren och 
wilia igenlefwerera, bestående af en gammal båga medh 4 eller 3 rutor uthi.

Der med fans wederparten alt benögd och affträdde.
5. Inkåm formsnijdaren [Heijer] emot uhrmakaren [Philip Jacob Thelott] om slagz- 

måhl. Tillfrågades hwij dhe ey hade kunnat förlijka sigh. Formnsnijdaren sade, den 
andre ey hade welat gifwa honom det ringeste gott ordh. Uhrmakaren swarade sig 
hafwa honom en gång tilltahlat, och sig ey orsak der till wara.

Formsnijdaren klagade öfwer den andras dragna wärja, och den hugg som han 
opborit hade, sampt och att hans kiöp [kiäpp?] af honom tagen woro och han dher 
med slagen.

Uhrmakaren sade honom ey bekommit hwarken blånad eller blodwijte.
Resol. Emedan aeterne och förre ransåkningen ey woro till handz, och uhrmakaren 

ännu inge witne hade sig förskaffat, remitteredes sakens afdömande till en annan 
tijdh. Imedler tijd förmantes dhe till förlijkning.

Den 12 Aprilis
höltz Consist. majus, närwarande R. M., DD. Brunnero, Doct. Benzel., DD. Skunck 

och h. Scheffer»r kommo något seent, DD. Hoffwenio, M. Aurivillio, Dn. M. 
Columbo. Notante Dn. Norcop.

1. Uplästes RijkzCantzlerens bref för Börie Abrahamsons son, Abrahamo Eekhof
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om stipendio. Och såsom be:te bref förmälte att han tillförende hade hafft recom- 
menda/zon, så discureredes i Consistro om orsakerne till upskofwet, nembl:n hans 
egen swagheet i sine studier; men som man nu förmoda will, att han effter 4 åhrs 
tijd skall något hafwa kommit sig före uti sine studier, så blifwer honom hoppet 
her effter åth wissare.

2. Oplästes bref om stipendio för Dn. Petro Ullin af H:s Excelkz Rijkz Cantzleren 
skrifwit. Såsom han allaredo är till examen admitterat, så blifwer han accommoderat 
så snart möyeligit är och platz finnas kan.

3. Petrus Malmbergh infan sig med supplique om assistence uhr cassa studiosorum. 
Prof. Aurivill. påminte om communitisterne icke skulle tillfrågas, om dhe wele 
wara tillfredz med peninger för löpande termin, eller och upskiuta sin termin till 
en annan gång, innan man skredhe till det ombytet med penninger emot Communi- 
tetet, såsom och om man säker woro om H:s Excell:z Rijkz Cantzlerens förordning 
om förwandlingen. Begiärade och att detta måtte föras till acta, på det han som 
inspector måtte wara enskyllat i lengden. Fans gott att i anseende till den communica- 
tion som med H:s Excelkz tillförende här om hållen är, såsom och närwarande brist 
på medlen och matwahrår, man ännu höllo sig wid den meningen, att peninger 
gifwes för Communitetet

Oppå Malmbergz supplique föll denne resolutionen, att han bekommer fäm dahler 
sölf:rmt. i carol:r.

4. Inlade Andreas Borenius Holmensis en supplique om assistence uthur cassa 
studiosorum. Resol. Effterfrågas hoos inspectrm nationis huru med honom är 
beskaffat.

3. Rector förmälte om Samuele Mariin som medh skräddare änckian hafwer hafft 
lägersmåhl.

Prof. Columb»j berättade på DD. Rudbeckii wägnar, att han h. Doctoren hade 
skrifwit der om till Wästeråhs, att som han något hade der om att berätta, ty skulle 
han giärna see, att med den saken upskiutes till effter böndagen.

Doct. Brunnerus beklagade, att detta och slijke flere exempel, lände till ächten- 
skapz och trolofningers wanwördnat, och att det wäl syntes af nöden wara, sökia 
werldzlig öfwerheetz bijstånd.

Der på inkallades bägge parterne. Marijn tillspordes om han henne ächta wille? 
Han sw:de ney der på.

Rector tilltahlade honom för sin uthreesa på landet. Marijn sw:de sig för under- 
håldet skull hafwa reest uth.

Doct. Skunck påminte honom om sin lofwen, skrifftelig och mundtelig till henne. 
Frågades honom och hwij han ey wille eller kunde ächta henne. Marijn swarade 
det ey kunna för sin moders skull. Doct:n Brunnerus sade, föräldrarnes ney böra 
hafwa skähl och beskedh med sig, eliest giäller thet intet.

Hustrun tillspordes om hon hade såldt sin gård för han skuldh. Hon swarade ia, 
och betygade, att han henne hade sådant befalt och intahlat, på det att dhe sedan 
måtte så mycket ledigare wara till att reesa hädan ifrån.

Marijn förwitte hustrun sitt slöserij, och i synnerheet att hon brukade tobak. 
Hustrun swarade, att sådant skiedde icke uthan orsak och nödwändigheet.

Marijn tillspordes om icke hans moder hade lofwat sig wilia taga barnet till sig 
och det upfostra som sitt egit. Hustrun sade, huru skulle barnet dher trifwas, emädan 
fadren ey gitter see det samma.
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Marin sade, att han der igiönom blefwo ruinerat. Honom swarades, att Gudh kunde 
draga försorg för honom som för alle andre.

Marin sade sig ey kunna blifwa hoos henne, eller förlijkas med henne.
Hustrun sade sig hafwa lefwat wäl med sin förre man, och icke wara så ogeen. 

Marin bad att Consist:m wille med gunst och nådh handtera honom. Swarades att 
han skulle tänckia på till att ächta sitt barn och fullkomna det som hans samwete 
fodrade.

Marin sade sig wara bedragen, och sedan skrämder att lofwa henne något. Swara
des, att ingen skrämde honom, när han ett sådant cordat bref skref som afgick till 
Wästeråhs, och han sig förobligerede till troo och lofwen emot henne.

Parterne trädde af och discurerades om sakens opskåf till effter böndagen. Doct:r 
Brunnerus sade betänckeligit wara, det som nu på stunden sades om hennes slösach- 
tigheet och cobakzdrickning.

Resolverades ändtligen, att han nu föres in i prubban, till dess han skaffar sigh 
borgen, helst emedan han tillförende hafwer en gång reest uthur staden emot 
Rectoris förbud.

Klåckan in emot 4 kåm Doct. Benzelius tillstädes, och bijwistades följande saker.
6. Uplästes Reductions Collegii bref till Academien om godzbytetz fortsättiande.
Rector sade: att till detta ährendet fodrades flere än en af Consistorii membris,

till att reesa öfwer åth Stockholm.
Andre Professores meente att man då skulle sökia Kongl. M:t, att icke detta bytet 

finge blifwa androm till exempel.
Doct. Brunnerus tyckte att Rikz Cantzleren der om underkundig giordes.
H. Schefferus sade, att Consist:m icke nekar till något, uthan i anseende till förre 

konungers wilie och befalning, hafwer det i ödmiukheet förklarat, det konungers 
bref liggia här om åthskillige, derföre är detta icke Consistorii motsträfwigheet, 
uthan af dhe fundamenter, som icke Consistorium kan emotsträfwa. Borde derföre 
icke Consistorium traduceras för det, som det ingalunda är wållande till, och sådant 
borde Kongl. May:t repraesenteras. Det första byte skedde under Gyllenklow, och 
detta gick sedan till exempel, och med tijden går thet wijdare, så frampt sådant icke 
kan lämpeligen ändras, så länder det wisserligen till Acad:ns undergång och ruin. 
Är och till befahrandes att sådane ärender komma Kongl. May:tt före, så att Con
sistorii intention och laglige enskyllan icke blifwer witterlig. Är doch icke min 
mening att emotstå det bytet, uthan att nu tillijka med Kongl. M:t får weta huru 
saken är beskaffat, och att H:s May:tt icke blifwer i den tanckan, att Consist:m 
effter egit tycke sträfwer här emot, uthan hwad det giör det skier, i anseende till 
sine Konungers wilie.

Rector berättade något af Hadorphii och Ringii bref, hwilke påminne, att Con
sistorium söker Kongl. M:t om fredkallelsse för slijke byten.

7. Uplästes Mag:ri Micrandri relation ifrån Stockholm om Acad:ns ährender, så 
emot Curio som andre.

8. Uplästes h. Axel Behms duplica.
Frågades om wijdare någon inläggias skulle.
H. Schefferus fan betänckeligit om icke nödigt wore, att man sökte hoos Kongl. 

M:t till att blifwa emot en sådan duplica maintineradt, som en privilegierat rätt och 
Collegium ägnar och bör. Dher till med hafwer Consistorium den saken antagit icke 
af egen wilie, uthan effter befalning och embetes plicht; och förthenskull borde
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aldrig blifwa handterat således af en privato, uthan bewijs. Der sådant skulle giälla, 
så kan ingen sittia wid sine syslor eller med något hwarken publice eller privatim 
ungå. Änteligen borde Rijkz Cantzleren der om blifwa underrättad, och kan ske 
KongL M:t ansökt om beskyd emot sådant.

Doct. Benzelius sade månge saker wara der införde, som aldrig komma der till 
och äro aldeles oslitne, och han icke borde läggia sitt omdöme om.

H. Schefferus mente, att af duplica skulle en copia »indas till H. Rijkz Cantzleren, 
och fö rn im m a  H:s Excelliz omdöme, och om wij skulle kunna salva dignitate Aca
demiae effter sådane beskylningar blifwa wid wåre dagelige syslor här wid Aca- 
demien.

Doct Skunck tilläde detta, att emedan Rijkz Cantzleren sielf hade gifwit ordres 
och sträng befalning om sakens uptagande, så lärer han wlsserligen bijfalla oss der 
uthi.

I. Resolverades allment att detta ährendet per deputatos communiceres med H:s 
Excell:z h. Rijkz Cantzleren, hwilka tillijke med en copia af duplica och så mundt- 
ligen insinuera en grundelig påminnelsse om Academiens angelägenheet i detta 
måhlet.

2. Att och angående Reductions Collegii ährende om godzbytet, man tillijka söker 
hoos H:s Kongl. M:t, att Academien här effter åth finge blifwa befrijad ifrån godze- 
bytet, sedan dette ene bytet skedt woro.

3. Skall skrifwas till den Kongl. Håfrätten sub forma litterarum och beswär 
giöres öfwer injurierne som denne duplica innehåller med elacke och otijdige ordh, 
sampt grofwe beskylningar; den skrifwelsse skall bestå af desse punchter.

1. Att Consist:m begiärer, det Kongl Håfrätten tächtes resentera h. Axel Behms 
grofwe ordh och beskylninger emot Consistorium.

2. Hwad öfrigit är, beswares denne gången intet widare, än som tillförende skedt 
är, och förlåter sig Consistorium på dess skiähls wichtigheet, hwilken hoos domare» 
förmodeligen giällandes warder.

4 [3 överhoppat]. Deputati till det ährendetz förrättande som angår godzbytet, 
nämbdes h. DD. Brunnerus inspector serarii och Academiae Quaestor h. Verelius.

5. Skall och bokhållaren Börje Rommel öfwersändas till Stockholm för sakens 
skull, emellan Acad:n och Mest:r Boos änckia.

Den 17 Aprilis
höltz Consist. majus ord. präsentes wore Rector Magnif., DD. Hoffwenius, M:r 

Liung, Mag. Fornelius, Dn. Norcop. Act. not. M:r Columbar.
1. Rector sade orsaken till denne sammankompst wara befall:ns Ringii bref, 

angående wår saak om skuldfordran af Behmen, hwar om man wille tahla när flere 
komme tillstädes.

2. Magn. Rector föredrog befalningzmans Roxens begiäran, att få attestatum af 
Ven. Consistorio, om de personer som på bakungzlängden äre upförde, men hålles 
före aff en och annan orsak böre befrijas. Sahl. Pell Persson nemdes först. Doct. 
Hoffwenior hölt före honom wara considererad såsom en student.

Duwals änckia begiärer wara frij för 675 åhrs mantalspenningar.
Doa. Hoffw. meente det intet böra skiee. Dhe andre differeres till dess Secret:n 

kommer hem, som sielfwe längden har.
Humblegårdzdrängier och wachtknechter äre mycket fattige, så att dhe kiöpa
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n äst sitt bröd på torget. Men så äte dhe friske earlar som kunna förtiäna sig bröd. 
Somblige mena att dhe intet böra gifwa peninger som intet hafwa bakungnar. 
Sådane äre desse. ResoL Det skrifwes sådant attestatum; desse äre uthfattige och 
kiöpa sig fyrickzbröd på torget. Kan det hiälpa dem så är det gott.

3. Wachtmästaren klagar om sin stora fattigdom, får intet arbeta åth andra för 
sin trägna tiänst skull. Säger och att stadzens wachtmästare aldrig eller ganska sällan 
nu går wacht. Gonsist:m hölt före att Acad.ae wachtmästare bör allenast hwar annan 
natt gå. Begiärer nu hielp till kläder. Taltes om, hwad böter kunde wara.

Slötz att han får af expense peningerne för sin reesa som han nu giör till Stock
holm, så att han är något hulpen. Honom gifwes 10 dr sölfwermynt af expence- 
peningerne och detta när Räntemästaren kommer hem.

4. Berge Rommel bookhållaren har giort en opsatz och specification på sin döde 
brors Algot Rommels giorde omkostnad på Helsinge reesan, såsom förr war honom 
pålagdt, så och på forsslepe««/»g*r. Detta differeres till Doct. Brunnerum inspect. 
och Räntemästarens igenkompst. Men han begiärer nu få för dhe 3 giorde reesorne, 
hwilket kunde tiäna till begrafningzhielp. Sades att han förhastigt hade reest tillbaka 
der ifrån. Rector sade, att han intet haa fått dhe 18 t:r, som han bör hafwa till sin 
löhn. Detta differeres och så till inspect. aerarii DD. Brunneri och Räntemästarens 
igenkompst.

3. Wachtmästaren begiärer få Algot Rommels rum. Somblige höllo före honom 
intet wara tiänlig der till. Höltz bäst att differera detta till h. Verelii igenkomst.

6. En Holmensis Andreas Borenius, hwilken musicus är begiärer stipendium, är 
rätt fattig.

Prof. Åkerman sade sig wäl kiänna honom, sade att han har warit till examen, 
och icke så illa bestådt sigh. Doch äldre studenter då hafwa blifwit honom före- 
dragne.

Slötz effter fleres mening, att han i medier tijd, som man kan wijdare här om 
tillsee må gifwa honom otta dahler silfwermt. af cassa studiosorum.

7. Sveno Skeenström [Schenström] en snäll musicus både i vocal och instrumental- 
musijk, begiärer och hielp. Särdeles finge han Communitetet i Olai Roselii Both- 
niensi ställe. Slötz att han detta får, så frampt han någorlunda består sig i examine.

8. Rector berättade, att Ringius ha skrifwit oss intet efterlåtes af Kongl. Håf- 
rätten att duplicera emot Behmen, men om deduetion öfwer heele saken effterlåtes. 
Item frågas om man skall refutera i samma deduetion, hwad som han har inkastat.

Resol. Man må giöra en deduetion, effter så brukeligit är; och der hoos att pro
testera emot det leda scriptum som han har inkastat etc. Man må och giöra sin 
flijt att diluera det som han har beflijtat sig om domarenar emot oss att intahla.

9. Taltes om dhe som hafwa brukat widskepelsse med sållet, sopen etc., hwilke 
wore remitterat till Consist. majus. Detta upskiötz till större sammankomst, effter 
som inga theologi wore tillstädes, och ehest nästan få Professores. Berglind [o: Berg
lin] får intet testimonium imedler tijd.

10. Omtaltes Marijn som har belägrat skräddare änekian. Står ännu i sin mening, 
att han intet will ächta henne den han har belägrat. Men Consist:m tyckte honom 
borde hålla sin lofwen och beplichtelsse, så frampt icke annat uthslag giörs in con
sistorio ecclesiastico, sedan må man låta honom plichta här.

11. H. Professoris Fornelii auditores begiära att få höra honom hemma, för 
åthskilligh beqwämligheet skull. Professoren berättade sig hafwa intimerat wiliandes
6 — 724147 Sallander
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läsa publice, men dem hafwa begiärt att han må läsa hemma, för instrumenterne 
skull och annat sådant. Detta höltz skiähligt och effterletz.

12. Jochim Schultz har action moot Samuel [Johansson] klåckare på Ciämners- 
Camaren, och förrätta den samma så att han honom, som klåckaren säyer mycket 
försmäder, begiärte arrest på Skultzen, och fick af Magnif. Rea. Nu har han lijkwäl 
reest bort uthur arresten. Frågade Reaor hwad man skall giöra, äfwen och en präste- 
änckia klagar mycket öfwer Skultzen.

Resol. Kommer han intet igen, och ställer sig hörsampt in innan pingest, eller 
med det snaraste, straffas han med relegation för det han har reest uthur arresten.

Den 26 Aprilis
höltz Consist:m majus, presentes wore Rector Magnif., DD. Brunnerus, DD. 

Benzelbw, DD. Skunck, [h. Åkerman], DD. Hoffwenius, M. Liung, Mag. Celsi#r, 
Mag. Aurivillius, h. Norcop., Mag. Columbus. Act. not. M:r Micrand.

1. En fattig student Rholandus Printz begiärer blifwa befordrad till stip. effter 
hans fader Per Swensson, har en lång tijd tiänt för ingenieur och ingen löhn wunnet. 
Säyes och denne hans sohn hafwa Rijkz Cantzlerens recommenda*«m för sig. 
Swarades, han borde angifwit sigh i någon facultet, och undergått examen. Rector: 
Imedler tijd begiärer han någon hielp af fisco, effter fadren har och lijdit skada af 
wådeldh.

Professores meente wara bäst förtrösta honom med stipendio nästkommande 
termin, effter nu inge rum äre ledige, att gifwa honom af cassa studiosor»m, höllo 
mäst alle Professores betänckeligit, effter så månge andre långwäge mycket fattigare 
finness, för hwilkas skull man icke bör töma cassan.

Nu upkåmmo M:r Aurivill., h. Norcop., och h. Åkerman.
2. Berättade Reaor sig nu i morgon med bokhåll: n wilia låta af gå en deduction 

öfwer Acad:ns saak mot Behmer, och som detta blijr den sidste skrifften, altså 
dristar ey Rector sig henne affärda förrän hon censeras i Consistorio. H. Åkerman, 
h. Norcop., och h. Aurivill. hafwa hafft omaket för att giöra ett projea här af, 
hwilket nu uplästes.

Nu upkåm DD. Brunnerus. Sedan detta upläst och i något ändrat war, slötz att 
det i morgon, som är d. 27. Aprilis öfwersändes med bokhållaren Rommell till 
Ringium, att med första i Kongl. Håfrätten insinueras.

3. Taltes om reesepeninger för Berge Rommel, och syntes bäst, att effter Quaestor 
intet är hemma, så tager han 30 dr smt. så länge af någon uthaf fougderne Jacob 
Anderson eller någon annan som wed handen är, och peningar hafwer inne, hwilke 
sedan betahlas af expencepeningerne. Frågades sedan huru man skall bära sig åth 
med dhe twänne inventarier som funne ähre i M:r Boos handlinger, effter dhe 
olijke äre i somblige stycken. Syntes bäst sända dem begge öfwer, att wij och intet 
må synas dölia något undan.

H. Aurivill. Dhet synes mig intet nödigt eller rådeligit att sända desse begge 
öfwer. Det sade och h. Norcop. Änteligen iämfördes dhe och fans ingen essential 
skilnad uthan den ene richtigare och nyligare skrifwen. Ty i den andre fans sompt 
under ett wist åhr, men refererades till ett annat åhr att igenfinna, det som i den 
andre war richtigare under en tijtel uthsatt Bokhållaren begiärte att få dem begge 
med sig, den ene att inleggia i KongL Cammaren, den andre att behålla sig till 
rättelse. Detta bewiliades, tog han och med sig en copia af instruction för Academiae
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Räntemäscare A:o 1621. d. 7 Julij, item copia af dhe gamble constitutionib#J om 
officio Quaestoris, item [lucka i originalet] eed att förfärdiga Mesf.r Boos rächninger, 
såsom och ett extract af alle Consistorii protocoller, angående Acad:ns sak med 
Mest. Boos änckia.

Bokhållaren frågade huru han skall swara till dhe obliga/wraer som finnes i detta 
inventario antechnade, hwilka ha wäret gifne till Mest:r Boo af åthskillige uthom 
Acad:ns medel på store poster, och icke ännu äre änckian gode giorde, ey heller 
weet man hwar sådane obligationer hittas igen. Secret:n med bokhållaren gå till h.
01. Rudbeck, och begiära han wille underrätta bokhållaren här om.

4. Berättade h. Prof. Aurivillius, att h. gouverneuren i Giäfle, haar för någre 
dagar reest igiönom staden, och begiärt att Prof. Aurivilli»j wille ursächta honom, 
det han då för sin hastige reesa till H:s Kongl. M:t icke kunde gifwa sig tijd att 
tahla med Rectore och Senatu academico om spannemåls handelen, haar der hoos 
försäkrat Acad:n giönom meerberte Professor, att Acad:n skall med första hans 
igenkompst få assignationer till wissa opbördzmän i gouvernamentet på sin richtige 
betahlning.

5. Berättade D oa. Brunnerus korteligen och att han med Quaestore, som och war 
Consistorii deputatus till Stockholm, ha wäret hoos håfcantzleren Ehrensteen, och 
beswärat sigh, att d a  så långsampt går i Revision med Acad:ns saak emot Behmer. 
D a  på h. Ehrensteen swarat, att så snart Revisionen blijr satta, skall han laga att 
saken tages före. Det haar och H:s Excelkz h. Johan Gyllenstierna lofwat. Och 
rådde Doa. Brunnerar att man skulle skrifwa h. Ehrenström [o: Ehrensteen] till, och 
recommendera honom wärcket. A aan e  hade deputati taget af h. Coyet, till att 
betiäna sig der af i Stockholm. Sedan e ffta  h. Ehrensteens inrådande lefweraat dem 
tillbaka till h. Coya. Slötz nu att med första afgår bref här om till H:s Excell:z h. 
Johan Gyllenstierna, och till h. Ehrensten. Skrifwes och någre ord till Coyet, och 
recommenderas honom detta wärcket å nyo. Sedan berättade Doaoren, att han med 
h. Quaestore hade giort sin flijt att conservera Pasta hemmanet, inlagdt en supplijk 
hoos Kongl. M:t, den H:s May:tt sielf nådigt emottaga. Men andre dagen haar H:s 
KongL M:t låtet förmärckia sig äntelig wilia hafwa byta fram. D aföre dhe i Kongl 
Reduaions Collegio sökt att få iämgott wederlag igen. Acad:n och blefwa något wist 
tillslaget, hwar på Quaestor han antechning.

D. 28 Aprilis
sammankallade Reaor Professores i kyrckian nembl. Doct. Brunnerum, DD. 

Benzelium, DD. Skunck, DD. Hoffwenium, M. Celsium, M. Aurivillium, h. Norcop. 
Aa. not:m M:rum M ia.

1. Berättade Reaor, huruledes i går om natt en casus sig tilldraget hade, emellan 
twänne studiosos nembl. Andream Hedraeum sahl. Professorens Hedraei sohn och 
Benedictum Sylvin, i d a  Hedrae#.r hade med wäria illa hugga Sylvin både i hufwudet 
och händane, särdeles skall den ene handen wara mycket illa huggen, så att allena 
ett finger är behållet, och effter saken så angafs hoos Rectorem, som lijta  hopp 
skulle wara om lijfwa, effter mycken blodh aflopp, lät Reaor på den sårandens 
begiäran sättia in Hedraeum, hwar öfwer hans moder har wijst sig något otijdig, 
will på caution hafwa söhnen ut, hwilket Reaor nu hemstälte V. Consistorii gott- 
finnande. Här om discurerades åthskilligt, och slötz äntelig att för säkahea skull, 
e ffta  medicus DD. Hoffwenius som har låtet besichtiga skadan, war owist om hwad
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uthgång med denne skadan kunde blifwa, sättes Hedraeus in i arrest cammaren, till 
dess han skaffar giltig och nöyachtig caution, den målsäyaren och rätten kunna wara 
tillfredz med. Modrens caution giäller intet.

2. Blef och wid detta tillfälle talt om den skada Petter Wolcher giorde för 14 
dagar sedan wid pass, på en sin landzman Giödingen. Och berättade Rector att han 
då strax mir skadan skiedde, hade welat låta insättia Wolcher, effter och då före- 
gafs slätt hopp wara om Giödingens lijf, men emedan dhe som i det ährende talte 
på målsägarens wägnar, sade honom wara tillfredz der med, att Wolcher tillsades 
blifwa i arrest, lät Rector der med beroo, till dess Giödingens moder hijtkomme, 
hwilken begiärte att Wolcher skulle insättias för säkerheet skull, men effter Wolcher 
hade reda af sine wänner, för hwilka Giödingens moder sin wilia owarsampt yttrat 
hade, fått här om kunskap, drog han sig undan, att wachten sedan intet fått honom 
igen. Doctrr Brunnerus sade sig af Giödingens föräldrar i Stockholm förstådt, att 
om Giödingen bättras, äre dhe nögde der med, att Wolcher på caution blifwer 
arresten frij. Frågades om h. DD:r Brunner«/ wore af dem tillitt här om tahla på 
dheres wägnar. Han sw. sig det icke welat effter deras begiäran sig påtaga, uthan den 
som lääs för Giödingens bröder lärer hafwa det sig committerat giönom bref. DD. 
Hoffwenius frågades huru med den skaden nu är. Han sw. att om lijfwet synes nu 
något bättre hopp än förr, der icke någon accident tillstöter, sade och att patienten 
har reeda en feber med, doch som han meente icke af denne skada förorsakat. Togz 
så i betänckiande, huru man säkert och förswarligen här med omgå skulle. Och 
slötz änteligen, att der Wolcher kan finnas, sättes och han in i arrest cammaren, till 
dess han skaffar sufficient borgen för sigh.

Den 30 Aprilis
effter högpredikan woro med Rectore Magn. effter hans begiäran föliande Profes

sores tillsamans i kyrckian nembl. h. Schefferus, h. Åkerman, DD. Hoffwenior, h. 
Verelius, M:r Celsius, M:r Aurivillior, h. Norcop., M:r Columbor. Act. not. M:r 
Micrand.

1. Berättade Rector att 4 st:n studiosi nembL Ulstadii och Cajani ifrån Stockholm, 
hafwa äraat sig reesa heem till Caj ana, men intet slippa giönom Waxholm uthan 
ståthållarens pass, hwilket han intet will gifwa dhem, uthan dhe wijsa något witnes- 
börd ifrån Acad:n, hwilket dhe nu gönom en sin landzman begiära, att dhe må 
passera obehindrade, effter dhe äro sinnade, att komma hijt igen framdeles.

Resol. Man gifwer dem en attest att dhe äre studiosi, och så wijda kunnigt är, 
sig ärligen och wäl förhållet.

2. Effter Quaestor refererade att qwarnspanmåhlen blijr liggiandes, ty ingen will 
gifwa så mycket för henne, som hon här tils wäret satt före, nembl. 16 dr t:n, så 
slötz nu att han rålies effter markgången hädan effter.

D. 3 Maij
höltz Consist. majus, praesentes wore Rector M., DD. Brunnerus, h. Åkerman, 

DD. Hoffw., h. Verelius, Mag. Celsius, h. Norcop., M. Columbor. Not. M:r Micr.
1. Berättade Rector att bonden i Joom söker få expencepeningerne uth effter 

riddaresyns domen af Acad:n. Wij böre först giöra räckning med skattbönderne, 
på Acad:n komwzer intet öfwer 44 dr smt., och lijkwäl har Acad:n giort störste 
omkostnaden. Rector sade honom reeda sökt h. landzhöfdingen om execution.
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H. Åkerman: Antingen wij få eller intet af skattböndren, så måste wij fuller betala. 
Quaestor: Wij kunna intet ungå att betahlat. H. Åkerman: om ingen termin satt är i 
h. landzhöfdingens skrifft, så wore bäst gifwa honom assigna/mn till fougden Jacob 
Andersson på uthlagorne, Acad:ns bönder för Ano 1676. Quantum kan sees af den 
uthräckning, som reda der öfwer giord är, och finnes hoos Joomsbonden som fodran 
söker, detta bij föllo och dhe andre adsessores.

2. Sal. Duvals änckia anhåller att få något på resten af sitt nådåhr, klagar att 
Ekebohmen och apothekaren liggia henne hårdt på för någon skuld i mannens siuk- 
dom, och effter hans död. Sedan begiärer hon den resterande balancen af sin mans 
löhn.

H. Quaestor: hon har mget så mycket som på henne effter proportion lopp af dhe 
medel den staten tillslagne är. Böndren ha hon sielf hafft under händerne, och brukat 
dem till dess berijdaren fick dem. Hade icke Acad:n länt bonden i fiohl sädeskorn, 
så hade hon icke fått itt korn på sitt nåde åhr. Dhe peninger bonden är skyldig 
henne för nådåhret, skall Acad:ae fougde adsistera henne att få uth. Men den öfrige 
balancen kan intet Consist:m hielpa henne till, hon som andre måste bijda, till dess 
medel här till falla.

3. Frågade Rector om det icke wore tijd till skrifwa Kongl. Cammaren till att 
få betalning för Acad:ae kyrckioherbergspannemåhlen, som till militien slagen är.

Quaestor sade i Skiäfftuna och Nortuna togz intet bort, uthan allena i Huusby 
Odensahla. Nu tycker mig bäst wara, att wij låta den afräcknas för den cröningz- 
hielpen Acad:ae bönder skole giöra, och Acad:n tager på det wijset sitt igen af 
böndren. Detta bijföllo dhe andre adsessores.

4. Om spannemåhlens i Wässmannelandz betalning, lofwade h. Quaestor skrifwa 
h. landzhöfdingen Duvalt till.

5. Om Helsingspannemåhlens betahlning slötz, att der om med första afgår bref 
till h. gouverneuren om betahlningens inmanande.

6. Till en Sudermanni Jonae Osenii [Hosenii], hwilken rätt uthfattig är, begrafning 
bewilies af fisco studos. 15 dr smt.

7. En Sudermannus Johannes Aulinus har något illa förhållet sigh, mala fide 
skingrat en hoop böcker för h. Räntemästaren, den han nu om sijder på en när 
fått igen, är och skyldig den döde [HJosenio någre och 30 dr, dessuthan åthskillige 
andre skyldig, derföre Rector låtet sättian in, nu weet intet Rector huru man skall 
bära sig åth.

Resol. Han sitter så länge, han får någon som antingen caverar för sig, eller att 
han skaffar peninger till betalning, och kan ett extract af actis här om sändas till 
hans föräldrar.

8. Berättade Rector att stadzwachtmästaren Olof Biörn kom för någre dagar och 
begiärte, att Rector wille arrestera hoos Mårten Klint något spanne: 1 för afrad 
skull, som afgå skulle af en åker, för än Klinten honom fick och än står inne, och 
Klinten brukar nu till helfftens samme åker, derföre begiära dhe arresten hoos 
honom må giöras.

Sedan ha dhe och begiärt execution på Prof. Lundium för afrad af Ravii åker. 
Rector swarat, gifwer mig ett wist skriffteliget opsattz på den fodran, så will iag 
sedan beskicka Prof. Lundio der om och tahla med Klinten, och der på haar 
stadzens uthskickade sagdt, om icke Rector will exequera, så exequerar borgmästere 
och rådh sielf.
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H. Åkerinan: Lundius haar intet hafft åkeren uthan Gartman, och uthan twifwel 
har han betalt afraden.

Professores höllo detta för ett sälsampt attentato, att begiära execution, innan 
dhe ha wijst sin pretention, och giort wederböranden notifica/ion der om.

Resol. Rector tahlar med Prof. Gartman och h. Lundio och Klinten här om, på det 
han bättre information må hafwa, innan wijdare tillgiöres.

9. Uplästes Matthias Peltz bref, item ett Kongl. BergzCollegii bref af d. 21 Aprilis 
om Harwijkz strömen, den be: te Collegium emot wanlig der af gående ränta, som 
uthjorden af Cronan är Acad:n anslagen före, begiärer till den watnkonsts uprättande 
till Danmora gruf:n.

H. Quaestor, denne qwarnen har kostat Acad:n store penningar innan hon fick 
fast här på, och fick vindicera dess egendomb, och har hon litet gagn der af, som hon 
allena skall niuta, det hon i Cronones jordebook står opförd före.

Skall sees effter det bref som Peltz refererar sig från Consistorio här om fått.
Den dammen som Peltz ha giordt, kunne wij intet neka honom till oprijfwa, 

men han måste än då låta Acad:n behålla sitt watn, som hennes ägor förr hafft.
Skall swaras här på nästkommande tijsdag till BergzCollegium, och lofwade 

Quaestor conferera sitt betänckiande här till.
10. Taltes något om deputatorum förrättande i Stockholm. DD. Brunnerus har 

gifwet ett opsatz, och rådt att man låte afgå en supplijk till Kgl. M:t om Behmens 
injuriensas duplica, men dhe andre Professores wore ensse om att man innehåller 
der med, och låter gå ordin, via giönom Kongl. HåfRätten etc. Dhe öfrige punchterne 
blefwe intet upläste.

11. Taltes om huru nödigt är, att en supplijk afginge till Kongl M:t, att kunna 
undgå godzbyten här effter, hwilken h. cantzlijrådet Henrick Hoohussen [o: Hög
husen] har lofwat befordra, och mycket gunstigt uthlåta sig. Resol. Detta skall med 
första expedieras, i tem ett bref till h. Hoohussen sielf här om, här på giöres ett 
opsatz eller project till nästa Consistorii dagh.

12. Taltes om det godzbytet i Wässmanneland Paasta, och sade Quaestor Acad:n 
med olijka godz igen blefwet försedd, fått igen ett heelt hemman i Tibbla, förmedlat 
till halfft. Item ett i Lång Tibbla, och ett lijtet i WändeL

Resol. Besichtningen af på desse godzen, skier af inspect. aerarii och Quaestore, 
och om det behöfwes reqvireras och Cronones befalningzman, när lägenheeten der 
till faller, skieer denne besichtningen. Nu upkåm DD. Brunnerus in mot kL 4. 
Wart åter talt om det förra ährendet.

Inspector aerarii DD. Brunnerus exciperade att det är intet inspectorum obligation, 
att giöra alle reesor. Constitutio säyer, att när godz skole besichtigas, måste twänne 
Professores der till deputeras.

H. Columbwr lofwade reesa till Wändel tillijka med Jacob Andersson och Quaestor 
till Tibbla och Lång Tibbla. Och begiära dhe först see böndrens quittens böcker. 
Finnas dhe stämma öfwer eens med det opsatt som gifwet är på uthlagorne, så 
behöfwes icke kalla Cronones befallningzman. Uthräckningen på räntan tog Jacob 
Andersson med sig.

13. Taltes om en snickare, som anbiuder sig till Acad:ns tiänst Larss Larsson i 
Jumkijl, effter Acad:n haar afsatt den andre för sin treskheet och orichtigheet.

ResoL Om denne förstår sitt arbete, will wara flitig och billig, och flyttia in i 
staden, så kan han antagas.
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14. Nu wille Rector låta den saken om sållen kåmma före, men effter Consist:m 
war så infrequens, upskiötz detta till effter hälgen.

15. Uplästes Abraham Persons [Winges] skrifftel. swar på Consistorii till honom 
afgångne bref, angående hans rest till Acad:n, och begiärer han en specifica/mn 
på det han än är skyldig, så will han betahla.

Resol. Han får en specification af bokhållaren på resten, och det han lefwererat 
haar, och kan det skickas honom med första. Item skier och då en alfwarlig på* 
minnelsse om skuldens betahlning.

16. Berättade Rector att Hedraei sohn [Andreas] haar förlijkt sig med den stu
denten Sylvin han har skadt, har och om betahlningen till barberaren kåmmet 
öfwer ens. Nu frågade Rector om han må låta falla böterne derföre, effter änekian 
utfattig är.

Resol. Effter saken är anmält för rätta, och dess uthan så grof, kan den intet 
nederläggias, uthan disciplin måste hafwa sin gång, och saken uptagas i Consist. 
minori först. Målsägaren råder om sitt, men Consistorii och Rectoris deel står 
yppen, kan icke satisfaetion skiee med penningame, så får han plichta med carcere.

17. Taltes om Wolcher som giorde skadan på Giödingen, att han hade bordt 
ställa caution för sig, innan han kommer på fria foten, nu går han lijkwäl uth som 
förniflwwes, hwilket Rector betygade sig intet wetta af. Sades af Giödingen haar 
fått en febrim continuam, som förmeentes wara fahrligit. Doctor Hoffwenius sade 
sig nu wilia gå ifrån Consistorio till honom, efter han för opassligheet i sine fötter 
intet hade på någre dagar der wäret. Resol. Wolcher måste skaffa caution för sig, 
effter föräldrarne hade låtet förstå sig der med wara nögde, så frampt icke dess 
större fahra synes wara om lifwet.

18. Uplästes programma projeeterat af Notario om den otijdige spatzeringen under 
gudztiänsten, och intimationers borttagande, hwilket approberades. Här wed be
rättade Rector, att wachten ha angifwet twänne studiosos, [Laur. Holm och OL 
Wessman] Roslagios, som under sidste böndagz predijkestund äre funne på gatan. 
Rector låtet kalla den ene till sig, han bedyrat sig, att han gick uthur kyrekian med 
en som blef i kyrekian antastat med beswimwande, hwilket bör och nogare effter- 
frågas. Eliest slötz att det gallerwärcket som giordes af Matz Jonsson till intimations 
taflan, skall tagas dädan och slåås up.

19. Slötz att den som ha såldt öhl om nattetijd der Sylvin skaddes, bör angifwas i 
stadzrätten, effter han der under sorterar.

20. Taltes om Bibliotheket, att nödigt wore, det officiarii novi finge giöra sitt 
juramentum, och studenterne nu betiäna sig af dem wid promotions tijden.

Samptychtes att dhe nu nembl. Mag. Nezelius och Dn. Valerius afläggia jura
mentum, men dhe wore intet tillstädes, derföre kan det skie här näst af dhem.

Dhen 7 Maij
sammankallades Professores af Rectore Magnif. i kyrekian effter högpredikan. 

Och berättade H:s Magnif: tz, att emedan den Holmensis Giöding som af P. Wolcher 
är stucken, blifwer hwar dag wärre, så att man har orsak till fahra om lijfwet, har 
Rector i går, sedan han wed sin hemkompst från Wannegarn fick kunskap här om, 
befalt wachten med all flijt sökia effter honom, men intet funnet honom igen, 
derföre wijste nu Rector intet, hwad man skulle wijdare der till giöra. Professores 
tychte illa wara, att han icke strax blef för större säkerheet skull insätter. Rector
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sade, att alt sedan det slötz att han skulle ställa caution för sigh, haar wachten hafft 
ordres till sökia honom igen, men säya sig intet funnet honom, ehuru wäl andre 
hafwa honom sedt. H. Åkerman: Han borde intet i ett sådant fall fått lof att sättia 
caution, sade dhet wara emot Sweriges lagh. Rector sw. målsägaren der med wäret 
tillfredz, och Consist:m belofwat, meer giordes nu intet der till.

Den io  Maij
höltz Consist. minus kl. 8. präsentes wore R. M., i DD. Rudbeckii snille M. P. 

Liung, M. Celsius, M. Aurivüli#j, Mag. Columbttr. Not. M. Micrand.
1. Berättade Rector att uhrmakaren [Philip Jacob Thelott] och formsnijdaren 

[Johan Heijer] effter Consistorii tillåtelsse som förr in actis finnas, äre förlijkta, hwar 
med Consist:m war benögd.

2. War och Consist:m tillfredz att Rosingen och hans contraparter Alberg etc. 
äre förlijkte.

3. Haar Tälggårdshustrun med gijpzmakerskan från Stockholm och Maria Wallraf 
klagat på Depositorem Ol. Beckium och Sylvestrum Biugg, för det dhe någre nätter 
å raad wed kl. 12 ungefehr, har kommet in i Tälgegården, och welat liggia der qwar. 
Hustrurne och qwinfolcken detta ifrat, och sagt sig intet hålla något hoorhuus. Dhe 
andre häfwet uth elacke ordh igen. Derföre qwinfolcken först illa sig klagat, sade 
Rector, men nu sedermehre förlijkt sigh.

Consist:m resenterade mycket detta studenternes förhållande, särdeles Depositoris, 
hwilket illa honom anstår, så för hans ämbetes som äncklingzstånd. Berättades och 
att Depositor låter dem otijdigt hålla panqvetter up i cammaren, der deponendi 
kläda sig, hwilket meriterar alfwarsam wahrning.

Slötz att detta refereras för h. Decano, att han tillhåller honom att achta sig, och 
med sådant att afstå, och ett tiänligare lefwerne att föra. Eliest effter qwinfolckens 
saak mot honom och Biuggen är förlijkt, låter och Consist:m dhet denne gången 
falla.

4. En studiosus Johan Traneus Sudermannus angaf Depos. Beckium för det han 
hade under depositions acten gifwit honom en öhrfijl. Denne Traneus frågades 
om han långesedan deponerades? Han sw.: ett åhr sedan. Depositor tillstog sig 
gifwit denne Traneo en öhrfijl, men förklarade sig så, att han tänckte slå en depo
nendum som stog bak om ryggen på Depositorn, men råkade i misshugg, bedyrade 
sig att han af berådde modhe detta ey giorde, sade sig och ursächtat detta hoos 
Tranei landzmän Aalgrenerne och Teller. Frågades om stor trängzel war. Id. affirmat 
Depositor.

Traneus sw. sig intet trängt in på Depositorem, fast andre trängdes. Tillstog 
lijkwäl att han stog bak om Depositore. Consist. frågade om Traneus will låta på 
denne Depositoris enskyllan saken falla. Han swarade: ja om iag wiste att han icke 
giorde det af upsåth. Syntes sombligom nödigt, att Beckius skaffar sig witnen, det 
han i hastigheet detta ha giort. Parterne affträdde. (Nu upkåm Prof. Aurivilli#j.) 
Adsessores öfwerwägade detta, och funno mycket lijkt, att Beckius af otijdig fyllerij 
intet wijste hwem han slog, helst effter alla witna huru mycket der drickes up i 
cammaren dher dhe kläda sigh.

Resol. Depositor Dn. OL Beckius kan intet befrijas effter lagh, att plichta 6 mk 
smt. för en pust Dn. Joh. Traneo. Sedan Traneus affträdt hade, och Depos. h. 
Beckius effter Consistorii befallning töfwade qwar, bjef han alfwarligen af Reet- M.
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och Adsessorifow förmanat, och taga sig till wara för sådane otijdigheeter, som både 
i denne och priore §. stå anförde om hans persohn, han lofwade emenda/fon här 
effter.

5. Frågades Beckius om han icke hade caveradt for P. Wolcher i den saken med 
stadzfischalen. Det tillstog han. Tillsades derföre comparera när den saken går till 
dombs. Sedan frågades han om han ingen kunskap hade hwar P. Wolcher nu är, 
det nekte han med edh.

6. Inkallades Sylvester Biugg, och sades honom, att Consistorium är tillfredz med 
den förlijkning, som giord är emellan honom, och dhe qwinfolcken som ha klagat 
på Beckium och honom nl. Biuggen. Lijkwäl kunde Consist:m icke underlåta honom 
alfwarligen att förmana till achta sig för sådant lefwerne, särdeles att han intet för 
offta låter finna sig på gatorne om nattetijd, på kiällare och andre misstänckte 
ställen.

7. DD. Loccenii bonde Erick Jöransson i Skiäggestatorp klagar på studios. 
Andream Werme, som tillförende kallat sig Ulmskogh*, för det han denne bonden 
hade slaget ett blodsåår i hufwudet. Studenten sade att trätan hade begynt om en 
hatt, som bonden skulle kiöpa af honom, och effter bonden intet behagade hatten, 
haar studenten taget bondens kiäpp, och slaget honom, föregifwandes sig fåfängt 
gått med bonden till hattmakaren, der han hade hattea

Frågades huru månge slag studenten slog honom. Bonden sade: han slog mig öfwer 
hufwudet någre slag, att iag war all blodiger, slog mig och öfwer armarne, effter 
jag bar den för mig. Nu affträdde Prof. Liung.

Wachtmästaren inkåm med Cursore som hade synt bonden, sade honom allenast 
haa ett hohl i hufwudet, och ett såår på näsan, men på armarne ingen blånad, sade 
sig förlijkt2 nu i förstugan. Consist:m fan detta ey kunna så slätt förlijkas, effter 
en grof yppigheet war föröfwat på bonden.

Resol. And. Werme böter för 2 blodsåår effter 9 cap. Sårmåhl. med wilia StL 
12 mk smt. hwarthera.

Böterne skall han ställa caution före, interim wara in carcere.
8. Hustru Anna Anders Johans trägårdzdrängens hustro angaf en novitium 

And. Löffman, för det han hade honom öfwerfallet i hans huus med onda ord, sedan 
i förstugan rusat på honom, skutet honom kull att han brööt sitt been illa, der af 
lijdit stoort wärck, och måst bruka barberare.

Löfman sade att Anders Johansson war drucken och öfwerföll honom med onda 
ord först.

Hustrun ropade på Myrman till witnes. Denne inkåm, sade sig allenast skildt 
dem åth på gården, men intet wettat af begynnelssen på trätan. När iag kom in af 
gatan (sade Myrman) då låge dhe ihop på gården, och då skilde iag dem åth. Sade 
sig intet haa meer till berätta här om. Denne Myrman sade sig nu wäret, sedan 
hustrun war upkåmmen, hoos Anders Johansson och förlijkt honom med Löfman, 
doch med det wilkohr, att Löfman betahlar bårskiärare löhnen 7 dr, och gifwer 
kiäranden 4 dr i förlijkning. Hustrun wistes heem med Myrman att höra om dhe äre 
förlijkte med sådane wilkohr som nu sades, kåm sedan igen. Sadhe det så wara. 
Consistrm släpc den saken der medh, förmante studenten att betahla det han har 
lofwat, och att achta sig en annan gång, för sådant wäsende,

* Felskrivning för ölmskog.
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9. Konstswärfwaren mest:r Erick klagade på Otterdahl, att han hade i förleden 
sommar tingat hoos honom twänne camrar för h. Linnart Ribbing, herren sielf intet 
kommet, uthan stådt honom tillhanda, derföre går nu swärfwaren på Otterdahl om 
huushyran. Här till sw. Otterdahl att han hade för sig skrifftelig ordres till husens 
tingande, den han nu upwijste, tilläde att herren lärer wäl betahlat, allenast swärf
waren will ha patience. Consistrm frågade, om Otterdahl wist weet att camrarne 
stoge ledige, och intet hyrdes åth någon annan. Det iakade han, sade att mest:r 
Erick hölt accordet wäl på sin sijda, derföre och herrskapet intet lärer undraga sig 
att betahla, der om han dem reda tillskrifwit. Otterdaal frågades, huru snart han kan 
få swar af herrskapet. Han sade 14 dagar här effter, sade sig med flijt i sitt sidste 
bref skrifwit här om, att han dageligen kräfwies, och haar blifwit hootad med Con
sistorio härföre. Consistrm hölt bäst att swärfwaren hafwer fördrag, så hinge swar 
kommer ifrån herrskapet. Det han lofwade giöra, om det icke går alt för långt uth, 
öfwer dhe 14 dagarne.

10. P. Ger[d]slovius har angifwet Joh. Rodd, för det han hade tillfogat honom 
allehanda orätt, särdeles d. 1 Maij, då hade denne Rodden fodrat honom Gerslovium 
ur den stugun har war i, uth i en cammar, och sagdt, wij wele see huru mycket i 
blifwa mig skyldig på dhe 50 dr I toge på min information. Gerslovius först wägrat 
sig till gå med, änteligen fölgdt honom, och när dhe wore ingångne i den cammaren, 
har Rodden sedan dhe kommo i någon differentz om dhe 50 dr, brytet uth i hugg 
på Gerslovium. Uplästes Callmans attest.

Rodden sade sig ingen ordsak här till gifwet, uthan Gerslovium sielf med sin 
ifrigheet och onde ordh.

Joh. Edhberg framkallades till witnes på Roddens sijda.
Gerslovius exciperade mot det witnet, sade honom wäret orsaken till det att Rodd 

kallade honom uth. Det begiärte Edberg bewijsas.
Rodd sade det när han begiärte räckning på dhe 50 dr, som han Gertzlovius hade 

fått på 4 månaders information. Då hade Gertzlovius begynt med dijflande och 
hotande, och först slaget honom en öhrfijl. Gerslovius nekte sig slaget honom, förr 
än den andre tog honom i halsduken och i håret. Item dhe sig och wäret blååslagen, 
det Rector witnade sig sedt.

Uplästes så Bergeri Folchers och Gaudii Foliks [0: Focks] attest på heela land- 
skapetz wägnar, der i dhe bewitna, att denne Rodd haar otillbörligen handterat Gerzlo- 
vium då han war Roddens praeceptor, iämwäl och sedan, hwilket Consistrm högt 
resenterade.

Rodd tillwitte Gerslovio, att han har fördt ett sådant lefwerne, att han intet har 
kunnat wara hoos något folck, hwarken hoos Simmingarne eller någre andre, haar 
altijd tobakzpijpan i munn. Gerzlovius sade, det skole i bewijsa mig, att iag illa 
mig förhållet hoos andre, begiärte noteras detta.

ResoL Rodden plichtar för ett hårdrag på Dn. P. Gerslovium 6 mk sölfrrmt. och 
för en blånad 12 mk smt. Item för yppigheet och olijdeligit förhållande emot sin 
förra praeceptorem, beläggies han med 2 dygns fängelsse. Böteme skall han af- 
läggia för än han slipper uthur carcere, eller ställa nöyachtig pant eller caution 
derföre. Rood sade sig intet förtiänt så swår domb. Consistrm wijste honom, att 
han wäl swårare förtiänt hade, lindrigt nock wara handlat med honom. Dhe aff- 
trädde här med.

Wachtmästrn inkåm, sade att Rodden bedyrade sig, det han intet skulle gå i
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prubban innan kl. 2. Rodden inkåm begiärte ödmiukeligen att få lof till gå lijtet 
heem. Han tilltaltes för sin otijdigheet mot wachten, doch fick änteligen lof, att 
wara ute till ett slår.

11. Inkommo 2 studiosi Roslagii som förr in actis finnes angifne, för det dhe 
ha spasserat under store bönedagens gudztiänst. Studenterne woro Laur. Holm och
Ol. Wessman. Wachedrängen Peer Persson sade sig mött dem på gatan wed spijs- 
mästarens gård, strax effter 10 slog. L. Holm tillspordes om orsaken här till. Han 
sw. Wessman klagade sig ondt, sade det begynte swartna för hans ögon, derföre 
fölgde han honom heem. Han frågades om han kunde giöra edh på, att detta så i 
sanning förhåller sig. Det iakade han. Affträdde der med. Consist:m kunde intet 
finna wijdare orsak till gravera dhem med den praesumption, att dhe skulle uthan 
sanning detta berätta, effter och Rector som är inspector istius nationis, icke wijste 
annat än det lofligit är om dem bewitna.

12. Bewittnade Rector att Giödingens moder, som har wäret här någre dagar haar 
låtet förstå, att sedan Rector läth giönom Secretm och Cursorem försegla skåpen, 
haar Wolcher låtet gå uth ordh, att om der såtte 10 förseglinger för hans skåp, 
skall han lell taga sine saker.

Resol. Dhe flyttias ifrån hans logement hijt i cammaren brede widh Consistorium, 
och skall först Secret:n medh wachtmästarea och Cursore upslå skåpen, och see till 
om der något är som kan skadas i flyttningen att det bäres warligen.

[Samma dag.]
KL 1. samma dag höltz Consist. majus, präsentes wore Rector M., DD. Rudbeckius, 

DD. Brunnerus, h. Åkerman, DD. Hoffw., M. Liung, h. Verelius, M. Celsius, M. 
AurivilliÄj, h. Norcop., M:r Columbus. Act. not. M:r Micrand.

1. Uplästes projectet af suppliquen som afgå skulle till Kongl. M:t att undan- 
böija godzbytet, och syntes gott det ändras i något innan det afgår, särdeles att man 
icke med sådane expressioner inkommer, som synes wijsa någon otohligheet öfwer 
Paastas bortbytande. Item sees efter om något fins i K. Gustavi Adolpz och dhe 
andre Konungars bref emot sådane byten, och föres in med i denne suppkken.

Nu upkåmmo DD. Rudbeck och M:r Aurivillius.
Uplästes och brefwet som afgå skall till Kongl. BergzCollegium, till swar om 

Harwijkzströmen.
Slötz att desse bref afgår med posten om fredag till Giöteborg.
2. Uplästes projectet på vice Bibliothekani juramento. H. Åkerman meente nödigt 

wara, att detta communiceras först Doct. Loccenio. Rector tillijka med Prof. Celsio 
och Aurivill. begiärte wara ursächtade, om det blifwer längre här wid differerat, 
för den orichtigheet skull man hafwer till befahra der af. Flere klagade och, att dhe 
hwarken få böcker uth, eller få gifwa någre in.

Rector sade sig efter Consistorii slut sagdt Valerio till, att han skulle låta Rectori 
wetta, när han ginge in på Bibl[i]otheket till att förrätta inventeringen, men sedan 
haar aldrig Valeri»! det effterkommit.

Här på inkallades Mag. Nezelius, och Dn. Harald»! Valerius, aflade beggie sine 
juramenta, och förmantes dhe wara sorgfällige om, att hålla det dheras jurament 
obligerar dhem till.

Rector uprepade nu hwad han näst för berättade om Valerio. Nembl. att han effter 
Rectoris befallning, icke hade sagdt honom till. Han sw. altijd någon Professorem
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wäret tillstädes, och ingen inventering än skedt, uthan allenast en collation af dhen 
som Doct. Loccenius der till förordnat nembl. Swaanwall och Valerio. Nu kl. 3 
upkåm DD. Brunnerar.

3. Uplästes h. Doct. Loccenii skrifft till Consist:m, der i han gifwer till förstå, 
huruledes åthskillige böcker, äre ifrån Acad:ns Bibliothek bortkomne, på hwad sätt, 
weet han intet, hwilket här effter att praecavera, gifwer h. Doct:n med 111. Cancell. 
consilio, att dupletter på böckerne af Bibliothek skulle flyttias i ett annat rum up 
i Gustavianiske huset, hwaräst ett särdeles bibliothek kunde inrättas för studenterne, 
så att Professores finge behålla det andra för sig, så frampt någon studiosus till läns 
begiärte der uthur någon book, som icke funnes i studenternes bibliothek, att någon 
af Professorum medel derföre caverade, och att revers gofwes med specification på 
bokens restitution innan kort tijd. Detta begiärer Doa. Loccenius V. Consistorii 
judicium om.

Reaor: det synes orimligit att skilia åthskillige editioner åth, och giöra åth
skillige bibliothek der af, dy det hörer till en perfectionem bibliothecae att hafwa 
diversae editiones, effter offta en gammal edition är bättre än en ny. Det bijföllo 
andre. Syntes och detta falla swårt för studenterne, att dhe skole stängias ifrån 
Bibliotheket, hwilket lijkwäl står expresse i dheras privilegier. Detta gravera juven
tutem Acad:m. Staten tohl och nepligen nu, att nytt bibliothek skall inrättas. Der 
till fodras särdeles officiarier. Item det rummet som der till ämnes i Gustavianiske 
huset wara osäkert för eldh.

Här wed inföll tahl om den lappen [o: Nicolaus Lundius], som relegerades för 
sin odygd, att den går än här qwar, och slötz att om han icke begifwer sig hädan, 
skall han gifwas under staden.

Begyntes åter tahl om DD. Loccenii bref. Änteligen slötz enhälligt, att Consist:m 
finner h. Doarns upsåth och förslag ansee Bibliothek[et]s säkerheet, men det wed 
denne tijden nepligen wara practicabelt. Syntes bättre att man hade dubbelt låås 
för dören på det gambla Bibliotheket, att ingen sluppe in eller uth, med mindre 
det särdeles uplätes af officiariis. Sedan att skrufwar giordes för gallerwärcken, så 
att dhe hade sin rätta nytta. Item att på en tafla antechnades strax hwars och ens 
nampn, som tager någon book, och nampnet står så länge boken gifwes igen.

H. Verelius: Att twänne bibliothek skole giöras, är slutet här in plenissimo 
Consistorio präsente Cancellario.

DD. Brunnerus: Men intet är det slutet att studenterne skole stengias der ifrån. 
Änteligen slötz att detta berättas h. Doctori Loccenio, det Rector i hälgen sade sig 
wilja giöra.

4. Berättade Rector att Wennaesius skrifwer, det h. Coyet har taget emot docu- 
menter igen, angående Behmens saak. Intet difficulteradt, uthan lofwat hafwa dem 
fram när giörligit är.

5. Uplästes 111. Cancell. bref till Consist:m af d. 3 Aprilis 676. om Secret. Ha- 
dorphii begiärte förlof ifrån seaetariatet wed Acad:n. Item att honom förunnes 
här effter till Soulagement probende hemmanet och huset såsom personalt. Uplästes 
och här på h. Hadorphii eget tacksäyelsse och valediaionsbref till V. Consist:m, med 
begiäran att få testimonium och sitt secretar. ämbetes förwaltning.

6. Sedan uplästes någre bref af Kongl. M:t och H:s HögGrefwel. Excell:z angående 
mutationer wed Acadrn i professionerne.

(1.) RijkzCantzlerens bref af d. 22 Aprilis hwilket refererar sig in på en innelycht
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copia af Kongl. M:tz bref till 111. CancelL om samma ährende. Oplästes 2:do samma 
copia innehållandes 1. Prof. Mag. A. Grubbs befordran till Prof. ord. 1 oriental 
mot full penninglöhn.

(2.) Mag. Matthiae Steuchii avancerande till Profess, ord. log. et metaph. och så 
en stor deel af löhnen, föruthan pnebendehemmanet, som han kan subsistera af, till 
dess framdeles någon ypning blifwer, den andre dehlen af hans löhn tilläggies Prof. 
Buscagrio, så att han en erklärkelig tillökning niuter.

(3.) SahL Prof. Berelii änckia, tillslåås i sitt änckiestånd dhe 2:ne hemman i 
Walskoga, som sal. Doa. Jordans [Edenii] änckia hade.

(4.) Sahl. Prof. Terseri änckia får behålla pr^bendehemmanet hennes sal. man hade, 
i sitt änckiestånd, effter Pr. Grub[b] snart träder till Nääs pastorat.

(5.) Mag. Micrandri promotion till extraord. professionem gr. 1 med förtröstning, 
att bekomma förste ledig ord. prof:m in philos. Och måste han wara benögd med 
den löhn honom för secretariatet tillkommer.

(6.) Gustavus Peringer får och i samma bref Kongl. tillsäyelse på 300 dr smtz 
reespeninger i tu åhr, att perfeaionera sig i lingvis orientalib/zx, hwar i han god 
begynnelsse giort, och försäkras att blifwa extraord. 11 oriental Profess, wed sin 
hemkompst, och sedan wed öpningen ordin.

7. Slötz att Secret:n h. Hadorph gifwes testimonium, doch syntes gott att honom 
notificeras, det Consist:m giärna först hade ett richtigt inventarium på dhe docu- 
menter skriffter och aaer, som publique äre, och han under händer hafft, der om 
han tillskrifwes, så frampt han icke snart wäntes hijt på orten.

8. Taltes om husesyn, som begiäres på h. Hadorphii och Reaoris probende hem
man, effter dheras coloni flyttia af hemanen. Somlige nämde inspea. aerarii. Prof. 
Columbor: Jag skall endere dagen reesa till Wandel. DD. Brunneror: Intet will iag 
aldeles draga mig från sådant, men finner och in ta, att lex biuder den till alt sådant.

DD. Brunneror lofwade lijkwäl reesa till Reaoris hemman, förmeentes och h. 
Gartman kunna wara der med, och fougden Unonius. H. Prof. Columbus reeser med 
Seaet:n och fougden Unonius medh en heller 2 gode män till h. Hadorphii hemozan.

9. Samuel Stehn har beswärat sig hoos Rectorem, d a  dhe a t  skamligit pasquil ha 
satt på hans wägg, och kastat en stor steen öfwer husen in giönom fönstret Item 
taaltes om att d a  flerestädz är skiedt, iämwäl på sielfwa intimation.

Här wed taltes om huru nödigt wore, att man hade en arrestcammar, och syntes att 
man kunde der till uplaga det ene prubbe rummet.

10. En Holmensis Furegreen tillätes hålla egen disputa/zon de usu historiae.
Nu affträdde h. Åkerman.
11. Företogz den saken som finnes in aais d. 22 Martij, om dem som så obe- 

täncksamt ha brukat sålla. Och uplästes deras suppliq, d a  i dhe högeligen contestaa, 
och taga sig Gudh till witne, att dhe in ta  af upsåth eller någon ond mening, uthan 
af obetänc[k]samhea äre här till komne. Consistoriales wijste no hwar betyga, att 
dhe med gråtande tåhrar beklagat sin olycka, meente daföre, man låte dem slippa 
med någre dagars fängelse. Doct. Bruna: borde icke någon poena ecclesiastica och 
fölia här på, och dhe någon tijd hålla sig från Acad:a

Änteligen resolverades. Ehuruwäl Consist:m hade fogh att ifra detta factum, 
hwilket Matthias Eedman, Sven Bergliin, Jonas Hellbag, Martinus Bulla, B ao  
Collin hafwa begådt, såsom det d a  mycka obaänckt och grofft är, lijkwäl i an
seende till desse contesterade ånger, slippa dhe med 6 dygns fängelsse, och skole
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sittia 3 dygn för hälgen, och 3 dygn effter in carcere. Collin sades wara siuk, derföre 
kan han sedan gå in carcerem.

Dhe förmantes taga sig för sådant här effter till wara, eliest skall det stå dem 
i fatet. Dhe lofwade det uth, och affträdde der medh.

DD. Brunnerar påminte att Bergliin och Buller ha giort excesser på novitios, der
före han wille dem en annan gång angifwa, och begiärte att dhe förr ey må reesa 
bort.

Dhen 15 Maij
effter högpredijkan sammankallade Rector Professores i kyrckian, och woro allenast 

desse tillstädes, h. Gartman, Mag. Liung, h. Norcopensis. Act. not. M. Micr.
1. Rector berättade att pingesdagzaffton haar h. gouverneuren i Giäfle reest med 

H:s Excell:z h. Bengt Horn här igiönom staden till Edzhammar, der ifrån han för- 
nimmes i morgon reesa norr uth, nu frågade Rector, om icke rådekgit wore, att 
Acad:n beskickade någon dijt uth, och giorde påminnelsse om Acad:ae spannemåhls 
betahlning. Här om taltes något litet, och resolverades, att emedan det torde synas 
otiänligit, att kräfia honom på ett främmande ställe, der han nu allenast under resan 
i dyraste hälgen sig uppehåller, så afgår med första Norlandzpåst här om bref till 
honom på Giäfle.

2. Uplästes Kongl. CammarCollegii bref till Acad:n af d. 2 Maij, der i Acad:n 
påminnes giönom sin fullmechtige i dess saak emot Mest. Boos änckia med första 
inkomma, med nödige begiärte documenter, och icke så länge som reda skiedt är, 
der med uteblifwa.

Slötz att i morgon afgår en skrifftelig ursächtan, att dels för fullmechtigens hinder 
dödzmåhl och af lijk i huset, deels af dhe widlyfftige handlingers hoopletande och 
afskrifwande, som här till desidereras haar här med längre uthgått, än Acad:n haar 
sielf förmodat, doch skulle med första fullmechtigen öfwerkomma.

Dhen 20 Maij
höltz Consist:m extraord. majus, präsentes wore Rector M., DD. Benzelius, DD. 

Skunck, h. Åkerman, h. Gartman, M. Celsior, M. Auriw., h. Columbor. Act. not. 
M. Micr.

1. Rector lät förstå orsaken wara till denne extraord. sammankomsten, att något 
wore till öfwerwägandes och betänckiandes innan novus Rector wäljes, det en och 
annan af h. assess. sielfwe gifwit wid handen. Ty effter kunnigt är hwem ordningen 
nu kommer till nembl. h. Norcop., som något widrigt utlåtet sig emot Consist:m i 
Curios saak, att då Consist:m kunde wara betänckt föruth, huru man skall bära sig 
åth med dhe skriffter, som wexlade äre i Curios saak, att dhe till Consistorii säker- 
heet blifwa förwarade, och hemstälte R. Cantzlerens betänckiande, antingen dhe skole 
lemnas framme, heller förwaras i särdeles rum, förseglas heller ey, inventeras eller ey. 
Orsaken till att wara här om sorgfältige, wore nu så mycket större. 1. Effter Con- 
sisttm är å nyo af en och annan wederpart graverad med den förwijtelsse om 
satisfactione actorum. 2. H. Rudbeck och dhe som hålla Curios partij nogre reesor 
begiärt frij tillgång till alle Consistorii acter och handlinger, denne saken angående, 
hwar igiönom till efwentyrs det som länder till Consisr.ii oskylligheetz förswar, torde 
komma af wägen, eller och Consistorii acter och protocoller med deres glossematis 
foederadt.
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DD. Benzei. fr. om Rector wijste huru den mannen som elingendus är, nu uth- 
låter sig om han står i samme impressioner, än som förr om aeternes orichtigheet. 
Rect. sw. sig intet talt med honom nyligen här om, sedan han war till Rect:m och 
begiärte att DD. Benzelii skrifft måtte tagas af wägen, då jag sw. honom, sade Rect., 
att DD. Benzelius är tillfredz att hans skrifft tages bort, när dhe andres som förr 
inkonwwo toges af wägen.

DD. Benzel.: Hwad aeternes richtigheet wedkomwer, så angår det intet mig allena, 
uthan heela Consistorium.

H. Aurivill.: må det icke wore nödigt, att man toge h. Norcopensis dictata och 
inlagde skriffter der i han rörer om aeternes orichtigheet, och noga examinera dhem, 
finner man det han har rördt heela Consist:m, och än det påstår, så seer jag det intet 
rijmligit, att han bör eligeras till Rector. Det bij föllo och andre.

Pr. Celsius. Haar han i sin attest bij fallet h. Rudbecks attest om Curio, att han 
har till fordra af Acad:n någre 100 dr smt., så seer jag intet han må blij Rector.

Nu upkåm kl. halfgången 10 h. Pr. Åkerman. Aeterne och h. Norcop. der i 
insinuerade skrifft här om igiönomlästes, och befans det han håller protocollen för 
orichtige.

Blef åter talt om electione h. Norcop., och meentes att der h. Norcop. wille med 
en skrifft förklara sig, att han icke än står i sin mening om actorum falsa/rone, så 
kunde man säkert eligera honom.

H. Åkerman och DD. Skunck meente, man borde intet hafwa sådane delibera- 
tioner i särskilt Consistorio. Dhe andre wijste skiähl der emot. Slötz att här om tahlas 
in Consistio pleno, och då representeras h. Norcop., att Consistorium will weta om 
han än står i den förra tillwijtelssen om aeternes orichtigheet.

(2.) Och han icke will låta dhe aeterne och documenterne som angå Curios saak 
blifwa orörde af sig under sitt Rectorat, så att dhe blifwa förwarade i Secretarii 
händer. Höltz och nödigt, i fall något wäsende här af yppar sig in electione, att det 
communiceras bör 111. Cancellario.

Den 24 Maij
höltz Consist. minus, presentes wore Rector M., h. Gartman i DD. Hoffwenii 

ställe, Mag. Celsius, M. Aurivillius, M. Columbus. Not. M:r Micr.
1. Beswärade Rector sig, att Böhmen som fäldtes till 9 dr smtz böter d. 22 Martij, 

är afreester och intet darerat böterne, ey heller finnes någre saker effter honom.
Resol. Rector tahlar med någon af hans landzmän, som först skrifwer honom till, 

betahlar han icke, måste man bruka skarpare medel här till.
2. Berättade Rector om det beswär Roslagii giöra öfwer 80 dr kmtz fodran af 

And. Balck, den han warandes istius nationis procurator, är worden skyldig till 
fiscum nationalem, och effter han är blefwen hufwudswag, och med landzskapetz 
bekostnad hädanförd, begiärade arrest på hans qwarlåtenskap och egendomb.

ResoL Dhet unnes dem arrest på hans saker, till dess han antingen sielf kan be- 
tahla, eller man får ehest kunskap att hans skull liquiderad är. Om något står inne 
på hans stipendio, så går man der till.

3. Berättade Rector att ett ynekeligit slagzmåhl har åter wäret emellan en Hel- 
singum Sveno Berglijn och Hedrsei sohn [Andreas] samt Knifsmedz Lasse [o: Lars 
Johansson Salman]. Berglijn har hugget armen af Knifsmedz Lasse, så att fahra är 
om lijfwet, har och hugget 2 finger af Hedraei sohn. Nu är Berglijn afrymder, haar
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hafft 2:ne studenter Wermen* och Hellberg med sig när slagzmåhlen skiedde, hwilke 
begge äre effter Rectoris befallning imedler tijd insatte. Nu frågade Rector huru 
länge dhe sittia skola. Consist. sw. dhe måtte sittia så länge man får see, huru det 
blifwer med dhe skadde, eller och få borgen för sigh.

4. Inkåm M:r Bengdt Hammarinus rector scholas emot Depos. Ol. Beckium, 
angifwandes honom för oflijt med diecknarnes information i musiken, och för ett 
injurieust bref till sig. (Nu upkåm Pr. Celsius.)

M. Hammarinus sade, att Beckius blef admonerat af consist ecdes., att fliteligen 
hålla musiken wid macht, för hwilket han haar åhrligen socknar, nu haar han intet 
sedan påsk i fiohl giort något derföre. Beckius tillstog sig sedan cröningen war, intet 
sunget för dem. Fr. hwad tijd rector cantor antogz. Beckius sw. Jag kåm den juhl- 
tijden.

Hammarinus sade Beckium bött 5 dr kmt. i consist:o ecdes. för oflijt. Det neekte 
och Beckius, begiärte det noteras, sade sig taget löhn för det han har tiänt, nembl. 
förledne höst, men intet för sidst förledne juhl och påsk.

Wijstes honom att han intet kunde taga ett helt åhrs löhn för halfft åhrs tiänst. 
Han påstog ännu sig intet taget för juul och påsk detta åhret. Rector scholae 
urgerade, att Beckius intet borde släpt scholgossarnes information i musiken hand
löst, uthan sagdt up tiänsten, hwilket och Consist:m hölt skiähligit. Fr. om han nu 
will upsäya i scholan med musiken, det jakade han, effter han uthan förtreet och 
offension den ey längre såge sig kunna förwalta.

Sedan klagade Mag. Hammarinus Beckium för ett otijdigt bref, hwilket uplästes 
af detta innehåll. Beckius skrifwer sigh undra på Hammarini otijdigheet emot en 
dieckne, som plägar giöra Beckio wed depositions aeterne någon tiänst, den Ham
marinus skulle illa slaget, för det han icke gifwit rectrri sch. tijender om twänne 
gossar, som nyligen blefwet deponerade. Det wäret tiänligare att han lärde sine 
diecknar tijga, än att upmana dhem till den odygden, som är att löpa med tiender. 
Detta sidsta urgerade Hammarinus mäst, begiärte att han måtte blifwa conserverad 
wed sitt ämbetes heeder, och att Beckius sådant måtte bewijsa, eller plichta derföre. 
(2). Klagade Hammarinus att pingesdagzafftonen kåm brefwet honom tillhanda, 
då han bordt niuta pingesdag fredh. Beckius sade sig orsaken taget der af, att 
H am m arinus haar illa slaget gossen, för det han har uthdeelt under depositions aeten 
hans instrumenter, och giör honom någre tiänster.

Gossen Olle [Magnusson] inkallades, sade sig fått hugg derföre, att han intet strax 
sade, hwilke som deponerades. Rector sade, att han frågade högt i scholan, om någon 
wijste hwilke diecknar framkommet hade till deposition, och effter denne det icke 
godwilligt bekiände, som det wiste, haar han slaget honom en stuut. En annan 
novitius Martinus Leenström, som sades wara deponerad, men ännu går i scholan, 
frågades huru det tillgick, han sade Rector stod in tertia classe och frågade högt, 
om dhe wiste om någre wore deponerade i denne classen. Då swarade dhe Olaus 
Magni weet det. Sedan denne Olaus icke kåm godwilligt fram, gick Rector till honom, 
och slog honom derföre.

(Parterne afträdde.) Här wed taltes om huru otiänligit är, att dhe som äre depo
nerade gå sedan i scholan, det som sades ingalunda böra tillåtas här effter. Der wed 
berättades att studenterne taga sig före i otijd till procurera för diecknar som löpa

Andreas W erm e förekommer även under namnet Ulmskog [ = ölmskog].
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uhr scholan, och meer sådan osedh, nämdes nu i synnerheet en L  Gahm wed nampn, 
öfwer hwilken rector scholae sig beswärar, det och Reet Magnif. det giorde, odi 
slötz att denne L  Gahm, som haar procurerat för någre sådane förlupne diecknar, 
skall här effter det intet giöra. Syntes och orijmligit att rector scholae gifwer depo
nendis testimonium, med den condition, att dhe sedan skole gå i scholan någon 
tijdh. Blef sedan talt om denne injuria Hammarinus klagar öfwer sigh af Beckio 
tillfogat.

H. Aurivilli#; och h. Columbar sade det wara mycket otijdigt giort af Beckio, att 
han hade brukat sådane obetänekte expressioner i brefwet, det rector scholae up- 
manar sine discipler till odygd. Det bij föllo Rector och h. Gartman, och att han 
derföre bör plichta.

Resol. Depositor Dn. 01. Beckius kan intet befrijas, att plichta för ett ord på rect. 
scholae Mag. Hammarinum effter 31 cap. Rådst.B. med 6 mk smt. I det öfrige ad- 
moneras, att taga sig till wahra här effter för sådane otijdigheeter.

5. Begiärte rector scholae, att Consist. Acad. wille gunsteligen höra det beswär han 
har der öfwer att scholares taga sig före till gifwa sig ifrån scholan i otijd, och 
bruka någre studiosorum intercession, som föregifwa sig läsa för dem, spondera 
för dem etc. Consist:m sade sig reeda talt der om, och slutet att den Gahmen som 
härföre angifwen är, skall citeras till swars för sådant. Rect. sch. sw. att Gahmen 
hade sökt förlijkning här i, men han intet kunnat det nederleggia som publique 
interesse verserar uthi.

Giorde Consist. sidst en admonition till rector sch. att han icke måtte här effter 
gifwa testimonia med den condition, det dhe post depositionem skole gå i scholan. 
Rect. sch. sw. dhe äre eliest owärdige till, och wända ändå intet igen.

Consist. $., så må dem gifwas testim. till något gymnasium, att der perfeetionera 
sigh, innan dhe sökia deposition.

6. Inkåm Rimius stadzfischalen emot Depositorem Dn. Ol. Beckium, begiärandes 
domb i den saken emellan sig [och] P. Wolcher, för hwilken Beckius caveradt. 
Consisnm fr. hwij Rimmius så länge drögdt, mädan Wolcher heela åhret gått här för 
hans ögon. Rimius sade sig wäret länge siuk, sedan han blef frisk wäret mycket 
hindrad, sade sig nu öfwerfallas dageligen af barberaren för den betahlningen han 
will haa för churen.

Consist. sw. Effter det är hopp om, att Wolcher endehra dagen lärer wara här, 
will då icke Rimius hålla sig wed honom.

Rimius war nögd der med, att P. Wolcher sielf swarar om han eliest kommer 
hijt, hwar och icke så står Beckius derföre.

7. Hade och Larss Knutz hustru en klagemåhl emot Olof Efwertz sohn Efwer[t] 
Häger, men effter hon inge witnen hade upskiötz det till en annan gång.

Dito

effter middagen höltz Consist. majus, pfvesentib«; R. M., DD. Brunnero, DD. 
Benzelio, DD. Skunck, h. Åkerman, h. Gartman, DD. Hoffwenio, h. Verelio, M. 
Fornelio, M. Celsio, h. Norcop., M. Columbo. Not. M. Micr.

1. Sahl. Bringii sohn Nicola#; Bringius anhåller om någon hielp i sin medellös- 
heet. Rector twifiade om han wore nu student. DD. Hoffw.: han har wäret siuk, 
och derföre allena seer iag intet han bör slutas uthur numero studios. DD. Benzel. 
7-724147 Sattander
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sade sig sedt honom wara mycket älendig och släfwig, men taalet lijkwäl klookt, 
alle tyckte honom böra hiälpas.

Resol. Honom bewiljes 6 dr smt. af fisco stud:m och h. Åkerman tillijtes att taga 
dhe peningerne emot och sedan uthdeela dhem till wederbörandens nytta. I fall han 
icke will, så anlijtes DD. Hoffwenius här om, som lijkwäl giärna wille wara frij. 
(Nu upkåm h. Quaestor.)

2. Taltes om fisco studios., att der intet stort finnes i förråd, derföre syntes 
nödigt, att den skull och rest som der är giord, infordres.

3. Beswärade sig Rector, att somblige intet achta någon arrest, såsom den Finno 
Jochim Schultz, hwilken haar 5 eller 6 klagemåhler på sig af åthskillige, och der 
för någre praetentioner arresteradt, men achtar det intet uthan drager af. Har nylig 
här warit, såsom då Rector å nyo låtet beläggia honom med arrest, haar han lijkwäl 
afreest.

Här wed taaltes om wachtmästarens och wachtens försummelsse och oflijt i dess 
ämbete, särdeles nemde DD. Hoffwenius, det funnet sig med Wolchers saak, då 
Doct.n sedt wachtmästaren heel drucken och admonerat honom, men det ille 
blefwet uptagit. (Nu upkåm h. Åkerman.)

Om Skultzen slötz att man skrifwer öfwerståthållaren till i Stockholm, och begiärer 
adsistence, att han sätties till dess Acad:n får kunskap, då hon sielf will låta föra 
honom hijt.

4. Taalte Rector om Acad:ns publique ährender i Stockholm i Revisionen och 
Kongl. Håfrätten, och sade Rector att h. Hadorph haar lofwat tahla med h. Coyet 
här om, men i dagh haar Rector intet fått någon underrättelsse. Nu upkåm DD. 
Skunck.

Resol. Bokhållaren tahlar med Revisions herrarne och Kongl. Håfrätten, om 
sakerne uptagas kunne eller ey. Item om tijden der tilL

5. Taltes om sahl. Duwals änckia, att hon Ödmiukeligen påminner om sin förra 
ansökiande, angående resten af hennes mans löhn. Quaestor betygade sig intet see 
någon utwäg till hiälpa henne, ty der äre inge medel, uthan dhe hon sielf hafft under 
händerne. När det intet längre hinner, så kan iag intet bättra. Detta staante i intet 
annat sluth.

6. H. Pehr Runvelius som är bekaijat med smittsam siukdom söker någon hielp af 
fisco studios.

Consist:m påminte att han är offta hulpen, kan intet meer förskiuta der till, helst 
effter han (Nu upkåm DD. Brunnerus) sidst blef recommenderat till magistraten i 
Stockholm, att komma in i frijbröd, och fick då en hederlig hielp der till, men haar 
sielf det uthslaget.

7. Erasmi [o: Rasmus Erikssons] booktryckiare[gesällen]s änckia är död blefwen, 
och effter hon utfattig är, sökia hennes barn någon hielp till hennes begrafning.

Betäncktes att till hennes mans begrafning skiedde förrskott af fisco studios. En 
elack wahna wara inkommen, att alla både tryckiare och timbermän dheras hustrur 
och barn sökia hielp af fisco studios. Resol. Man finner intet skiähligit att töma 
fiscum studios, för sådanes tarfwer.

8. Dn. Tobise Wester OstroG. bewiljes testimonium.
9. Dn. Johanni Apelroth bewilies och testim.
10. En Gothlandus Nicol. Judikerus begiärer testimonium. Det nektes och höltz 

misstänckeligit att han will reesa hemåth wed desse tijders conjuncturer. Tycktes
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rådeligit, att Consist. förfrågar sig hoos magist[r]aten huru man skall bära sig åth 
med Gothlandis, som här äre. Resol. Man skrifwer RijkzCantzleren till här om, 
och skickas wachtmäst:n dijt uth med brefwet.

11. Rector sade, att någre gå effter fougdetiänsten i Hellsingland effter Algot 
RommeL

Syntes bäst att bokhållaren först expedierar, det som hans broder angår, hwar- 
före han caveradt, sedan kan om succession tahlas.

12. Klinten beswärar sig öfwer Gröten, som ännu haar hemmanet Tarf, och på 
tridie åhret inge uthlagor giort, och dess uthan sitter han nu i stadzens tiänst. 
Consist:o föreföll detta heel sälsampt och oförswarligit.

Quaestor sade, att Klinten icke haar nämdt ett ord för honom der om. Resol. 
Gröten skall betahla uthlagorne, skieer det ey annars, så pantes uth af honom, och 
sättes låås för ladorne, och skall Acad:n sökia först uthlagorne, och sedan skier 
husesyn dher, och det med en tiänlig åboo besättias.

13. Olof Larss mölnarens änckia här i qwarnen haar hållet drängiarne i qwarnen 
disk någon tijd effter sin mans dödh, nu begiärer hon betahlning der före.

Quaestor sade, att hon hade wäl först till fordra wed pass 70 dr för drängernes 
disk, men fick der på någon betalning, rester lijkwäl wed pass 30 dr. Nu der emot 
togh hennes man emot någon Acad:ns spanne:! af Ingo Rudbeck att sälia uth, der 
på är han skyldig ungefehr 8 t:r. Sedan begiärer och änckian witnesskrifft om sitt 
ährlige förhållande. Resol. Detta lemnas parterne att liquidera om nembl. Ingo 
Rudbeck och henne i Rectoris, inspectorum aerarii, h. Quaestoris och bokhållarens 
närwara, och skall det skiee nu strax om möyeligit är, efter änckian haar swårt wed 
der effter sig här uppehålla, doch upskiötz detta till bättre fram. Witnesskrifft om 
sitt förhållande får hon och.

14. Berättade och Rector att Acad:ns fiskiare haa mist sine nooter, den ene wed 
Ultuna, den andre wed Kongzhamn. Nu har wachten taget den ene igen från 
Kongzhambn, men illa sönderrijfwen.

Arendatoren i Ultuna Welt skrifwet Rectori till, och klagat mycket öfwer fiskiarens 
otijdigheet, i det dhe fiskiat under kungzgårdens katskior.

Consist:m m eente att privilegierne borde man wara noga om att sökia dess 
Conservation, doch att fiskiaren tillbörligen straffas, om dhe öfwertygas kunna hafwa 
missbrukat privilegierne. Eliest syntes alle oskiäligit att Acad:n skall lijda för det 
fiskiaren bryta.

Blifwer nu der wed att fiskiaren alfwarügen tilltahlas, dhet dhe achte sig här 
effter, så att dhe icke gifwa orsak till klaga öfwer sigh.

15. Uplästes 111. Cancell. bref för en studioso Samuel Arfweson, att få stipend. 
2plex in eloquentia, när det blifwer vacant, der till han skall wara recommenderat 
giönom en af Acad:ns medel.

Consistorium förmeente denne personen haa goda medel, dess uthan tyckte illa, 
att en och annan med sine relationer hoos 111. Cancell. sådane recomwendationer 
förorsaker. Här wed slötz, att när sådane komma med bref, dhe då icke släppa 
saken der medh, uthan angifwa sig hoos inspect. et Decanos. Blifwa dhe intet hulpne 
strax, så måtte dhe giöra påminnelsse hoos dhe senare inspectores, som eliest intet 
kunna wetta der af.

16. Inskrefwes till peccun. stip. in facult. theol.
Asmundus Scharijn till 2plex stip. D. Reppleri ställe, hwilken hade bordt
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upföras på förre registret, och niuta för 2 terminer.
Laur. Torpensis i Pet. Höökz Smol. ställe.
Mag. Nezelius för Biblioth. i Hartwijk Säfwenbohms ställe.
D im  Pet. Dyring för uthslutne terminer i P. Noraei ställe.
Mag. Mart. Hoffstad. ett halft rum för gamwal pretention.
Ericus Heedberg*, P[etri] Cursoris sohn, halfparten der emot.
Samuel Ajalinus haar wäret borta heela åhret, derföre effter reglorne gåår
han uth, till dess han heemkommer med skiähl till absence.

Till Communitetet.
Ol. Skult Wessman. i Meulini ställe.
Nicol. Petrin WestroG. i Erlawndi Colliandri ställe.
Laurent. Halenius Hels. i Nie. Lundii lappens ställe.
Sveno Skeenström [Schenström] OstroG. i Georgi Radewijs ställe.
Joh. L. Geval.** i Danielis Anandri ställe.
Martinus Wreetman Ups. i Sam. Ajalini ställe.
Joh. Tillaeus Wessmannus i Engelberti Dijkmans ställe.

In faeult. jurid. till Communitetet.
Joh. R[h]odijn WestroG. i Lau. Törlingz ställe.
Joh. Roosing Sudermanno i Erici Sparmans ställe.
Simon Löfgreen i Svante Barckz ställe.

In faeult. medica till Communitetet.
Laut. Micrander Ups. i Nie. Gerslovii ställe.

In faeult. philos. till Communitetet.
Joh. Howerbergh Jemptl.
Dan. Fernaelius Werml.
Dan. Lage[r]löf Werml.
Petrus Osenius Holmensis.

16 [bis]. Gabriel Dure som fick Marina [Ersdotter], haar klagat på Ol. Utter Rosl., 
för det han fördt uth hans hustru, det hon wore trollkiäring. Rector låter citera 
honom, men studenten reest uhr arresten.

Resol. När actor drifwer på saken, så kan man wara bekymbrad att få studenten 
till swars.

17. Olaus Engelberti Hartman har wäret här för någre åhr sedan studiosus, sedan 
hållet sig här ifrån, i wintras begiärt inskrifwas å nyo in numerum studios., men 
lijkwäl det ey giort, haar nu fått klagomåhl på sig, för det han har inlåtet sig i kiöp 
om 2 st:n gårdar här i staden och intet will hålla kiöp. Nu fr. Rector om han skall 
sortera under Acadrns jurisdiction. Sades här till enhälligt ney, effter han länge 
wäret hädan, intet pass wijst der ifrån, hwaräst han sig uppehållet, ey heller å nyo 
inskrefwin är.

18. Talte Rector om dhe skriffter, som wäxlade äro, emellan DD. Rudbeck, DD. 
Benzel., h. Norcop., att wäl wore, det dhe effter interessenternes begiäran kunde

* Kallade sig även Edberg.
** Inskriven 10/2 1675 i universitetets matrikel under namnet Johannes Biörkman Gestri- 

cius. Kallas i stipendiatlistorna vårterm inen 1676 till vt 1677 Johannes Laurentii Gevaliensis, 
från h t 1677 Johannes Laur. Rolott.
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borttagas, och en förtrolig wänskap å alla sijdor uprättas. Helst emedan icke allenast 
förbe:te Professores sielfwe, uthan och andre Consistoriales giärna önska, att all 
materia till misshälligheet kunde blifwa af wägen rögdt, och det så mycket meer 
nödigt wore, som Behm nu har begynt giöra uthroop om dheras strijdigheeter sins 
emellan om aeternes förändring, och sådant meer. Och menar Consistrm sade Rector, 
att der dhe som först haa hafft den tanekan sig nu så förklara wille, det dhe wore 
fuller af hastigheet i förstonne komne, men sedan dhe hade nu fått rätt wetskap der 
om, wille dhe sådant uthslå, och bättre der om döma, så kunde en fast och god 
wänskap och förtroligheet correspondence emellan hwar och en igenbyggias.

H. Norcop.: Hwad mig wedkommer, så tackar iag E:rs Magnif:tz som haar 
behagat det förebringa som kan tiäna till enigheet, och som iag förr har förklarat 
mig, att iag wore till fredz att skriffterne borttages, och att alt det som ha fölgdt 
der af, och kan i discurswijs wara inkommet i aeterne, att det och afröyes.

I det samma stodh och Secretrn Micrander up, och frågade herr Norcopensem, 
om och han Secretrn ännu war meent och hållen före, att hafwa ändrat aeterna, i h. 
Doctrris Benzelii tahl, som h. Norcop. förr haar honom tillhwitt hafwer.

Då s. DD. Benzelius: Jag haar tillförende min mening föredragit, och när det 
blifwer af wägen rögdt, som mig uthan grund graverar, så är och jag wederreda till 
att afskaffa det jag emot dem har inlagdt. H. Norcop.: Hwad som ögonskeenligen 
då wijstes, gick mig under ögonen och till sinnes. H. Celsius: Så länge h. fautor srår 
i den mening, så protesterar iag, som då war Rector höyeligen dher emot. DD. 
Brunnerus och DD. Benzelius sade, att hwar ärlig man, bör så söka pacem, att 
veritas är salva. Det klagade och flere, huru illa wij äre derföre uthförde uthan wår 
skuldh. H. Norcop. sade sig srå wid det han offta ha sökt, uprätta enigheet igen. 
Jag befan mig, sade han, då förtretat der öfwer; sedan haar iag intet urgerat dher på. 
Consistorium må taga honom der före, som det graverat hafwer. Han frågades, om 
han icke nu wille declarera sigh, anten han ännu stod wed det samma, om han 
således graverar Consistorium eller icke. H:r Norcop.: Att iag skall annat säya än det 
i sanning är, det skier intet i werlden. DD. Brunnerus: dhet begiäres intet. H. Nor
cop.: Min förklaring är det, att hwad som passerat är, det tahl ar iag intet på, uthan 
lägger det neder. Dhe andre sade att det är intet nog. Rector: Wij begiära att h. 
Norcop. sig förklarar. H. Norcop. Om Behmen eller någon annan sådant föregifwer, 
så må dhem tahlas till som det giör. Oplästes af actis, hwad han der om skrifwit haar 
och inlagdt. DD. Benzelius, et alii: så skulle ingen attest der på blifwit gifwen åth 
Consistorii wederpart. H. Norcop.: Jag giorde som en ärlig earl att iag witnade som 
sant war, nu moverar iagh intet den controversien; den må det movera som det 
widkomtfzer. Secr. Micrand.: H. Profess:n må då nu gifwa oss en skrifftel. attest 
dher på. H. Norcop.: Jag giör mig inge tanekar dher om, uthan will slå det uthur 
sinnet. Doa. Brunner«;: dhet kan en så uptaga detta, han har så allenast gifwit 
effter, ehuru han det då finner wara, och klagar intet der öfwer; men iagh tycker 
att h. fautor kunde både salvo honore suo och illasso nostro så förklara sig, att 
ehuruwäl han tillförenne hade fattat sådane impressioner, då i den splijt som då 
war, men lijkwäl nu ändrat sin mening. H. Norcop.: dhet skulle wara till ett åtlöye. 
DD. Brunnerus: det wore acta publica. H. Norcop.: det beswärade jag mig öfwer, 
att skriffterne öfwerfördes till R. Cantzleren mig owitterligit. DD. Benzelius: Jag 
behöfde det wijsat hoos R. Cantzleren. H. Norcop.: dhet skiedde på wår baak. 
H. Celsius: huru lade I då in henne. H. Norcop.: dhet är intet denodium så



102 1 6 7 6 :24 maj

formerat som hon war. Reliqui: dhet är en beskylning så tahla. M. Celsius hade nu 
så tahlat här i rumet att aeterne äre omslijpade. H. Norcop.: Jag war då i dhe och 
dhe tanekarne, nu talar iag intet der om. H. Åkerman: Äre aeterne så uthförde så 
må dhe intet annulleras. DD. Benzelius: skall det liggia dher så måst och mitt swar 
der wid wara. H. Nore.: Jag will i skolen bewijsa mig att iagh haar hållet eder för 
falsatoribus actorum. Jag kan intet neka till, att jag har hafft något till att beswära 
mig öfwer. Nu defererar iag alt ihopa. Attesten gaf iagh, såsom sanningen war, hwad 
gagnar Consistorio nu någon min attest, till hwad ända blijr iag således tillfrågat? 
Det kan DD. Benzelius intet neka till, att han ju sade, sedan han hade sagdt sin 
mening; den som annorledes hålles före, må afträda, men menar han således, må 
han sittia. Doctor Benzelius: Jag sade icke såsom nu sägz, uthan sådane wore mine 
ord, att han har peccerat moot prästernes privilegier, och borde derföre straffas. 
DD. Brunnerus: skole wij tänekia på pacem, så wore bäst säya, att det wore error 
in audiendo. H. Norcop.: den tijden fant iag mig pnejudicerat af dhe skriffterne, 
men nu låter iag thet blifwa, att iag aldrig haar tillagdt eder det, eller anklagar 
Eder derföre, att I hafwen falsificerat aeterne, det säyer iag. Detta sades offtare af 
h. Norcop. Nu affträdde DD. Benzeliar, h. Verelius och h. Norcop., sampt Secret. 
Micrand.

Effter dheras affträde hölt h. DD. Hoffwen. före wara wäl att dhe begge, DD. 
Benzelius och Dn. Norcop. förlijkes, men icke att aeterne förändras. Doch hwad 
skriffterne anbelangar, må dhe uthtagas, emedan man haar tillstånd af högre hand. 
Men dhe andre höUo icke här med, på det att icke någon, såsom Behm eller någon 
annan skulle säya aeterne wara rubbade. Prof. Celsius begiärade det nästan prote
stando, att desse skriffterne som wore ingifne i Curios saak måtte blifwa qwar. 
Micrander stiger nu till protocoll:t.

Sedan parterne inkomwo, sade Rector Consistorii betänekiande wara, att emedan 
det är widt och bredt uthfördt och i Kongl. Collegierne inbracht, att aeterne äre 
falsificerade, så håller Consist:m 1. säkrest, att aeterne intet annulleras, uthan blij 
conserverade, imedler tijd ophäfwes all owänskap personerne emellan.

N. Norcop. s. sig der med wäl wara tillfredz, önskandes att enigheet och förtrolig 
wänskap måtte kunna uprättas.

DD. Benzelius: Jag finner mig fuller något graverad, der af att aeterne och alle 
skriffter blij liggiandes, skulle derföre giärna läggia någon förklaring till det som 
emot mig inlagdt är, eller åth minstonne på en zedel, som kan läggias in i dhe 
förseglade aeterne, att iag mig på något will förklara. Consist:m tychte bäst wara, 
att dhe löse skriffterne förseglas.

Prof. Norcop. förklarade sig än yttermera på Consistorii tillfrågan om falsatione 
actorum, att han aldrig har lagdt Consistorio den till, giör thet ey heller nu, ey 
heller täneker dhet giöra. Dhesse sidste raderne angående h. Norcop. förk[l]aring 
protocollerade DD. Brunnerus.

19. Taaltes om electione novi Rectoris. H. Columbar, h. Fornelius, DD. Hoff- 
wenius, h. Åkerman och h. Gartman önskade honom strax lycka, dhe andre voterade 
som fölier.

M:r Celsius: H. fautor Norcop. har låtet bruka sigh till skaffa Consistorii weder- 
part Consistorii aeter. Om h. Norcop. ännu står i samma tanekar, att wilia skaffa 
honom dhem, så håller jag betänekeligit meddehla honom mitt votum till Rectoris 
ämbete. 2:do. Om han står ännu i den tanekan, att Acad:n är skyldig Curio någre



1 6 7 6 : 24 maj-2 8  maj 103

hundrade dr smt., så seer iag intet att det rijmar sigh han skall wara caput Con
sistorii; men om han i annat sinne är om desse 2 ting, så önskar iagh honom lycka.

H. Åkerman önskade lycka, hwad det andre wedkommer, så gifwer natura negocii 
det wed handen, att han då den saken om Curio förekommer, den expedierar giönom 
ProRectorem.

DD. Skunck: på den gode wänskap som h. Norcop. och dhe andre differentes haa 
uprättat, så håppas iagh intet hinder wara, att han nu må antaga Rectoris ämbete, 
och som han förr intet har settat i Curios saak, så tror iagh han lärer här effter det 
samma icke wilia giöra.

DD. Brunnerus: Jag är fuller och i samma mening medh h. collegis, tilltroor och 
h. Norcop. att han håller oss för ährlige män, och intet står i den tanckan om oss 
som någre owänner klibba på oss. Documenter och acter denne saken mellan Acad:n 
och Curio, heller hans fullmechtige angående, så hoppas iagh han godwilligt ifrån 
alt sådant sigh håller. Och som wij nu stå i en swår controvers, med någre Acad:ns 
gamble och häfftige fiender, hoppas jagh och att han som en ärlig man effter sin eed 
och embetes plicht hafwer Acad:ns wälfärd för sitt ögnemärcke.

Rector: Effter iagh weet h. Norcop. är af Gudh begåfwat med goda kraffter och 
gott förståndh, håppas iagh han intet underlåter hafwa sin embetes edh sig för 
ögonen, och låter Acad:ns wälfärd wara sig angelägen, önskar honom altså mycken 
lycka.

H. Norcop. Effter V. Consist. så behagar, att deferera mig detta munus, så 
accepterar iag med största wyrdnat och tacksamheet dheras goda benägenheet och 
lyckönskan. I det öfrige hwad Consist: m och Curio wedkommer, så räcknar jag det 
för en särdeles lycka att blifwa dispenseradt dher ifrån.

20. Berättade Rector att facult. philos. haar berammat d. 13 Junij till promotions 
dagen, så att på d. 20 faller mutatio rectoratus.

D. 28 Maij

effter högpredijken kallade Rector Professores tillhopa i kyrckian, pives. wore 
föruthan Rectorem, DD. Skunck, h. Scheffer, h. Åkerman, h. Gartman, DD. Hoff- 
weniftr, M. Aurivill., M. Columbus. Not. M:r Micr.

1. Uplästes Kongl. Cammar Collegii bref af d. 23 Maij der i gifwes till förstå, att 
Kongl. Cammar Collegium ey längre kan tåhla något upskof i den emellan Acad:n 
och M:r Boos enckias hängiande saak, uthan haar resolverat nästkommande måndag 
som är d. 29 Maij der i döma. Consistoriales tyckte illa wara, att Acad. fullmechtige 
icke strax hade med sig nöyachtige documenter, och att så länge för den orsaken 
drögdt är.

Rector sade: Aeternes affskrifwande som feelte en lång tijd hafwa taget, särdeles 
effter fullmechtigen begiärte först pingesdagzaffton dupletter dher af, och dess uthan 
en hoop andre nödige documenter, som Secretarius med honom haar fuller sökt 
effter, men här tils ey kunnat alt igenfinna, särdeles desidereras ännu M:r Boos 
obligation. Sade Rector att fullmechtigen i dagh kl. 6 afreeste. Slötz nu att i morgon 
skrifwes fullmechtigen till med jachten, det han skyndar sigh heem med domen om 
den går Acad:n under ögonen, på det Acad:n supplicando må sökia Kongl. M:t, men 
om han dröijer der något, så begiäres dhet han förnimmer hoos Revisions herrarne, 
om Acad:ns saak emot Behmer blifwer i Kgl. Revisionen effter Acad:ns ansökiande
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uptagen, och hwad tijd der till beramwes. Item om i Kongl. Håfrätten lärer något 
i denne tijden giöres till hufwudsaken.

2. Bewiljass M:r Gabriel Dure skrifftel. citation på 01. Utter Rosl. att swara 
till det tahl han på Utters hustro* skall ha uthspridt. Citation kan han sielf wara 
bekymbrad om att skaffa fram, effter studenten icke är här.

3. Frågade Rector hwem som skall försöria den student Berglijn som giorde skada 
på Hedrsei sohn [Andreas], och nu en tijd har settat in carcere, effter Hedrasi änckia 
intet will der till förskiuta, och karen klagar sig wara medellös. Profess, tyckhte 
bäst man dömde der i med snaraste, imedlertijd må reus försörja sig sielf, eller lijta 
gode wänner till, effter han så yppig och öfwerdådig har wäret.

4. Beklagade Rector att dhe nu begynna mana hwar andra uth till fächta, och 
hade lätteligen någon olycka giönom sådant kunnat händt för någre dagar, der icke 
Rector det hade fått wetta innan combatten skiedde och den hindra låtet giönom 
wachten. Sade att Gyllenadler och en student wed nampn Wede** woro dhe 
samma. Consistoriales resenterade höyeligen denne yppigheeten, och sw. enhälle- 
ligen, att dhe derföre böre tilltahlas och plichta.

Den 31 Maij
höltz Consist. majus, praesentes wore Rector M., DD. Skunck, h. Åkerman, h. 

Gartman, h. Verelius, M. Columbus. Not. M:r Micr.
1. Reaor påminte att Wadensten som war Acad:ns fullmechtig emot Curio, blef 

tillsagdt 75 dr kmt. för omaket, nu har han fått der på 50 dr den öfrige resten 25 dr 
begiärer han nu.

DD. Skunck: det war publica causa, derföre bör det tagas af expensepeningerne. 
Quasstor: det är reeda meer taget, än staten är.

ResoL Han får desse 25 dr som resta honom af expencepenningarne.
2. Talte Reaor om, att Secret. Hadorph har fuller ännu intet fått sitt testim. 

som han begiärte, när han war här, har Reaor sagdt honom det wara Consistorii 
wilie, att han gifwer ifrån sig alle publiq handlinger och documenter.

H. Hadorp med edh betygat sig intet wettat af något publiq document eller 
någon skrifft, Academien eller Consistorium angående, mer än dhe, som han då 
haar gofwet från sig till Reaorem i en knippa.

H. Quaestor sade commissorial domen emellan Academien och staden gafs in här 
i Consistorio, den finne wij intet igea 2:do. Den domen i hwilken Acad:n frijas 
för kyrckherdegårdens bygning, befahres och intet finnas. Res. Dhet kan med flijt 
sees der effter wed inventeringen, som änteligen måste skie innan testimonium 
gifwes.

3. En Aaid:ns bonde ifrån Stierna i G. Upsala sochn Erich Michelsson wed nampn, 
säger sig wara citerad till Waxala häradztingz af M:r Olof i Torstuna [o: Olaus 
Nicolai Bothniensis], för ett ålopzdijke han har låtet upkasta. Denne bonden klagar 
och twärt emot, att han skattar för 3 eller 4 tunnelandh meer än han hafwer. 
Räntemäst:n sade detta komma af en uthjordh, som påföres Acad:n och hon intet 
hafwer. Resol. Effter den twisten angår jorden, så kan jordäganden citeras och 
der till swara, och icke åboon.

4. Beswärar sig samme bonde, att Larss Olsson Unoniwr har taget 6 mk giästningz-

* Felskrivning fö r Dures hustru [Marina Er sdotter].
** Felskrivning för Swede [Schwede].
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peninger, och intet lefwererat dhem tili Cronones fougde. Quaestor sade, häradz- 
fougden haar sedan twingat rootmästaren att betahla på nytt, icke allenast för 
denne bonden uthan och flere.

Resol. Larss Unonius måtte komwza till swars här öfwer, och tyckte Consist:m 
illa dher om, att han så länge är uth ifrån sin tiänst.

5. Denne bonden beswärade sig och deröfwer, att han i åhr har gofwe åth soldaten 
fult uth. Betalt gew'irspenningar och klädpeninger, hwilka soldaten borde gifwa 
från sigh till häradzfougden, men effter han det ey giorde så pantar häradzfougden 
af honom detta å nyo. Syntes nödigt att Acad:ae opbördzman tahlar med häradz- 
fogden här om, eller och Qusestor sielf.

Bonden klagade och nu att han skattar för 14 s. öres landh, och har intet meer 
än 10. Begiärte mätning. Sade att Samuel Stehns hemwan haar i jordbrefwet intet 
meer än 11 öre. Men i mätningen haar det 15 örs l:dh. Sade att jordbrefwet är pant
satt här i staden, det han lofwade skaffa fram, sedan kan man wijdare rådgiöra här 
om, huru Academien skall sökia sitt igen.

6. Angaf Rector att en citation är ankomwen på Acad:n af Anders Anderson 
Höök, att swara Jomsboerne wed Olandz häradzting nästkommande d. 12 Junij till 
protest om expenser och omkostnad, som Kongl. riddarerätten till häradztinget haar 
remitteradt.

H. Quaestor: den omkostnad, som skiedde wed riddaresynen remitterades intet 
till häradztinget, uthan upsattes af riddarerätten sielf och den ha wij betalt. Men 
dhen skada och nachdeel som Jomsboerne säya sig taget af sine wederparter wed 
ägorne, den remitterades dijt.

Resol. Dhet swares skrifftelin, att effter Kongl. M:t intet haar tijd att taga den 
saken före, haar Acad:n reeda gifwet sin opbördzman ordres det att betahla, som 
på Acad:n löper, såsom finnes in actis förr slutet d. 3 Maij §. 1.

7. Insinuerades Svenonis Berglijns och And. Wermes supplijk, som haa skadt 
sal. Hedrsei sohn [Andreas] och knifsmedzLasse [Lars Johansson Salman], att den 
som haa låtet sättia dhem, må uppehålla dhem; eliest blij dhe förderfwade, begiära 
snart få förklara sin saak.

DD. Skunck och h. Åkerman: dhe måtte späkias, 2 hwit runstycke om dagen få 
dhe som sittia i Cronans.

Rect.: af änckian få dhe intet, hon afslår det aldeles. H. Verelius, M:r Auri- 
villior, h. Gartman: det är för swårt för dem, att dhe skole straffas förrän dhe äro 
dömde. H. Verelius: Consistorium må höra dhem, eller låte dhem sättia borgen 
för sigh.

DD. Skunck: få dhe borgen, så slippe uth, till dess saken kommer före, hwar 
och icke, så föde sig sielf så länge.

DD. Hoffwenius: dhe koste på sig sielf så länge, kunna dhe wijsa sig ingen skull 
haa, så må dhe sökia reconvention.

H. Åkerman: dhe skole få födan af dhem, som låter sättia. 23 cap. R.St.B. Det 
sade och h. Verelius, it. P. Columbor.

H. Aurivill., Rector: Alle komme eliest öfwer ens, att om dhe få borgen som 
nöyachtig är för sig, så må dhe slippa uth.

Resol. På nöyachtig borgen slippa dhe uth. Eliest skall den som låte sättia dhem, 
underhålla dhem nödtorfftigt eller föda sig sielf, och sökie derföre sedan betahlning 
eller afräckning i det dhe blifwa botandes.
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8. Gyllenadler och Sweede [Schwede] som hafwa hafft fächtningen förhänder på 
rännarebahnen wore nu citerade, men Gyllenadler låtet ursächta sigh, för opass- 
ligheet i sitt öga, upsändt en sin fullmechtig. Consiscm holt före, att Gyllenadler 
bör swara sielf, meente wara nödigt, att Consist:m giönom wachtmästaren och bar
beraren låter besichtiga honom. Detta befaltes wachtmästaren, han igenkom sade 
att Gyllenadler låg på sängen, hade en lapp på ögat, begiärte denne gången ur- 
säditas, lofwade en annan gång comparera.

Rector berättade, att Gyllenadler har sökt, 1. få nederläggia saken, Rector det 
afslaget för disciplin och andre ordsaker skull. 2. Haar han begiärt afreesa, det och 
honom förnekat. Befahrade honom reesa af innan saken blifwer judicialiter cogno- 
scerad och afgiord.

Spar man Gyllenadlers fullmechtige inkom tillijka med Sweeden. Sparman ur- 
sächtade Gyllenadler, sade honom wäl comparera näste Consistorii dagh.

Sweden tillsades arrest till dess saken blifwer afgiord. Wachtmäst:n skall och 
det samma tillsäya Gyllenadler.

9. Bewiliades på h. Olai Polkz begiäran Olof Olssons i Enekiöping barns tutori 
den attest han begiärar, om Samuelis och Israelis Almonium böter för sine inso- 
lentier dhen tijden dhe här studerade.

10. Slötz att en express skickas till Wännegarn med bref till secret:n Qwenssel 
af Rectore, dher i anhålles om något swar af H:s HögGrefwl. Excelkz R. Cantzleren 
om Gothlandis, hwar om sidst skrefs H:s HögGr. Excelkz till.

11. Slötz om Academiae snickaren [Lars Larsson], att den moste boo här i staden, 
och kan ingen annan antagas.

12. Färners änckia hust. Anna Kiämpe, giönom sin fullmechtig P. Biörn be
giärte nu få betalning af Pourell, effter tijden som honom föresattes d. 8 Martij 
betahla dhe 114 dr koppdrmt. och en sölfskied, hoon hafwer hans obligationer på nu 
i förleden pingesdagh war uthe. Pourell sade sig ingen förtiänst sedan kunnat 
hafft, uthan måst subsistera huru han har kunnat. Haar lofwat betahla, om möye- 
liget hade wäret, sade änckian fått wackre peninger af sigh, för detta wara alt 
öhlgiäll på 30 dr när för huushyra.

Rector frågade om Pourell är till fredz att någon annan tager panten, och betahlar 
skulden. Han jakade det Men fullmechtigen stod på att få betalning eller att få 
sälia panten, och der af sig betala medan tijden är förbij. Pourell sw.: Jag will 
heller på ett halfft åhr gifwa interesse på peningerne, och låta henne behålla panten.

Resol Will icke änckian på interesse, om hwilkes quanto dhe sin emellan kunna 
komma öfwer ens, behålla panten, på ett halfft åhr heller något, så må dhe sökia 
någon annan som tager panten emot på samma condition, och betalar enckian, 
men kan intet dhera dher af skiee, så måste panten som lagen säger 7 cap. item 
10 cap. Kiöpm.B. upbiudas och sedan wärderingen skiedd är, der af mätas ki är anden 
sin deel.

13. Föredrog Rector, att f. philos. begiärer att följandhe wecka kan deputeras till 
candidatorum läsande. Item måndagen weckan effter. Det bewiljades.

14. Propon. Rector, att Prof. Grubb begiärer någon tijma till sin introduction i 
nästkommande wecka, der emot har fac. philos. protesteradt, effter den wekan icke 
kan mistas för canditatoris exercitii.

Consistoriales somblige meente att han intet kan introduceras förr än den ter
minen inne är på hwilken han bör få löhn. Item att tijden nu och neppligen det
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tillåter. Andre sade, han kunde wäl diest winna introduction, om någon tijdh der 
till blifwer. Uthan det kan lemnas till nomine Rect., då och M:r Micrander kan få 
sin introduction, så frampt det under warande Rectore icke låter sig giöra.

15. Elias Bränner [Brenner] klagar att på hans stipendio i antiquitatum studiis 
står än något inne.

Quaestor: Collegium Antiqazt. lät det arrestera för honom till dess han wijste 
prof af sitt arbete i Finland, dher han heele 2 åhren har wäret borta.

Rector: dhet har han nu wijst, och Collegio förnögdt.
Resol. Så får han för så månge terminer som innestå.
16. Uplästes 111. Cancell. bref om Bibliotheket och dess inventering, att den wärck- 

ställas bör uthan drögzmåhl. Item om M. Nezelii vice Bibliothecarii rum näst Prof. 
extraord. Consist:m tyckte wäl wara att inventeringen kunde fortsättias. Rummet 
förmeentes han reeda hafwa ibland Acad:ns membra, men om han med detta brefwet 
kan få det öfwer borgmästaren lemnas dher hän.

Rector berättade dher hoos att han i dagh hade taalt med DD. Loccenio, om det 
som Consistorium sidst uthlätt sigh till angående dem af h. Doct:n begiärte för
ordning om Biblioth. Häreffter Doctorn swarat, det han seer giärna att V. Consist:m 
wille wara sorgfälligt dher om, och är nögd medh att revision skier, och det som 
R. Cantzlerens bref förmähler, må iu förr iu heller wärckställas.

Taltes om att dhe som kallas sidst till inventeringen, neppligen lära allena hinda 
dher medh, effter det lärer gå långdt uth. H. Gartman och h. Columbar giöra en 
begynnelse. Nezelius begiärer att någon må wara, som nomine publico noterar.

Consist. tyckte dhet intet behöfwas, uthan Amanuensis Biblioth. kan wäl notera 
och deputati see det öfwer hwar affton förrn dhe affträda.

Denne 17 §. haar M:r Columbus noterat.
17. Secret. Micrander begiärade att få wärckeligen komma till det som H:s Hög- 

GrefwL Excell:z R. Cancell. bref af d. 24 Mai) sidstleden förmäler nembL att blifwa 
lijtet ifrån en deel arbete som secretariatet wedkommer, brukandes en vicario etc.

Consist:m tyckte det wara mycket nödigt att det wore en wiss Secretarius som 
blefwe wed protocollet, emedan månge orichtigheeter widh det substitut wäsendet 
förefalla, och tyckte somblige att man borde med en ödmiuk skrifft H:s HögGr. 
Excell:z sådant reprvesentera, att icke publicum må taga skada dher af. Taltes om, 
om icke bättre wore detta differera till plenius Consist:m. Hwar wid det och blef. 
Hwad som af actis A:o 1649. effter h. M. Micrandri begiäran blef opläset, tycktes 
intet wara pertinent till det som mäst är omtahlat.

18. Slötz att dhe af copierade acter till M:r Boos saakz uthförande i Kongl. 
Cammaren, som äre 39 arck, betahlas af expencepeningeme 10 s. öre arcket, hwilket 
belöper sigh till 18 dr 14 öre kopparmt.

Den 4 Junij

effter högpredijkan sammankallades Professores i kyrckian, präsentes wore Rect. 
M., DD. Brunnerus, h. Schefferus, h. Åkerman, h. Gartman, M:r Liung, h. Verelius, 
M:r Aurivillius, h. Norcop., M:r Columbus. Not. M:r Micrand.

1. Frågade Rector huru man skall med communitetet, effter spijsmästaren säger 
sig intet längre kunna hålla den ene disken, med mindre nytt inkiöp måste skiee. 

Resol. Inspect. see öfwer hwad der finnes, och laga så att en half disk blir stå-
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endes öfwer mutationem rectoratus för musiken skull, sedan öfwer sommaren kan 
den och wäl uphäfwas.

2. Begiärte Prof. Grubb att han kunde få sin introduction till Prof. ord. Orient, 
ling. torssdagen näst för böndagen. Här om discurerades något pro et contra, 
somblige befahrade att dher introduction skier förr än änckians nådåhr expirerar, 
torde dher af yppa sig någon disput om löhnens deelning, allegerandes af priore 
tempore ett slijkt exempel. Andre meente att Prof. Grubb det aldrig begiärer, och 
han wäl lärer försäkra wederböranden der om, att han intet praetenderar någon löhn 
i förtijdh, fast han nu winner introduction, och något arbete giör. Dhe och dhe 
andre som eliest wore här emot bijföllo, och bewiljades altså honom sin begiäran.

3. Bewiliades lectorib/zr i Giäfle en vidimerad copia af h. gouverneurens i Nor- 
landen bref, dher i han lofwar Acad:n 4 dr smt. t:n för Academiae kyrckherber 
spanne:! i Helsinglandh, som till militien cederad är.

D. 7 Junij
höltz Consist. minus, präsentes wore DD. Hoffwenius, M. Celsius, h. Norcop. i 

DD. Rudbeckii ställe, M:r Aurivillius. Not. M:r Micr.
1. Beswärade sigh Rector att Nils Skruf regementzskrifwarens sohn, är angifwen, 

för det han natten för pingesdagzafftonen haar rijdet grassatum; skutet på cortigardet 
ett skott eller 2. Sedan afreest uhr staden.

Resol. Detta kan stå till bättre fram, och under futuro Rectore tagas före.
2. Inkom Lars Saalman emot Sveno Berglijn klagandes sig illa af honom wara 

huggen i sin wänstra hand och arm, giorde der om denne berättelse.
[Andreas] Hedraeus råkade mig på gatan, sade så, wele wij gå på giälet en stund 

och speela, det wij och giorde, då kommo 3 st:n effter oss, nembl. Berglijn, Ulm- 
skogh [ölmskog] som nu kallar sigh Werme, och Jon. Hellberg. Ulmskog sade: 
wele wij gå in i staden och dricka 1 k: a öhl och en pipa tobak. lag sw. sade Saalman, 
wele wij heller dricka en k:a öhl här ute. Änteligen ginge wij in i staden till 
Johan Huss, togo in 1 k:a öhl och tobak, sutte och speelte, så slog först Ulmskog 
sönder en tobakzpijpa, så sade iag hwij slår du så sönder pijpan? Han sw. det har 
intet stort på sig. Jag will kiöpa 3 st:n pijpor igen, det han och giorde. Sedan 
håppade Hedrasi sohns hund up på bäncken, Ulmskog slog hunden och kiörde honom 
neder. Då sade Hedraear. Hwad will du medh hund, nock må du råda med hunden. 
Ulmskog swarade, iag törs nock råda med dig och. Sprang der med up, då sade 
jag, du må icke haa budet oss hijt dher på, att du wille slå oss. Der med gick han 
uth på gården, iag sade, Hedraeus, wele wij gå heem, ty iag seer här blijr intet 
gott af. Han gick strax med, då wij kommo på gården, stod Ulmskog med en 
stör på gården, slog mig strax med stören i hufwudet. Hedraeus kom mig så till 
hielp med en staka han fan i farstugun baak om en kista, så kåm iag under medh 
Ulmskog, fick stören af honom, slog honom igen. Han föll kull på gården, och låg 
så der stilla på gården en stund, medan kåm Berglijn uth. Så säger Hedrasus, att 
han stötte Berglijn kull en gång eller twå. Så kåm Hellberg, sade, håll up M:r 
Hedraeus det är ingen som giör ehr något. Hedraeus slog effter honom, sedan kåm 
Hellberg till mig, togh mig hårdt i armarne, der med slog iag honom ett slagh, och 
drog der med af, sedan wiste iag intet af, förr än Berglijn högg först Hedraeus i 
handen, medan han stod och wände ryggen till, andre hugget wände Hedraeus 
handen emot, så högges 3 finger reent af på högre handen af honom, sedan högg
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han mig i wänstre handen så när af i leeden, iag sprang der med in, i stugan, då 
högg han effter mig, träffade wänstre armen, och högg ett stycke af beenet uth, 
det han nu framwijste i rätten. Då sprang Ulmskog up af gården, der han låg, 
dantzade på min fiohl som lågh på gården och sprang den i stycken sönder, kom 
så rännandes in, wärden stog mot honom i dören, men han kom lijkwäl in, slog 
mig i golfwet, drog alt håret uhr mig, fast iag badh honom, och wijste huru iag 
skadder war. Lopp så uth på gatan och leet som en besatt menniskia. Hedraeus 
stod i brygghuset och blödde till dess detta gick öfwer.

Berglijn sw. sig intet hafft ont till någon, då han dijt ingick, samptyckte den 
öfrige relation till dess dhe kommo till slagzmåhlen, sade dher om så, när iag kåm 
giönom farstugudören, så stode Hedreus och Saalman med hwar sin pååk, och be- 
gynte slå på mig med påkar, den ene slog mig hufwudet, den andre stötte mig 
för bröstet. Rector fr. hwarföre dhe slogo honom. Saalman sade: Wij trodde honom 
intet wäl, eliest wille och Berling [j /'c] slå mig en gång hoos krukmakaren. Berglijn 
s. Saalman wäret der till ordsaken; sielf continuerade sedan relation, när dhe slogo 
mig, bad iag dhe wille hålla up, sade: Kiäre karar slå intet neder mig här på 
gården. Dhe sade: Wij skole slå neder digh, iag föll så neder men kåm åter upp, 
andre gången slogo dhe mig att iag föll neder till marken, ändå drog iag ingen 
wäria uth. Tredie gången stötte dhe åther nehr mig, då sade Johan Huss hustru, 
Gudh bättre mig dhe slå karen neder, han haar intet i händren. Då bekiänne iagh 
att iag i yrslen drog wärian uth och giorde den skadan dhe haa fått, folket som i 
gården äre skole wäl weta att iag det giorde i nödfall. P. Aurivill. fr. om Saalman 
tillstår, det dhe 3 gånger slogo Berglijn neder. Saalman sade ney der till, sig intet 
wettat huru månge slag han honom slog. Det må folcket i gården wittna.

Berglijn tillstod sig hugget effter Saalman i dören, men intet wetta om det tog 
eller icke.

Saalman klagade handen wara så när afhuggen, att han allena får röra 2 finger. 
Bekiände och nu Saalman sig hålla Ulmskogh för orsaken till alt detta, ty han har 
sagdt för Mårten Hanson skräddare, om Saalman kommer hijt, skole wij taga ihop 
som 2 ärlige karar.

Sedan inkallades Ulmskog och And. Hedraeus.
Hedraeus berättade som dhe andre om tobakzpijpan och hunden, och att när 

Saalman stack hufwudet uth giönom dören, slog Ulmskog honom i hufwudet med 
en stöör etc. Tillstod sig stött Berglijn kull med en stöör 2 eller 3 gånger, ty han 
war rädd för honom. Frågades om han slog honom, det nekte han. Fr. om Larss slog 
honom? Hedraeus: dhet weet jag intet. När iag wändhe ryggen från Berglijn till 
Hellberg så kom han bak på mig, högg först i hatten, så bar jagh för mig, der med 
högg han mig i handen. Ulmskog sw. sig först hafft sönder pijpan med en knijf, 
der öfwer dhe sticknades, derföre kiöpte iagh 3 pijpor igen, sedan när hunden kom, 
stötte iagh honom neder. Iag slog åth Saalman först, dermed togh han påken af mig, 
slog mig att iag blef liggiandes länge på gården. War så yyr i hufwudet att iag 
intet wiste hwad iag giorde.

Parterne affträdde lijtet medan fac. philos. hade något att tahlas wedh om Jonas 
Hellberg tillijka medh dhe andre inkomme. Berättade om orsaken till slagzmåhlet 
lijka som dhe andre. Sade, sedan iag bad dhem på gården när dhe woro ihopkomne, 
att dhe wille wara stilla, då slog Saalman mig i hufwudet med en pååk, att iag 
blödde, der med lopp iagh uth igönom porten och drog af. Rector fr. hwad tijdh detta
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skiedde. Hellberg s. wed pass k l 12. Sade dhem intet watet druckne, intet hemptat 
meer än 2 kan:r, och den senare intet blefwet uthdrucken. Saalman s. att hans weder- 
parter woro druckne före.

Rector fr. om dhe nu beropa sig på någre witnen. Berglijn begiärte att wärd- 
folcket och Daniel Dijkman som såg der på måtte wittna. Bedyrade sitt hufwud så 
blefwet slaget, att han befahrar sig aldrig blifwa god meer, sade sig låtet syna sig, 
när han kåm i prubban af wachten.

Desse wachtkarlar inkommo, Johan Johanson, Peer Matson, Per Person. Johan 
sade att Berglijn war illa slagen öfwer det ena ögat, blåå fram i bröstet, hufwudet 
illa slaget. Dhet samma sade och Peer Matsson och Peer Persson sig sedt. Par terne 
affträdde.

Consistorium betänckte om det skulle wara rätt nödigt, att upskiuta denne saken 
för dhe witnes skull Berglijn ännu beroopar sigh på, syntes bäst låta honom sielf 
ännu förklara sig här om. Han inkallades och sedan detta honom war förhållet, sade 
han sig giärna see att han finge dhe witnen fram, som säge dhet han ingen wäria 
drogh, förr än han 3:die gången blef nederslagen. Consist.: så måste I så länge gå in 
carcerem, om I icke få caution för eder.

Resol. Saken differeres till dess witnen inkomma, och skall man see till att saken 
kan i morgon afhiälpas. Detta sades parterne. Hedrseus nekte sig slaget Berglijn sedan 
han föll, men Saalman sade sig i sitt samweth intet wetta, om han slog honom 
medan han lågh, eller icke.

3. Inkom h. Anderss Morander mot spijsmästaren Jacob Andersson, beswärandes 
sig att för A:o 1675., hyrde han af spijsmästaren hanss gårdh heela åhret igiönom 
för 40 dr, men när sommaren kåm, hyrde han sielf i cröningz och rijkzdagztijden uth 
alle dhe andre husen, allenast en stugu och en kiällare fick iag, sade h. Morand., 
behålla, och för dhe andre husen fick han 200 dr kopp<*rmt. Det nekte Jacob 
Anderson sig fått.

H. Morander sade sig för i fiohl lofwat 40 dr, och om sommaren reste han uth till 
sitt swärfålck, då gådt till spijsmästaren, bedt dhet han wille haa tohlamod med 
betahlningen till hösten. Spijsmästaren då detta lofwat, men mädan h. Anders war 
borta haar han till en herre Dorell åth hwilken han gården hyrde, intet strax kom, 
så legdes husen åth andre, af hwilke han fick 1 rdr om weckan för en cammar, och 
10 mk för den andre, till dess Durell kom då måste desse flyttia undan, nu begiärer 
iag, sade Morander, att effter iag haa hyrdt gården, må iag blifwa dehlachtig af den 
hyran han fick, eller få rabattera af hyran något för den tijden, som andre sutte i 
gården, på den tijden iag honom hade hyrdt. Jacob Anderson swarade att Morander 
icke i rättan tijdh haa betalt hyran, 2:do förderfwat låås och dörar, item kiällaren. 
Morander sade kiällaren stod stöder under när iag kåm dijt. Hwad på fönster och 
dörer är lagat, som igiönom mitt eller mines wållande kan wijsas wara förderfwat, 
skall iag bestå.

Consistorium frågade, huru lång tijd spijsmästaren hade hyrdt uth gården. Mo
rand. sw. ifrån d. 10 Julij. Spijsmestaren nekte det wäret så bittigt.

H. Morander s. det Durell hade sagdt för honom, det han måste gifwa 200 dr. 
Consisnm fan nödigt, att här på skaffas attest, effter spijsmästaren nekte här till. 
Item pålades spijsmästaren att skaffa sig attest, när han contraherade med h. Durell, 
der med afträdde dhe. Sedan taltes något om hwilken som bör äga profij ten wed 
sådane tillfällen af huusen, antingen den som äger gården eller den som hyrer honom,
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förmentes förr wara slutet här in Consistorio wed en lijka casum, att gårdäganden 
för dhe oneribus han sustinerar med reparation och annat, tillkommer den profijten, 
men den som hyrdt haa, tillätes der emot af sin hyra afdraga, så mycket som löpa 
kan på den tijden han icke haar husen åthniutet.

4. Framkom Larss Knutz hustru emot Efwert Olson [Häger], för det denne Efwert 
skall på gatan en gång stött kull Larss Knutsson, och der med oprijfwit den skada 
han förr haa fått af Efwertz broder Larss, så att han nu länge der af måst liggia till 
sängz. Insinuerades nu någres attester nembl. (1) Olof Larssons och Erick Klobeckz, 
som hade sedt slagzmåhlet, der i dhe berätta att sedan Larss Knutson och Efwert 
hade bytt någre ordh sig emellan och hootat hwar annan togh Efwert i Larss, slog 
honom omkull, och kastade den krattan Larss hade i Olof snickarens gård, sedan 
då Larss kom opp och wille taga Efwert i håret, haa desse skildt dhem åth. 2. Erick 
Olofs Balckz, Matz Olss och Johan Michels attester som hade synt honom Larss 
Knutson 3 weckor effter slagzmåhlen, desse witnade att dhe haa sedt en stor blånat 
på högra låhret, och en sulma på wänstre sijdan, och att han 6 weckor haar hållet 
wedh sängen.

Efwert nekte fuller först sigh slaget honom kull, uthan allenast taget krattan af 
honom, och då hade han fallet kull, men kunde intet heller alfwarligen neeka, att 
han hade iu taget i honom. Hustrun klagade, att mannen haar nu på siätte weckan 
legat till sängz sedan han sidste gången war i hop med Efwert Uplästes så af Larss 
Knutz skrifft till Ciämners C am raaren  stält något, der i han klagar höyeligen sig af 
desse brödren Larss och Efwert fått denne skadan, och att han tager dem före, om 
något dödeliget honom händer. Consistorium fan nödigt, att dhe witnen som synade 
honom, måtte här afläggia sitt witne, om skadan war så stor som hustrun klagar, 
nembl. att 2 sijdbeen wore afslagne af den andre brödren Larss. Och tillsades parterne, 
att dhe skulle haa någon som förstår sig der på, antingen barberaren eller någon 
medicum, och sedan dheras berättelse här om inkommer skall domb fällas der i.

5. Lät Rector föra ad acta, att Larss Persson Flygare d. 1 Feb. haar angifwet en 
saak emot fiskiare hustrun, men sedan den desidereradt.

[Samma dag.]
P. meridiem ejusdem diei höltz Consist. majus, präsentes wore Rector Magnif., 

DD. Brunnerus, DD. Benzei., DD. Skunck, h. Åkerman, DD. Hoffw., M:r Liung, h. 
Vereli«j, M. Aurivill., h:r Norcop. Not. M:r Micr.

1. Berättade Rector att Gyllenadler om hwilken sidst slötz, att han skulle blifwa 
in arresto, till dess den saken om fächtningen wore afgiord, blef af Rectore dagen 
effter beskickad giönom Magnum Cursorem om arresten, då war Gyllenadler i stall
gården uthi Prof. Lundii gård, der han giäster som Cursor fick af andre wetta, men 
Spar man kommer emot Cursor, och säger honom icke wara der i gården, imedlertijdh 
haa dhe skyndat honom giönom en bakport uth der med han afreste, medan Cursor 
war der qwar, då haar han gått till Prof. Lundium och beswärat sigh här öfwer. 
Professoren swarat sig intet wetat af hans afreesa, ey heller honom budit sigh faar 
wäL

Consist:m tychte illa wara att sådan sidwyrdnat kommer in, men kunde nu intet 
wijdare der till giöra, uthan lemnar det till sin tijdh.

2. Refererade Rector effter Secret. h. Hadorphii bref, att i Kongl. Revision lärer 
intet blij tillgiort, med mindre Consist:m supplicerar Kongl M:t till. Consist:m
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tychte nu ingen tijd wara med sådant inkomma hoos Kongl. M:t, berättades och om 
M:r Boos saak af bookhållaren, att ingen domb der i än skied är, och att referenterne 
som äre Knut [o: Ruuth] och Cronhiehn synes noch inclinera till änckians partij, en 
eller annan meente man skulle skrifwa referenterne till, men andre höllo före full* 
mechtigen lärer wäl tahla med dhem.

3. Uplästes H:s HögGr. Excell:z R. Cantzlerens bref om Consistorii förfrågan om 
Gothlandis, der i H:s HögGr. Ex. tillåter att dhe må få sine witnesbörder, effter dhe 
ey råda derföre att landet är kommet i fiendens wåld.

4. Uplästes gouverneurens h. Carl Sparres swar af d. 29 Maij, der i han lofwar 
med näste påst wisse assignationer på Academiae spannemåls betalning.

Pr. Aurivill. sade sig haa orsak tUl befahra att det går långsampt till med denne 
betahlningen, effter lectores i Giäfle äre assignerade på någre medel som längesedan 
äre för uthgifne. Här i slötz intet annat, uthan man förbijdar den tijden först, som 
han lofwar assignationerne på.

5. Slötz att den studenten Laurentius Hedsinius, som blef för någon tijd dömder 
till betahla Doct. Loccenii bonde 30 dr för en häst han har för honom förderfwat, 
men det intet effterkommet, fast bonden någre gånger der effter reest till hans 
föräldrar, skall sättias in i carcere, till dess han betahlar hästen, eller sätter nöyachtig 
caution. Sedan inkom wachtmästaren, sade Swijnfoten hans swåger will gå i borgen. 
Consist. war der med intet till fredz, uthan tillsade wachtmästaren att han söker 
karen igen, eller går till borgmästaren, och begiärer det modrens häst må arresteras. 
Kom åter igen och sade sig taget modrens häst, frågades hwem honom uppehålla 
skall, der till intet wist swarades.

6 . Doct. Benzelius begiärte, att en hans skrifft må blij inlagd till dhe andre acta 
som skola förseglas, der i han allenast låter förstå, hwarföre han icke har beswarat 
dhe skriffter som äre innelagde af DD. Rudbeck och h. Norcop. sedan hans skrifft 
inlades.

Nu upkåm Doct. Hoffwenius; men gick strax bort, effter denne saken war före.
H. Norcop. begiärte, det måtte få blij der wed som sidst slötz här om, nembl. att 

inge flere skriffter må inläggias, uthan dhe som inlagde äre, försegles.
Doctrr Benzelius: Om förlijkningen skall gå för sig, så bör detta läggias till det 

som är sedermere inkommet, ehest reserverar iagh mig att tahla här på.
H. Norcop. nekte inständigt något meer böra inläggia. Här med hölt h. Verelius 

och affträdde strax. Item afträdde h. Norcop. och strax effter DD. Benzelius.
Skrifften lästes af en och annan Professore särskildt, och fans wäl intet reelt der i 

wara eller anstöteliget, men lijkwäl befahrade somblige det wara emot form af för- 
lijkning, att inläggia något sedan förlijkning är begynt. Consist. tyckte bäst man 
låter dhem nembl. h:r Norcop. och h. Verelio höra skrifften, finna dhe sig der af 
graverade, så kan Consist:m sedan tahlas wed der om.

DD. Skunck sade pacis et concordiae causa tycker mig bäst wara intet meer in
lades, uthan blijr som slutet är, att dhe inkompne acter må förseglas. Här till in- 
clinerade och M:r Liung. M:r Aurivillius sade sig intet finna något i denne h. 
Benzelii skrifft som kan hindra förlijkningen, i den mening war och Rector.

Dhe uthgångne Professores inkommo igen, och sades af Rect. att något wore talt 
om denne skrifften, och haa dhe gode herrar som privatim haa läset skrifften funnet 
gott att lemna dhe gode herrarne att läsa skrifften sielfwe om dhe wilia.

H. Norcop. sade sig intet wilia läsa henne, ey heller wetta af någon skriffts in- 
läggiande meer, protesterade högt ler emot, att icke skriffterne äre reeda förseglade.



i 6j6: 7 juni H 3

Rector nekade det i den formen wara slutet. Här wed opwäxte någon häfftig discurs 
här om, och staante äntelig der wedh, att denne skrifften intet lägges till dhe andre 
aeterne, uthan dhe förseglas. (Nu upkom DD. Brunnerus.)

7. Om Carby bonden slötz, att knechtepeninger måste han uthgifwa som andre 
halfwe hemman, nembl. heela och icke halfwa, ty praxis är så att antingen bonden 
haar ett hemman som i jordboken står för heelt eller halfft så måste han lijka fult 
gifwa heele rootpeninger till knechten, det öfrige han begiärer är förr slutet.

8. Klåckaren i Waxahla Matz Mårtensson haar giort sine mantalspeninger till Aca- 
demien, nu fordrar och Cronones fougde den af honom.

Consistoriales somblige betänekte att han brukar cronojordh med. Andre meente 
att han kan intet giöra till twå mantalspeninger. H:r Quaestor sade, han sitter på 
Academiens jordh, den andre jorden är man en lijten lapp. Klåckaren inkom, 
frågades om han någonsin förr haa uthgiort det till cronofogderne. Han sw. ia förr 
någre åhr tillbaka sedan, då Johan Nilsson och Nils Swenson wore fougdar, men 
då gaf iag intet till Academien, men nu i åhr har Roxen begynt fordra och pantat 
af mig, säger att alle klåckare böre göra sine mantalspeninger.

Quasstor: klåckaregården står på Acad. jord, ey heller hörer den jorden, han 
brukar, Cronan till.

Resol. Secret. tahlar med Cronones fougde här om, och berättar Academien i för- 
mågo af Kongl. donation haa mantalspeningerne aff sine åboer, denne boo på 
Acad:ns iordh, sielfwe klåckaretompten och wara Academiens egendom, det andra 
stycket han brukar, wara man en lijten lapp och icke höra Cronan till.

9. Insinuerades af DD. Brunnero en antechning på stipendiatorum Regiorum 
lefwerne, studier föräldrar etc. som af inspect. stipend. in faeult. theol. et philos. 
pro A:o 675. war giord, effter 111. Cancell. befallning. Resol. Detta kan inläggias 
ad aeta, men är nu seent att sända detta öfwer till 111. Cancelkm.

10. Talte Rector om, att en bonde Larss Nilsson söker få Academiens hemman 
i Grääsnäs och Biörskogh, haar i Quaestoris frånwara tillbudet stedzel, nembl. 20 dr, 
dem Rector till sig taget, item uplästes kyrekioheerdens attest och twänne skatt
bönders caution för honom.

Quaestor sade, det bör höras effter, om den andre bonden der förr satt, är till- 
fredz med det denne tillbiuder.

Resol. Consistorium fan detta intet komma till sigh, uthan det lembnas h. 
Quaestori med inspect. aerarii och fougden. (Nu affträdde Prof. Aurivillius.)

11. Den skrifft bokhållaren haar inlagdt på sin sal. broders [Algot Rommels] 
wägnar, och rächningen på hans fodran af löhnen, togh inspect. aerarii h. Doct. Brun
nerus till sigh, att öfwerläggia det ährendet med dhe andre, h. inspect. och h. 
Quaestore.

12. Twänne studiosi Petrus Beck och Daniel Un[n]er#r Smolandi wilia allenast 
öfwer sommaren reesa heem, begiära viaticum. Det bewiliades.

13. Refererade Rector att en tysk studiosus pingesdagzafftonen är hijtkommen, 
begiärte då hoos Rectorem att få blij dantzmästare här. Rector sagdt: då måste I 
låta immatrieulera Ehr, sedan haar iag intet hördt af honom, sade Rector, förrän nu 
nyligen, haar borgmäst: n skickat till mig, och klagat öfwer honom, att han otillbör
ligen narras med pijgorne, som gå uthom staden till att anssa boskapen.

Resol. Det skickas till borgmästaren med det första, och säges, att Academien 
intet will weta af honom, uthan gifwer honom löös under staden.

14. Påminte Rector om det som sidst war differeradt till Consist. plenius, angå-

8-724147 Sallander
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ende R. Cantzlerens bref om vicario Secretarii, och begiärade, att V. Consist:m 
wille nu förklara sig närmare här öfwer. M:r Micrand:r affträdde här med ifrån 
protocollet, och h. Norcop. satte sig effter anmodan der till.

Proponerades än wijdare om Secretarii substituto Dn. Arrhenio. Brefwet för 
honom uplästes, och förrige slutet uplästes.

H. Verelius fan rådeligit att saken proponerades af proRectore, emedan Rector 
wore hans broder.

DD. Skunck tyckte gott om det så wore beskaffat, att h. Micrander blefwe Pro
fessor, och den andre Secretarius reent af.

M:r Micrander sade, att Arrhenius wore till fredz med secretariatet heelt och 
hållet sig att påtaga, och war med löhnen till fredz.

Rector sade detta ährendet wara communicerat med facult. philosophica, och dher 
icke funnitz olijkt, att en arbetssam man der till komme, som kunde tiäna ungdomen 
i stilo. Meente och att hans broder wore der till icke obeqwäm.

H. Åkerman sade 1. quaestionen wara om substitutz wäsendet och dess nöd- 
wändigheet. 2. Om han som substitut blifwa skall, kan wara nögder med den ringa 
löhnen.

Rector sade swårheterna wara större nu än tillförende.
Doct. Skunck: denne orsaken om swårheeten är intet nogh till att introducera 

något substitut wäsende.
Doct. Benzelius sade quaestionem nu wara, om Secretari«j skall nu hafwa en 

vicarium emedan han är worden Professor, eller och om man skall hafwa en Secre
tarium rent af.

M:r Micrand. sade sig wilia secretariaten giärna afstå, och så frampt den andre 
ey skulle kunna der med uthstå, wille han stijga till protocollet igen.

Doct:r Benzelius sade: att, omöyeligen wore för en som nyligen tillkommer, att 
så wäl stå den tiänsten före som dhe som der wid länge hade sutet.

DD. Hoffwenius: I anseende till h. Micrandri tillsäyelsse om sitt bijstånd, menar 
han att h. Arrheni«r kommer der till.

Doct. Skunck mente och, att ehuru det slutes, så må en komma till att swara för 
protocollet och wara Secreterare.

EL Åkerman meente saken böra repraesenteras för H:s ExcelLz.
Inföll något tahl om Communitetet, och den brist som der war. Rect. Magnif. 

affträdde tillijka med M:r Micrandro så länge det delibererades om detta ährendet 
om secretariatz wäsendet.

DD. Benzelius satte sig i Rectoris ställe, och sade quaestionem wara förnembligast 
om vicariaten. Micrander haar Kongl. bref på begge tiänstren och den ena löhnen 
derföre.

EL Verelius sade bäst wara, att det finge blifwa der wed.
Doct. Brunnerus sade honom wara af swaga ögon, och det effter Doct. Etoffwenii 

berättelse, och altså betänckeligit, om han icke må kunna släppa secretariatet.
Doct. Benzelius bekiände saken således nu stå, att en ung persohn lärer hafwa 

stort beswär.
Doct. Skunck sade i anseende till hans swaga syyn och Cancell. bref, blefwo reent 

af wed professionem och en annan sedan stege till secretariaten.
EL Verelius sade: Wij wilia lyda Konungens bref, hwilket pålägger honom begge 

tiänsterne.

114
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Doct. Brunnerus, sade mycket wara angeläget om synen.
Doct. Benzelius, sade ännu qusestionen wara som förr, om Secretarius skall blifwa 

reent af, eller admitteras substitut.
H. Åkerman sade alt böra refereras till H:s Excelkz innan något tillgiörs.
DD. Benzelius frågade, om icke bref då skulle afgå till H:s Excelkz i den formen, 

att M:r Micrander finge blifwa wid professionen, och en annan blifwa Secretarius.
DD. Brunnerus meente, att icke wore nu till befruchtandes samme difficulteter 

som i Hadorphii tijd, emedan M:r Micrander blefwo altijd tillstädhs, och den andre 
offta borta.

DD. Benzelius och DD. Hoffwenius meente M. Micrandrum böra obligeras att 
gå Consistorio tillhanda, med underrättelsse om alle acter. Men den andre skall sittia 
ordinarie widh arbetet. Alle tychte bäst hafwa warit, om M:r Micrander hade afstådt 
med den begiäran, som han sig uthwärckat hafwer på extraordinario professionen 
för Secretarii löhn, men effter det nu icke står till ändra, måste man afsee något 
annat.

H. Åkerman frågade om någon wijste af Arrhenii donis till att tahla och uthrätta 
något.

En och annan meente att der på icke kunde stort desidereras, och hade han giort 
gode specimina publice. DD. Hoffwenius påminte, att då Dn. Hadorphius kåm till 
tiänsten, giordes prof medh skrifwande.

Slötz om sijder att skrifwas skulle till H:s Excellrz, och först anmähles dhe beswär 
och den olägenheet som Academien hafwer hafft af vicariis uthi secretariaten; sedan 
att begiäres skulle dett Consistorium finge en Secretarium, som fullkonmeligen sielf 
stodo tiänsten före, som det sig borde uthan substituter. Till det tridie tillhålles och 
både Micrander, och den som till secretariaten komma skall, att dhe intet wijdare 
sökia än det som dem nu tillslaget är i belöhningarne, och att om detta skulle 
transigeras a part med begge personerne, skulle och anhålles hoos RijkzCantzleren, att 
i tillstundande tijder, och wid den ändring som med M:r Micrandro förelöpa kunde, 
Secretarii löhn måtte komma till Secretarii tiänsten igen, uthan att den ena må 
bruka substitut effter den andra.

Sidst att effter H:s Ex. bref, Arrheni/w kommer då till den tiänsten, och blifwer 
der wid så frampt hans prof finnas sådane, som Consistorium kan wara tiänt med, 
och om han är försedder med tiänlige gåfwor och snällheet der till, der om man 
intet twiflar.

15. Talte Rector om den armaturen som nu skier emot fiendtligit infall af staden, 
frågades om icke rådeligit wore, att Acad:ns betiänte som humblegårdzdrengier, 
timbermän, Professorum drängier och sådane, skole och wara i tijd tillsagde, att 
armera sig. Det tyckte Consistorium wäl wara, med det första skiedde, att icke staden 
får något till säya här om. Slötz altså att dhe åthminstonne först rulleras, och sedan 
bekymbra sig om gewähr, såda»t som det kan wara, dhe som icke haa byssor, så 
kunna dhe haa spijkklubbor, spadar, lijar och sådant. Till att öfwa dhem kåm i be- 
tänckiande fächtmästaren Grubben, doch meentes gott här med att innehålla, och 
allenast låta antechna dem, och befalla dem see sig om gewähr.

16. Påminte DD. Brunnerus, att Mag. J. Arnell haa för en dag eller någre låtet 
förstå sig, om han spoorde här wed Academien någon mutation blifwer, sig giärna 
önska att han kunde wedh något tillfälle blij ihogkommen med en recommendation 
till högre ort.
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Resol. Det förmeentes wara billigt honom att unna, när han sielf sig anmähler 
hoos Rect. effter han är bekant för en skickelig och wacker karl.

17. Berättade Rector, att i Communitetet intet finnes till bästa, blef altså quaestio 
om en half disk bör stå för musikanter skull, och huru länge. Här wed sade DD. 
Skunck, att fiskiare bära en hoop med ruten fisk till communitetet, der öfwer spijs- 
mästarens folck sig beswärat.

Rector sade, att fiskiare klaga sig det spijsmästaren Jacob Anderson wäger bort 
för dem 2 mk, så att när dhe haa 8 mk, blijr det på hans bessman alenast 6 mk.

Resolverades att den ene halfwa disken säges up wed slutet af denne weckan, 
den andre halfwe disken som musikanterne är i, blijr öfwer midsommarsdagen. 
Ehest tychte alle, att man borde moderera musiken wed denne tijden, effter så 
swåre tijender inkomma.

18. Secret. M:r Micrander beswärade sig öfwer befalningzmannen Jacob Anders
son, att han hade berättat här i Consistorio, att han hade taget af bönderne för sine 
zedlar meer än skiähligit war nembl. 7 A dr för en zedel.

Befalningzm:n swarade sig intet hafwa sagdt honom något förnär, ey heller hafft 
någon ond mening med sitt tahl, uthan trodde altijd att taxa wore satt der oppå. 
Betygade och att han med dhe ~j\ dr hade icke meenat en zedel uthan åthskilhge 
zedlar i en summa. Tillstod och det att ingen bonde hade klagat sig för honom 
öfwer Secret: n. Togh der med sitt afskedh och saken wardt der med slättad.

19. Propon. Rector, att en studiosus Jonas Agraeus Ostrogothus haar råkat uth för 
en beswärlig siukdomb nembl. cancro, will sökia medicin i Stockholm, beder om 
någon hielp der till, effter han sielf af ringa medel skall wara. Alla kiände honom 
för en wacker karl, och betygade sitt medlijdande här öfwer. ResoL Bewiljades 
honom 15 dr smt. i caroliner, om dhe finnas, eller i smt.

20. Betygade Rector sig intet giärna wijdare beswära V. Consist. der icke neees- 
siteten det fordrar, tackade derföre h:r h:r ProfessoriUw för den godheet honom 
wijsad är under detta sitt rectorats ämbete, dess förwaltande af sig han begiärte i 
bästa måttan förtydas, önskade att Gudh wille nådeligen uppehålla wår Allernå- 
digste Herre och Konung, och förläna H:s M:t och heele fäderneslandet, sampt der 
uthinnan denne Kongl. Acad:n den fred och roligheet, att hwar och en sine syslor 
obehindrad förrätta kunde. Slöt der med. Hwar på swarades af ProRectore h. Doct. 
Benzelio.

Den 11 Junij
effter bögpredijkan sammankallades Professores, praesentes wore Rect. M , h. Schef- 

ferus, h. Åkerman, h. Gartman, M:r Liung, h. Verelius, M:r Aurivilli»j, h. Norcop., 
M:r Columbus. Not. M:r Micr.

1. Berättade Rector, att den bonden som nyligen haar städzlat Walskoga hemma
net, beswärar sig öfwer den bonden dher förr satt, att han går honom effter med 
en ladd bössa, haar hugget effter hans pijga med yxen, och slaget hans hustru, 
begiärer blifwa här emot hägnad.

Professores sade, man bör sådant angifwa hoos Cronones fougde, och om han icke 
är hemma då hoos Sam. Stehn, som står i landzhöfdingens ställe, och begiäres att 
bonden må kastas in i fängelsse, om han här till befinnes skyldig, till dess han 
betäncker sig. Och effter ting nu blifwer der ute i Bähling nästkommande tijsdag, 
slötz att Acad. fougde skall der angifwa saken.
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2. Berättade Rector, att Prof. h. Norcop. låter förstå sig wara nyligen tillhanda 
kommet ett bref ifrån högre hand, der i honom pålägges att wara med i den Com
missionen här i staden sättias skall öfwer trollwäsendet, hwarföre han begiärer nu 
dispenseras ifrån Rectoris ämbete, som honom nyligen injungerades. Effter han med 
bägge dhe trägne extraord. embeten ey kan tillijka uthstå. H. Norcop. nu närwarandes, 
sade sig wäl i anseende till det honom nyligen committerade rectoratz ämbete 
tänckt undbedia sig ifrån commission, men emädan han hade fått wiss kundskap, 
det en annan man nl:n Stiernhöken hade sökt giönom twänne bref blifwa dispen- 
seradt der ifrån, men det blefwet honom afslaget, alt derföre haar han funnet 
rådeligare att undbedia sig ifrån Rectoris ämbete. Professores somblige meente, att 
Commissionen lärer intet gå så långdt uth, och att h. Norcopensis torde wäl blifwa 
der ifrån dispenseradt, sedan han någre gånger hade wäret med. Imedler tijd kunde 
ProRector förträda hans rum wedh Consist:m nu i sommar, och icke månge Con
sistorii dagar infalla.

H. Norcop. swarade sig wilia wara enskyllad, om något inspråk i längden der på 
fölier, att den ene skall nomine wara Rector, och en annan förrätta alt arbetet. 
Blef altså intet annat sluth.

Den 14 Junij
höltz Consistorium minus, prees. Rector M., DD. Hoffwenius, h. Norcop. i DD. 

Rudbeckii ställe, M:r Aurivillius. Not. M:r Micrand.
1. Företogz den saken, hwar om finnes in actis d. 7 Junij §. 2. angående slagz- 

måhlen emellan Berglijn och Saalman sampt Hedrasum.
Ericus Rhudelius, Jacobus Gumelius twänne studiosi, som giästa i den gården 

der slagzmåhlen skiedde, inkommo att witna. Frågades om desse studenter såge huru 
slagzmåhlen gick an. Gumelius sade sig kommet uhr sin stuga sedan slagzmåhlen 
skiedde, hade altså intet till säya, uthan affträdde.

Ericus Rhudelius hade sedt på giorde edh, witnade så, när iag i sängen fick höra 
slå med påkar på gården, sprang iag up i swalan, då stötte Hedraeus ett slagh heller 
2 Berglijn i bröstet, att han föll kull, med en klädestång tiock som en stoolfoot, lång 
som en fahna, när han kom då up, drog han wärian och skadde dhem begge. Frågades 
om han intet hade wärian förr. Sw. det såg iag intet. Fr. om både Hedraeus och 
Saalman slogp Berglijn? Sw. Hedraeus slog Berglijn, men Saalman slog Ulmskog, 
sade att wärdinnan weet bäst. Sändes effter henne å nyo, men hon intet funnetz 
hemma. Berglijn sade, att det Rhudelius witnade om, war sidste gången han blef 
nederslagen, men dhe 2 förre gångeme hade han intet sedt

Parterne affträdde. Consistorium discurerade om saken, funno 1. att Berglijn intet 
kan säyas haa giort detta i nödwärn, ty der till hörer meer. 2. Att icke heller Saal
man och Hedraeus finnes wara dijt budne der på att sådant wäsende skulle blifwa af.
3. Att Ulmskog finnes ha wäret störste orsaken till all denne oreedan, påmintes att 
denne är illa noterad förr, derföre tyckte Consistoriales wäl man blefwe af med 
honom, helst effter han är uthskuten af sitt landzskap.

Syntes än nödigt att fråga Berglijn, om han will än beropa sig på wärdinnans 
witne, eller är tillfredz att saken nu dömes, på dhe skiäl nu inkompne äre. Parterne 
inkallades igen, och frågades Berglijn här om? Han swarade, kan iag blij frij prubban 
så såge iag giärna att hon witnade, men skall iag sittia längre inne, så seer iag intet 
annat än iag swälter ihiäl. Honom lembnades att betänckia sig wäl. Han sade sig
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intet wänta något af witnen särdeles, uthan låter sig nöya med den berättelse reeda 
skiedd är, och att domb der på må falla. Affträdde så parterne igen.

Consistoriales taltes något wed här om, funno bäst att låta domb skie. Inkallades 
så barberaren Trecho tillijka med parterne. Barberaren förmantes på sitt samweth 
berätta om skadan. Han lofwade det berätta, så att på Hedraeus äre 3 finger aldeles 
snedt afhugne på högre handen, och kunne intet läkias. Tummen war och afhuggen 
att lijtet hölt ihop, men kan läkias, doch icke den öfre leden, ty den lärer aldrig 
kunna röres, på wänstre handen hade han och ett kiöttsåår, men får intet lyte der af. 
Hedraeus bekiände sig ingen blåna fått.

Trecho continuerade wijdare sin berättelse således. Saalman är huggen i wänstre 
handleden meer än half af, lärer aldrig kunna röra dhe 3 fingren, men tummen och 
det fremsta fingret, lärer han kunna få röra. På samma arm uthan på är han och 
huggen, att ett stycke af armen är borta, doch kan han röra armen. På Saalman war 
och hufwudet sullet, bekiände och barberaren att Saalman dånade.

Berglijn böter för hugg på Hedraeus, (1) lyythugg i tumblingen effter 6 cap. §. 1.
S. m. med wilia 9 mk smt., för Såhrm. och 3 mk lytesboot. (2.) för 3 finger afhugne 
effter cap. 4. §. 1. 12 mk Såremåhl och 9 mk för lytet. (3.) för ett kiöttsåhr i 
wänstre handen 12 mk 9 cap. ej. t i t

För Saalman böter Berglijn (1.) för hugget i handleden effter 6 cap. i begynnelsen 
Sm. med wilia 9 mk smt. Sååhrm. och 3 mk lytesboot. (2.) för beenlösning på armen 
20 mk till treskiptes 7 cap. Wärjan haar han och förwärckat till Reet. M.

Ulmskog för ett slag i Saalmans hufwud 12 mk 9 cap. (2.) för pust och håårdrag i 
stugun på Saalman, sedan han så illa skadder war 12 mk tillhopa.

Saalman böter för slag på Ulmskogh effter 9 cap. 12 mk.
Hedraeus böter för 2 blånad han har stött Berglijn i bröstet 12 mk smt. hwarthera 

9 cap. Sm. (2.) ett slag i hans hufwud hwar effter det sulnade 12 mk eid. cap. 
Bardberarelöhnen fan Consist. skiähligit att Berglin betalar.

Kostpeninger mädan han Berglijn och Ulmskogh har settadt 3 weckor in carcere, 
måste wederparten bestå effter stadgar och wanlig praxin, och kan afräcknas i 
dheras böter, för det dhe äro sakfäldte till, måste ställas caution eller pant, innan 
dhe slippa uhr carcere.

Berglijn inkom, begiärte få skonsmål på barberare löhnen, men det wistes honom 
inge skiähl finnas till. Han talte om det slaget Hellberg haar fått? Swarades: han 
får tahla der på sielf.

2. Inkom And. Giöding emot Petter Wolcher, angifwandes den skada han hade 
fått af ett styng. Berättade så att någon disput war kommen emellan M:r Duan och 
Wolcher, först gick iag till Duan. Han sw. iag wille giärna förlijkas. Sedan gick jag 
till Wolcher. Han sw. draa till fanders. Gud beware oss däden, sade iag! Han sw. 
mången kommer dijt förän han will. Der af wart iag något altererat, frågade, hwij 
han sådane ord förde. Fr. hwaräst detta skiedde? Sw. i DD: i Benzelii huus, sedan 
gick Wolcher och dhe andre uth, Duan och iag wore qwar, inne en stund ty wij 
wille undfly sådant, ginge sedan uth, då ginge Wolcher och dhe andre på gatan, 
begynte så Wolcher och Duan sin förra träta, och när wij komme mot nya broon, 
frågade iag Wolcher hwarf[ör] han sade dhe orden. Sist sade iag, om I intet will 
bättre förlijkas med mig och andre, så will iag ingen wänskap eller umgiänge haa med 
Ehr, då slog han mig först en öhrfijl, tog sedan uth wärian, slog mig ett slag öfwer 
ryggen med flata wärian, stack mig sedan med en hoy, stack andre gången effter
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mig, då kom Mag. Duan tog om armarne på honom, då wände Wolcher om wärjan, 
stack effter honom på både sijdor. Duan week sig undan som han sielf weet be
rätta. lag gick der med till barberaren. Wärian har sedan Söderman taget af Wolcher.

Wolcher sw. sompt sant sompt osanning. Jag war först buden af GiÖding till 
Låhrmans, der war ingen oenigheet, när wij hade wäret der en stund på natten, kåm 
01. Odhelius dijt, honom måste wij någre fölia heem. När wij kommo på wägen mitt 
mot Biskopens port, och under wägen slog Söderman något i gatan med sin wäria, 
då warnade iag honom, sedan mötte oss andre som speelte på gatan*. Dhem slog 
Giöding en och annan, och iag warnade dem. Sedan fölgdes wij åth till Odhelium, 
der wore wij alle rolige, till dess Duan och iag kommo i en discurs, illade något 
hårdt, då kåm Giöding wille dämpa wårt tahl, tog Duans partij an wille hiälpa honom 
i discursen. Då sw. iag, I haa intet giöra der med, draa till fanders! Han sw. hwad 
skall iag draa etc. Tager der med uth sin wäria, säyer, skall iag lijda det, då kom 
Fahlström, tog wärian af Ehr. (Giöding nekte här till.) Jag sade till Duan, wele 
wij haa anseende till hwad huus wij äre i. Giöding s. det war Duans ordh. Wolcher 
tillstog sig så sagdt, mången kommer till fanders som intet weet der af, gick så iag 
med Fahlström uth, till dess wij komwo till hwalfwet som går åth kyrckiegården, der 
stante wij, då kommo dhe andre 4 eller 5 rusandes, när dhe kommo i Benzelii port, 
så ropar en, och kommo så strax gåendes till oss. Duans och min discurs begyntes så 
å nyo. Giöding frågade åter hwarf[ör] iag wijste honom till fanders. Jag bad honom 
åthskillige gånger, att han wille släppa den discursen och låta oss blij. Fahlström 
gick så bort, wij fölgdes åth, ginge förbij Giödingz herberg, han fölgde mig, sade 
sig förstå så wäl som iag sine saker, och sin wäria, wille änteligen haa satisfaction, 
när wij kommo till Bringii port, stod iag i skuggen som af porten kom. Han påstod 
satisfaction, och sade änteligen, på det sättet upsäyer iagh ehr all wänskap. Då slog 
iag honom en öhrfijl, slog honom sedan med wärian öfwer ryggen, och i det samma 
skiedde i en hoy skadan. Sedan kommo dhe andre på mig, iag arbetar mot dhem. 
Söderman tager så min wäria af mig, Medenius den af honom, och iag af Medenio 
igen, wijste dem wärjan och sade, iag will intet skada ehr.

Frågades effter witnen, nämdes Duan och Söderman, emot desse exciperade 
Wolcher, effter Duan war orsaken till trätan, och Söderman Giödingens contubernal.

Frågades om andre witnen finnes. Wolcher nämde dhe andre som wore med 
Medenium, Printz och Fahlström, men desse sades wara bortreeste.

Consist:m lät inkalla Mag. Duan, sades honom, att Wolcher haar fuller exciperat 
emot hans witne. Duan swarade, iag är der med bäst till fredz, att slippa säya något 
här i, men om befallning skier till mig af V. Consist., så will iag effter samweth 
säya.

Änteligen tillät Wolcher, att M:r Duan giör på sin edh berättelse.
M:r Duan aflade sin witnes edh, begynte så af det som närmest kom till slagz- 

måhlen. Giöding kom till mig i stugun, sade förlijkas. Iag sw. iag må giöra, han 
gick till Wolcher sade äfwen så! Han sw. draa till fanders, man kan komma dijt 
förrän man will. Sedan skildes wij åth. Wolcher och dhe andre gingo uth, iag och 
Giöding blefwe qwar, meente wij skulle slippa. Sedan då wij kommo uth, råkte 
wij Wolcher och Fahlström och någre andre, fölgdes alle åth. Så begyntes wår förre 
discurs, yrkte så sig emellan Giöding och Wolcher om dhe orden till fanders. 
Wolcher fr. om icke M:r Duan mins att Giöding sade sig så wäl förstå.

* Ordet gatan överstruket.
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M:r Duan nekte sig det minnas hördt, till dess wij kommo till broon då galt det. 
Giöding s. på detta maneret skall wår wänskap wara ändhad. Då slog Wolcher 
Giöding en öhrfijl, i det samma skiedde skadan i en sådan hast, att ingen wijste 
det, iag tog så honom om armarne, Giöding sprang bak om ryggen på mig, iag 
brottades så länge med honom, till dhess dhe finge wärjan af honom, han böd fuller 
till att skada mig, men så kom han lijkwäl intet åth, ey heller släpte iag honom förrän 
dhe toge wärian af honom. Sedan han fick wärjan igen, så sade han fuller någre hårde 
ord, satte wärian på bröstet på en och annan.

Söderman inkallades, och spordes om Giöding offta haa yrckiat på dhe orden han 
wijste honom till fanders. Det sade Söderman sig hördt. Frågades om Giöding haa 
sagdt, iag förstår min wäria så wäl som I. Det nekte Söderman sig hördt, men tillstod 
sig det hördt. Sedan ginge wij och taltes wed Wolcher och iag, då sade Wolcher, 
hälssa Giödingen, och säg att först iag får see honom, så skall iag slå honom att 
han skall blij willer för mig. Då satt ondskan i honom, men intet wijste iag att 
skadan war skiedd.

Parterne affträdde. Taltes om skadans storlek.
DD. Hoffwenius: att om wärjan hade gått en knifsbak bättre in, så hade han 

stucket af arteriam soporalem. Giöding muterade situm in ipso ictu, haa såret gått 
per lineam rectam, så hade han aldrig steget up.

Fr. om han blijr lytt här af. Doct:n sade det kan iag intet säya, men debiliterad 
blijr han, att han lärer intet tohla någre injurier såsom kiöld och blåst, särdeles nu 
förän han konwwer till stadgan, derföre är mitt betänckiande, att Wolcher måste 
natt och åhr wårda om hans lijf, den feber som han sedan råkade i kan iag och säya 
att den yppades här af, hwilken som nu en månadz tijd har lijdet.

Parterne inkallades och frågades om dhe nu är nögde att det dömes. Giöding sade 
sig wara nögd, att domb nu faller. Wolcher s. sig fuller kunna få witnen på om 
discursen oss emellan, särdeles att han talte om sin wärja. Wijstes Wolcher af 
Consistorio, att der med graverar han sig meer, ty der igiönom lärer det blij klarare, 
att han animo vindictae detta haar giort. Wolcher sade änteligen sig wara till fredz 
med, att det nu dömes. Affträdde här med.

Resol. Dn. Wolcher plichtar effter lagh 7 cap. Sm. med wilia StL. 20 mk smt. 
(2.) skall han wårda för skadan natt och åhr 16 cap. ejusd. tit. Lytetz boot, reserveres 
kiäranden till dess man får see om något lyte följer. Hwad bekostnad på medicin 
och cuur skiedd är, bör och M:r Wolcher wara responsabel till.

H. Norcop. reserverade sig denne meningen, effter han blijr responsabel för att 
swara natt och åhr till lifwet, så seer iag intet, att han bör nu böta. Ty der med lära 
wij förtaga kiäranden sin rätt i längden att tahla om lijfwet, der det lijder anstöt.

Parterne inkomwo, domen uplästes. Wolcher sade det falla sig swårest, att han 
natt och åhr skall wårda om hans lijf. DD. Hoffw. remonstrerade skiähl här till.

3. En Acad. bonde Månss Anderson i Jönsgiärde*, beswärar sig att han har i en 
rögning på en hage, råkat bränna op oförmodeligen 3 st:n eeker. Nu anklagas han 
af Cronones fougde, begiärer derföre Acad:n som iordäganden är wille honom bij- 
springa.

Resol. Effter den 1 punchten i skogzordningen af 664. d. 29 Aug. tillgifwer 
Acad:n bonden den skadan han har giort med, men pålägger honom att plantera

* Felskrivning för Hönsgärde.
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dubbelt så månge igen, och wårda om dem, till dess dhe undan för boskapzbeten 
wäxne äro.

4. Slötz att Academiae fougde Jacob Andersson skall uthföra Fåfängbodahustruns 
[Maria Andersdotters] saak, emot östhammars boerne wed tinget.

D. 15 Junij
höltz Consist. majus effter introd. Prof. Grubbs.
1. Aflade Prof. Grubb sin assessoris edh.
2. Prof. AurivilL inspect. stip. gaf till förstå, att twänne stipendiater haa länge 

stådt på listan för communitister, men intet wäret här, nembl. Johan Wibbling, 
och Ajalinus den äldre. Och haar Wibblingz swåger skrifwit hith, och låtet förstå, 
att Wibbling derföre haa hållet sig hädan, mädan han har fått weta det Communi- 
tetet intet har wäret upsatt denne tijden, men af Ajalino haa wij intet hördt.

H. Åkerman: iag har hållet mig effter reglorne och i wår facultet struket dem uth, 
som hela tijden wäret uthe.

Här om discurerades, och syntes fuller betänckeligit, att uthsluta dhem effter 
reglorne, emedan dhe intet haa denne tijden kunna betiäna sig af Communitetet. 
Men syntes och wara stor försummelse hoos dem, att dhe intet haa uthlåtet sig med 
någon uhrsächt.

Resol. Det sättes nu andre i stället, doch lofwas desse att få rum igen när dhe 
komma hijt, och kunna dhe sådant låta förstå i tijd giönom sina, att man kan uthsee 
nun för dem, af mulcta kunna dhe få något.

Den 18 Junij
sammankallade Rector Professores effter högpredijkan, berättade att konstswärf- 

waren [Erik] beswärar sig, det han ännu intet haar fått den betahlning för huus- 
hyran i cröningztijden af h:r Lennart Ribbing, begiärer der före att studenten 
Otterdahl, som contraherade med honom på h:r Ribbingens wägnar, må arresteras.

H. Åkerman sade att h:r Ribbing hade budet konstswärfwaren rogh i betalning 
på sin gård Kaasby å 14 dr tunnan, men han intet welat wara der med till fredz. 
Slötz här om, att studenten får slippa arresterad, doch tillhålles han att wara der om 
bekymbrad, det swärfwaren må få sin betahlning ju förr iu heller.

Dhen 19 Junij
när Micrandri introduction förrättades, trädde Professores in i Consistorio, nembL 

Rea. Magnif., DD. Rudbeckius, DD. Brunnerus, h. Åkerman, h. Gartman, DD. 
HoffweniÄj, M:r Celsius, M:r Aurivilliox, M:r Columbus, M:r Grubb. Not. M. M ia.

I. Aflade M:r Micrander sitt juramentum Profess, extraord.
2. Blef tahlat om dhe studenterne Berglijn och Ulmskog, som giorde skadan på 

knifsmedz Larss [0: Salman] och sahL Hedraei sohn [Andreas], att dhe haa intet till 
böta med, ey heller något att lefwa af, der ingen caution få; derföre begiära dhe, att 
d a  dhe ha settadt inne, må afräcknas för deras böter till Consistrm. Rector sade 
sig gifwa sin tertial effter. Detta syntes skiähliget effter in ta  annat är att tillgå.

Effter orationem introduaoriam, trädde åter Professores in i Consistrm, exceptis 
DD. Rudbeck a  Dn. Prof. Åkerman, hwilka gingo bort. Och blef då åter talt om 
dhe 2 incarcererade studenterne. Slötz äntelig om dem, att Consistorii deel få dhe
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afräckna i den tidens fängelse dhe reda suttet, aldenstund dhe intet haa till betahla 
med. Rector gaf och nu sin deel effter, men tertialen som målsägaren tillkommer 
måste dhe betahla, doch afräcknas och der i deras underhåldzpeninger 2 öre smt. 
hwar dagh medan dhe haa wäret in carcere, hwilka kiäranden bör bestå, och lofwade 
Rector kalla målsägaren till sig, och säya dem detta. Item att der dhe icke under
hålla dhem, så slippa dhe uth, ty dhe kunna intet swälta ihiähl. Slötz och att dhe du 
slippa uth, att see sig om betahlning till målsägaren och barberaren, doch skall någon 
af wachten fölia med dem så länge det bestält är.

3. Giorde Efwert Häger Amanuensis Consistorii juramentum, och förmantes 
hålla sin edh.

4. Slötz att h. Gartman och h. Micrander tahla med secret:n h. Coyet om revisions 
saken, innan han reeser här ifrån, och gingo dhe strax att sökia honom, men han war 
reda k l 7 i morgons bortreest igen.

Finis rectoratus ampliss. Dn. Arrhenii.

Rectoratus 
praeclarissimi viri 

D. Andreae Norcopensis.

D. 22 Junij
höltz Consist. majus, praesentes wore Rector M., DD. Skunck, h. Scheffer, h. Åker

man, h. Gartman, M:r Aurivill., M. Celsius, h. Verelius, h. Arrhenius, M:r Columbar, 
M:r Grubb. Not. M:r Micrand.

1. Constituerades officiarii in proximum semestre.
Decani in facult. theol. DD. Rudbeck, in jurid. h. Gartman, med. h. Ol. Rudbeck, 

phiL M:r Liung.
Adsess. Consist. min.: h. DD. Brunnerus, ehuruwäl Rector effter begiäran DD. 

Brunnerum ursächtade, som för någre wichtige ährender iämwäl af consist. ecdesiast. 
sig pålagde, måste på någon tijd wara här ifrån. Doch förmeentes nu öfwer som
maren icke så månge Consist. min:ra infalla, att icke någre andre kun«a förträda 
hans rum, imedler tijdh h:r Aurivill. lofwade förste gången sittia i hans ställe. In 
jurid. h. Åkerman, in philos. h. Arrhenius och M:r Grubb.

Inspect. stip. in fac. theol. DD. Rudbeckius, in medica DD. Hoffwenius, in fac. 
phil. M:r Columbus.

2. Uplästes 111. Cancell. recommend. af d. 1 Junij för H:s May:tz änckiedrottningens 
corporals under drabanterne sohn till stip. Regium, fast han icke kan praestera prae
standa. Effter stipendiat registret är nu reda färdigt, och deri intet står till ändra, 
så kan han fuller denne gången intet accommoderas, uthan när nästa termin inkom
mer, och rum ledige blifwa, skall han wara närmest der till för denne recommenda- 
tion skulL

3. Mentionerade Rector om den bonden i Karby Michel Jönsson, hwilken begiärer 
försäkringzskrifft af Consist:o det han slipper med 10 t:r spannemåls och 30 dr 
kopprfrmrtz uthgifft åhrligen af Academiae hemwanet i Karby, effter honom wed
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dess tillträde skall så wara lofwat af dåwarande insp:e. H. Aurivill. betygade så 
wäret afskiedat, fast det ey kom ad acta, hwarföre slötz, att han slipper åhrligen med 
10 t:r spanne: 1 och 30 dr kmt., ifrån den tijd hans frijhets åhr expirerade.

Nu upkom h. Celsius.
4. Uplästes 111. Cancell. recommendation för Albino Möller att blij accommoderad 

med stip. Regio.
Resol. Han anmähler sig till någon wiss facultet och giör sine prof, så kan han 

.winna sin begiäran framdeles, effter nu för seent är i denne termin.
5. En bonde i Söder Kiällmyra i Teensta sochn Matz Johanson, haar antaget ett 

Acad:ns hemman, men klagar nu det wara wärre handterat, än han trodde, när han 
det emottog, begiärer derföre att der må skiee ransakning, och att han må winna 
någon förmedling, till dess han hinner något förbättra hemmanet.

H. Columbus och h. Aurivill. wittnade der see illa uth. Somblige skattade nödigt 
att en inspect. aerarii med fougden och rättaren syna hemmanet till huus och åker, 
och berätta nogare der om, så kan sedan något närmare slutas, hwad honom unnas 
kan. Men fanss rådeligit här om tillfråga fougden. Jacob Andersson inkallades, och 
spordes här om, först om det syntes hemmanet när denne bonden det tillträdde. 
Sw:de den andre bonden rymde af, derföre kunde intet stort giöras till saken, be
tygade inga huus wara dher, och att den andre hade brändt op giärdzgårderne.

H. Åkerman påstod, att der måtte synas först, andre höUo detta onödigt. ResoL 
Han förtröstas att få någon tillgifft framdeles, när man får närmare wettskap om, 
huru han har handterat hemmanet, sedan han kom dijt, hwar om fougden Jacob 
Andersson skall giöra sig wäl underrättad.

6. Inföll taal om Marins lägersmåls saak, och uplästes en resolution af v. consist. 
eccles., der i han remitteras till Consist. acadrm, att der först undfå sin domb. Efter 
han på intet sätt kan disponeras till ächta henne som han haar belägrat, men effter 
parterne ey wore op citerade, blef detta opskutet till en annan gång, och lofwade 
Ven. Consist:m för den orsaaken wilia komma tillhopa, när bud kommer före.

Nu upkåm h. Åkerman, hwilken då han förnam sig wara constituerat adsessor in 
Consist. minori, sade han sig senare wäret än h. Gartman, hwar effter kan sees.

7. Slötz att Jacob Andersson gifwes fullmacht till ägende syyn emellan Åhrby 
och Giökzby dagen effter Persmessdagen. Item gifwes honom en fullmacht till ut
föra hust. Mariae Andersdotters saak i Fåfängboda emot östhammars boerne d. 
26 Junij wed häradztinget.

Dhen 28 Junij
höltz Consist. minus, praesentes wore Rector M., h. Åkerman, h. Arrhenius, M:r 
Aurivillius i DD. Brunneri ställe, M:r Grubb. Not. M:r Micr.

1. Företogz den saken som haa wäret före, emellan Rimmium och Wolcher, hwar 
om finnes i h:r Aurivillii rectorat d. 7 Julij och d. 15 Sept. och uplästes aeterne här 
om. Parterne inkomme, och frågades om Rimmius haar nu något meer till påminna. 
Han sade sig haa en stor skada, armen blefwet afhuggen, haa lyte der af, att han 
nu intet kan lyffta eller kasta med armen. Sade att han undrar mycket på den knifwen, 
och att dhe hade många budh effter honom, när han war borta. Neekte med högsta 
edh sig brukat det ordet skijtspigger, som i actis nämnes, ey heller hördt det ordet 
någonsin för än han hörde det af Wolchers mun. Neekte och inständigt med edh sig 
icke kallat h:r Schefferi dotter skietflicka. Uplästes så Tolfstadii witne, och frågade
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om dhe meer af honom desiderera, dhe sade ia der till, och effter Tolfstadius hade 
reserverade sig in actis, att påminna sig något effteråth, tillätz han det nu giöra.

Tolfstadius inkom, och frågades om han wille nu något tilläggia, item om han det 
wille giöra på förre edh. Han sade sig på sin förra eed det willia giöra.

Wolcher fr:de nu, om icke Tolfstadius minnes, det Rinwmus kallade honom 
skietspigger. Tolfstadius sw. sig fuller wetta att någon gloosa war det, men minnes 
intet, om det war det eller det ordet. Frågades sedan Tolfstadi»j, om Rimmius sade 
om Professorens dotter skietflicka? Han swarade, så sade han wij äre narrar, som 
dricka sådanes skåhl. Hade nu intet meer säya. Parterne affträdde, gick altså till 
doms.

Resol. M:r Wolcher böter 1. för en blånad på stadzfiscalen Rimmium 12 mk 
sölfmt. 2:do. Ett kiöttsåår 12 mk smt. 9 cap. Sm. med wilia. 3:0. En pust 6 mk smt. 
12 cap. ejusdem tit.

Barberarelöhnen skall M:r Wolcher betahla, det Wolcher sade sig reda giort, 
Böterne lofwade Wolcher och oförsummeligen betahla. Fiskalen gaf sin deel till 
dhe fattiga.

2. Inkom M:r Gabriel Duure emot Ol. Utter för något tahl som skall wara spridt 
om hans hustru, till hwilket denne Utter hålles för baneman, och är derföre dteradt. 
Och sade Duren honom sagdt sin hustru, hust. Marina Erssdotter, i Stockholm sittia 
inne, det han med witne wille Utter öfwertyga.

Utter tillstod sig det sagdt, men hördt det af Nils Arfwedson Tegner hingst- 
rijdaren, hwilken då han kom från Stockholm, sade han om fredagen för sin hustro 
det hust. Marina sitter inne i Stockholm, då war iag, sade Utter, der inne med 
Nathanael* den förre hingstrijdaren. Det sade iag dagen effter om lögerdagen för min 
wärdinna Peer Andersons hustru wed Dragarebrun. Nu haar iag låtet citera Tagner 
på CiämnersCammaren, såsom man för mig, men han nekar sig det sagdt, uthan 
att Nathanael skall det sagdt. Nathanael är nu borta åth Småland, den iag lijkwäl 
eliest ha tänekt begiära till witnes, effter han war tillstädes när det sades.

Duren urgerade, att när Utter detta sade för sin wärdinna, wore der stadztiänare 
inna, hwilke då haa nekt detta wara sant. Utter sworet på det wore sandt.

Utter sade sig sworet på, det han hade hördt det wara så. Peer Persson stadztiänare 
inkom, giorde edh, witnade så. M:r Utter kom något drucken in, sade, iag skall 
säya nya tijender för ehr. Hwad då sade iag. Han sade, hust. Marina sitter inne i 
Stockholm, iag sw:de det är intet sant, det sade och hustrun. Han swor det war sant. 
Denne hade intet meer till witna. Frågades om Utter intet taalte om, hwarföre 
hon sitter inne. Han swarade, ney det taalte han intet om. Ey heller frågade wij, 
uthan iag gick sedan till hust. Marinas pijga Dordi, och frågade om det war sant.

Peer Anders hustru h. Karin Andersdotter giorde edh, witnade så. Uttern, sade 
wärdinna, dhe säya hust. Marina i boden sitter inne, iag och Peer swarade, det är 
intet sant, då sade Utter, taa mig faan, war det icke en trowärdig man, som sade 
det för mig. Peer Person sade och nu, det Utter sade sig det hördt af en annan. 
Wij nekte det åter. Han swarade igen, att det war sant. Frågades om han sade 
hwarföre hon sitter inne, det nekte hon honom sagdt. Studenten tillstod sig sworet 
på det han hördet af en trowärdig man, men minnes intet det han swor, att det 
war sant.

Nathanael Eriksson.
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Utter framwijste ett protocoll af stadz Ciämners Camwaren af d. 19 huius, der 
uthi bland annat finnes berättadt det Nils Arfwedsson fuller neekt sig detta sagdt, 
men lijkwäl både giönom stadztiänaren först då han blef citerad, som och sedan in 
för Ciämners rätten sielf sagdt, det månge hundrade så haa talt om hust. Marina 
i Stockholm, sade och att Nathanael sagdt, det h. Marinas man wore afsatt ifrån 
tiänsten. Taltes sedan om, att Academiae smedz hustru haar hördt samma gång, 
det Nils Arfweson Tägner detta sade om hust. Marina. Denne smedz hustrun upkåm 
omsijder, Malin Perssdotter be:d, hon giorde edh, ehuruwäl nödigt, effter hon sade 
sig intet wetta. Äntelig sade hon, dhe sutto fredagzafftonen i min moders stuga,
01. Utter, Nathanael, Tegner och en hans sohn, i wärt huus hörde iag dem intet 
tahla der om, ehwad dhe och haa talt sedan dhe kommo op till Tegner. Utter sade 
ännu sig hördt det af henne, att dhe och der haa taalt, om det hust. Marina wore 
insatt. (Affträdde der med.) Duren begiärte, att ehuruwäl Utter kan få en annan 
man för sig, lijkwäl effter Utter intet kan leda ifrån sig, att han animo calumniandi 
haar detta sagdt, wille Duren reservera sig det öfrige emot Tegner in suo foro. 
Begiärte lijkwäl nu correction på det som Utter finnes brotzlig till. (Parterne aff
trädde.) Betäncktes om detta kunde nu afdömas.

H. Åkerman och h:r Aurivill. meente man kunde nu intet döma här i, förrän 
saken är utförd på Ciämners Camwaren, där studenten henne haar angifwet. Det 
bijföllo och änteligen dhe andre. Utter pålades med största alfwar, att utföra saken 
i Ciämners Cammaren, så snart möyeligit är.

3. Gabriel Tegner en studiosus, beswärade sig öfwer Jacob Carlgreen och Jonas 
Empselius, huruledes han blefwet illa af dem tracterad, slagen 6 hohl i hufwud af 
en järneldgaffel, och med ett wedhträ i ryggen, dhe hafft twänne novitios med sig 
samma gång. Berättade sedan något omständeligare här om. D. 6 Junij hade iag 
något bestella i Nils Simsons gård, der desse giästa, då såto der twänne studenter 
och drucko der en kanna öhl, dhe både mig sittia med, då kom Carlgreen in, och 
begynte ordkastas något med en af wårt sällskap, sedan wij kåmmo uth sade min 
cammerat, dhe spotta på oss och skiälla oss för hunsphottar. Dhe andre neekte så 
wara passerat, begynte så bullra mot hwar annan, att ingen kunde fatta hwad dhe 
sade. Änteligen klagade Tegner, en af desse slog mig först i farstugun, lopp så iag i 
pordidret, der slogo dhe mig woro på mig alla 4, sparkade mig, novitii höllo eld
gaffelen och wedträ, men dhe andre både droge mig i håhret. Så kommo qwinfolcken 
och togo mig in undan dhem, då lopp Carlgreen effter up i trapporne och dängde 
mig på ryggen. Insinuerades twänne attester, den ene af Finstelens dotter Kierstin 
Jonsdotter, som giäster der i gården, och wittnar hon det samma som Tegner nu 
berättade wara passeradt i portlidret. Den andre attesten af twänne personer witnade 
honom Tegner hafft 6 bloodsåår. Emselius neekte det dhe sputtat uhr sin stugu, 
icke eller kallat dem som sutto neder under hunsphottar. Klagade att Tegner och 
hans compagnie stötte med wärjan i taket, att desse uppe i sitt logemente ingen 
roo finge. Emselius neekte sig slaget med ellgaffelen, uthan med ett swärdfäste.

En pijga inkom Karin Nilsdotter som tiänar Nils Simss änckia, giorde edh. Be
rättade sålunda här om, det begyntes så att P[etri] Cursoris sohn Erick Edberg* gick 
uth, då stod Carlgreen och Emselius i sitt cammarfönster, så sade Edberg, ia see god 
dagh, dhe sw. intet der till, han gick in i förstugu, kåm åter uth igen, hölt hän-

* Kallade sig även Hedberg.
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deme up i wädret, stod och såg mot fönstret, gick åter uth igen, der med ginge 
Carlgreen och Emselius in i en saal dhe haa inom för cammaren, begynte springa 
och dantza der inne. Så stötte Bdberg wärian up i taket; Rect. frågade om någon meer 
stötte, hon nekte det sedt, sade in matmors sohn Simon det andra och sedt. Jag 
bad Simon sade pijgan afstyra detta. Edberg sade, dhe giöra oss i bravat, der med 
baar uth för dem som neder under wore, togo på slå wärjorne i gården, Edberg 
och Tegner, bruto wärjorne emot fönstren, så gick Simon uth, och skulle stilla 
dhem. Tägner lät stilla sig lade neder wärian, men Cursors sohn stötte ändå mot 
fönstret. Tägner och Edberg sade, dhe achta intet hwem det war, om det wore 
sielfwe lectores eller huru det ordet war, så skall ingen sade han skiälla mig för 
hunsphott, då kommo dhe neder uhr nastugun Carlgreen och Emselius. Carlgreen 
slog spijsmäst:ns sohn, han och Hambraeus ginge då undan, Tägner sprang åth 
porten, dhe andre fölgde effter doge honom.

Sedan kåm Kirsten Jönsdotter neder, hade up Tägner i sin farstu, så sprang 
Carlgreen effter honom, slog honom dher något och, så gaf j. Kirstin sig emellan, 
Carlgreen gick så neder. Meer hade denne intet säya.

Tägner klagade att hans håår war draget uhr honom, halsduken sönderrijfwen, 
och kläderne illa handterade.

Emselius klagade att Tegner då han gick från j. Kierstins stugu hade han ropat 
skiälsord, framwijste Erick Perss attest, som nämde hunsphott och penal. Item 
Erick Frykmans attest, att Tegners syster haar sagdt, det Tegner hade ondt till 
Emselii disciplar.

Pijgan Karin tillstod, att Tägner badh Carlgreen när han först kåm neder, och 
sade, monsrr iag har intet giort ehr emot. Emselius klagade, att Tegner om morgo
nen effter, hade hootat hans disciplar, då dhe ginge i kyrckian. En pijga Johan Ols 
Elsse sade: Tegner stod i j. Kirstins fönster och ropade, hade wärian i fönstret, att 
udden syntes, sade skall en tåcken hunsphotter penal skiälm öfwerfalla folck. Den 
andre Emselii discipel sprang der med undan i wår gårdh. Tägner neekte sig kallat 
dem penaler och hunsphotter. Pijgan giorde edh, att Tägner kallade novitium hun
sphott, skiälm, penal.

Carlgreen klagade att Tegner haar spergeradt på honom det tahl, att han är en 
debuschant, uthsluten af sitt landskap etc. Det lämnades honom till uthföra en 
annan gång.

Tägner sade sig fått 6 såår, fyra haar barberaren lääkt, men tu haar Tegner sielf 
lekt. Och effter wederparten sade intet så stor skada wara, syntes nödigt upskiuta 
detta till barberaren inkomwer, som förmentes kunna skie i affton, sedan Consist. 
majus slutes.

Kl. 5 effter middagen togz denne saken före å nyo. Tegner sade att barberaren 
intet är heemkommen, syntes nu intet nödigt att differera saken, effter man hade 
witnen nock, det 4 såår wore läkte. Dhe andre syntes intet stort wara om dhem 
han sielf lääkt.

Consistorium skred till dombs.
Resol. Carlgreen böter för ett håårdrag 6 mk, sedan böter han tillijka med Emselio 

för 4 kiöttsåår på Tegner 12 mk smt. hwarthera, som giör 12 dr smt. tillhopa. 
Barberarelöhnen skole dhe och betahla.

Tegner effter 31 cap. RådstuguB. §. 2. för 2 skiälsord på Emselii disciplar 6 mk 
smt. hwardera. Böterne lofwade dhe innan 8 dagar afläggia, och för intet afreesa. 
Tegner effterlätz med carcere afsittia Consist: ii deel.
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3 [= 4]. Carlgreen begiärte sig nu af wachtmäst:n bewijsas, det han har angifwit 
honom store böndagen ey wäret i kyrckian, hwarföre då warande Rector låtet in- 
sättia honom, framwijste attester om sin kyrckgång. Wachtmästrn nekte honom 
settat inne derföre.

ResoL Detta skall uptagas en annan gång, och ProRector förklarar sig sielf, som 
läth sättian.

[Samma dag.]
Effter middagen höltz Consist. majus, praesentes Rector M., Doct. Rudbeckius, 

h. Åkerman, DD. Hoffwenius, h. Verelius, h:r Celsius, M:r Grubb. Not. M. Micrand.
1. På den observation, som inspect:n Winteren haa giordt på bakungzlängden, 

slötz att Peer Persson wachtdrängen måste giöra sine bakungzpeninger, effter han 
förnimmes haa åker och gård. Och fördenskull icke kan kommz. under dheras tahl, 
som kiöpa sitt bröd dageligen på torget.

2. Matz Peerson Acad:se mölnaren i Ulfwa, begiärer att honom måtte beståås
2 t:r sädh, som honom är lofwat af Quaestore och inspectorib/w, till nödigt steen- 
kiöp, då han först kåm till qwarnen 1675. Resol. Detta bewilljas.

3. Företogz Marins lägersmåhls saak. Parterne inkomme, och tillfrågades, om 
dhe haa något meer till föredraga, innan Consistorium går till doms. Marijn sade 
ney. Förehöltz honom ännu med största alfwar gravitas hujus delicti, effter han haar 
bedraget henne som war ärlig för honom, lockat henne till sällia sin egendom, 
och i sine skrifwelser sådane starcke obligationer giort. Representerades honom och 
huru swår refusio damni lärer falla för honom. Men han stod intet till öfwertahla, 
att taga henne till sin hustru. Hustrun frågades om hon hafwer något till säya här 
wedh. Hoon begiärte att han måtte tillhållas praestera sin lofwen. Swarades henne, 
sådant ey wijdare stå till wänta, som hon på stunden hörde. Parterne affträdde. Taltes 
om straffet här på. Aldenstund Sam. Marijn på intet sätt står till intahla att ächta 
hen«e, så

Resol. plichtar han 1. för lägersmålet effter lagh 40 mk smt. 3 cap. Gifftem.B. 
StL 2. Effter han med bedrägeligit upsåth haar henne uppehållet, relegeras han på
3 åhrs tijdh. 3. Såsom det är ogiörligit så lång tijd effter åth giöra execution på 
honom med barnetz upfostring, skall han till detta, som och henne till någon för- 
lijkning öfwer den skada hon härigienom på ett eller annat sätt lijdit hafwer, gifwa 
henne i ett för alt, en koo, och ett hundrade dr kmt. 4. Anbelangande det missbruk 
han Marijn haar föröfwat, med ächtenskapz lofwen, och dess lättsinnige brytande, 
så remitteras han i det måhlet, till v. consist. ecdesiast:m, att derföre tillbörligen der 
plichta. Såsom och qwinnan ställes till sitt behörige forum, den lofL stadzrätten, att 
der undergå den plicht, som hennes brott kan hafwa förtiänt.

4. Inkom bokhållaren Rommell, och giorde fölliande berättelsse om M:r Boos 
saak, der i han nu en tijdh har wäret Academiens fullmechtige i Stockholm, hwad 
acter och handlinger iag sidst hade med mig, dem lefwererade iag in, och läggia dhe 
nu under referenterna. Consist. frågade, om han intet haar förnummet hwad om
döme dhe haa om saken. Han sw:de, det förstod iag föruth, att effter der intet 
finnes något underskrefwet inventarium, så lärer änckians saak der af haa godh 
stödh.

Sade sig wäret hoos Mag. Fontelium, effter han för tijden war i Stockholm, och 
bedt honom han wille skrifwa under inwenteringen. Han fuller kiändtz wed sin 
handh, men wägrat sig det giöra, effter han så mycket annat haar denne tijden att 
tänckia på.
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Nu upkåm h. Åkerman. Bookhållaren haar sedan begiärt af Kgl. Cammaren, att 
M:r Fontelius måtte upkallas, och berätta hwad han wijste om saken, det och skiedt. 
Han Fontelius då betygat, att 2 register giordes på hwar lapp der fans som kom i 
ögnesichte, och att det hade skiedt af hennes fullmechtige M:r Niels*, och Acad:ns 
fullmechtige M:r Fontelio. Änckian nekade der till att hon hade sin fullmechtige; 
men der emot tillböd M:r Fontelius edh. Haar och han sagdt att förste gången 
förseglades en cammar, och wijste man då intet, att der war skriffter meer än i den 
ene cammaren, som lijkwäl sedan fans. Blef så henne pålagdt nu i K gl Cammar- 
Revision att skaffa fram det inventarium hon på sin sijda läth giöra, dher wed det 
här tills haar blefwet. Bookhållaren begiärte nu att ett bref måtte gå till Cronström 
och saken honom recommenderas. Det fans godt.

Bookhållaren frågade, huru han skall bära sig åth, om saken går Academien under 
ögonen, förmeentes wara godt till instruera honom eventualiter.

Quaestor sade, der äre någre civil saker, som hörer under Kgl. Håfrätten. Book
hållaren frågade om Kungen haar resolveradt det Kongl. Cammaren skulle giöra 
instruction för den som räckningen förfärdiga skulle, meente wara angeläget att 
få wiss kunskap der om, och wäl för Academien, om detta wore skiedt på Kungl. 
befallning, efter änckian säyer instruction wara formerad Acad:n till behag.

DD. Hoffw. sade, att A:o 1664 om sommaren eller in Augusti, då han war Rector, 
wore twänne cammererare Nils Johansson Rosenflycht och en annan, af dem som 
wore med i den store Commissionen emellan staden och Acad:n, hwars nampn han 
nu intet mintes, fullmechtigade af Konungen att giöra någon wiss anställning och 
instruction om M:r Boos rächningarnes förfärdigande. Hwar om skall sees effter 
in actis.

5. Klagade mölnaren i Ulfwa Matz Peerson, att han i åhr haar lefwererat 40 dr 
rootepeninger till häradzfougden, men kan intet få quittens der på, samma klagan 
sade han och Anders Pålson hafwa.

Resol. M:r Micrand. tahlar med Roxen der om, och befordrar dhem till att få 
quittence.

6. Påminte Rector om mantalspening:ne effter Roxens begiäran, att dhe som 
intet förr haa gifwet sine mantalspeninger, wille dem nu i morgon från sig lefwe- 
rera. Nogre sade sig skickat reeda mantalspen«i«g<*rne till Roxen, men han wägrat 
sigh taga emot dem, för än han sätter wiss dagh der till.

7. Unnes h:r Pehr Runvelio en copia af en recomwendation han fick i fiohl till 
magistraten i Stockholm, effter han den haar förlorat.

8. Frågade Rector, om Giötlingen är under Acad:n eller ey. Staden begiärer det 
wetta.

H. Åkerman sade, intet har han hördt någre lexer, eller wäret i någre exercitiis 
i wår facultet, uthan löper och procurerar saker här i staden och på landet. Eliest 
haar och facultas slutet, att ingen uthan facultatis witnesbyrd må procurera, och det 
weet iag han aldrig haa fått, derföre borde dhe intet admittera honom wedh stadz- 
rätten, det sade Rector sig wilia berätta dem af staden igen.

9. Om Du[w]als änckia blef samma slut som förr, nembl att här intet finnes till 
hiälpa henne af uthi sin fordran, uthan man wille gå till ord. staten, hwilket höltz 
oskiäliget.

Nicolaus Jona Salanus.
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10. Om P[etri] Cursoris änckia, som klagar sig att dhe wilia haa henne under 
staden» slötz, att hon blijr conserveradt under Academien, effter hennes man tiänte 
länge der under. DD. Hoffwen., doch att hon ey må niuta borgelig näring, uthan 
stadzens samptycke, ty der af kommer detta dheras ansökiande.

11. Borgmästarena och Sam. Stehn haa wäret hoos Reet, om tränne ährender, 
och 1. klagat öfwer något löst partij, som finnes nattetijd på gatorne och uthom 
staden, och ibland annat ondt dhe märckias haa för händer, undsäya dhe staden 
medh eld. Begiärade derföre till wachtens förstärckiande, att Acad:n wille hiälpa 
något af sitt medel, särdeles att flere må om nätterne gå wacht. Syntes gott att dhe 
kunde slå effter sådane, och få dem fatt.

Resol. hfen finner skiähliget att adsistera dem med någre af humblegårdzdräng- 
ierne, och andre under Acad:n sorterande, doch i proportion emot staden. 2. Haa 
dhe begiärt en complet lista på alle Acad:ns personer, så för andre orsaker som och 
att dhe måtte wetta, då dhe ransaka effter löst partij, hwilke under Acad:n höra, 
eller ey, på det dhe icke förgrijpa sigh.

H. Åkerman: det är owist med antahlet af Acadtns folck, ty stundom äre intet 
alle rum och tiänster så fullkorn!: n besatte, inföll altså något betänckiande om denne 
begiäran. Och syntes bättre, att dhe som under Acad:n äre, see sig före med attester 
af Academiens protocoll.

Res. Det gifwes ingen längd, uthan om dhe twifla om någon, så är Magist. Acad. 
så när, att dhe lätteligen kunna få wettskap om sådant, der det behöfwes. 3. Haar 
dhe påmint om wattsyynen, slötz att den skall skiee i andre weckan, och denne 
gången förrättas af bookhållaren om han blijr hemma, Acadtae fougder, bookbin
daren och wachten.

Stadz magistraten haar och då tänckt slå effter löst partij i gårdarne, då och dhe 
af Acad:ns betiänte som gå watnsyyn komma i dhe under Acad:n sorterande gårdar 
giöra der om undersökning.

12. Propon. Rector, att h. Buskagrius begiärer att få något uthslag om huru stort 
quantum honom effter Kongl. May:tz bref kan tilläggias af den löhn, som faller af 
professione logices.

H. Åkerman, h:r Celsius, Doa. Hoffwenius, meente än wara god tijd till tahla 
här om, och att M:r Steuchius böör wetta der af. Rector, Doct. Rudbeck och h:r 
Verelius meente man kunde sluta der i något wist, effter R. Cantzleren synes i sitt 
bref, hwilket nu uplästes, haar remitterat detta till Consist:m. Dhe andre höllo före 
att Kongl. brefwet, af hwilket och ett extraa detta angående, blef opiäset, haar 
lemnat RikzCantzleren att determinera quantum för dem bägge. Detta staante för 
denne gången intet i något wist sluth.

13. Slötz att ett bref nästkommande lögerdag gåår till DD. Brunnerum, med 
begiäran, han ut inspector aerarii hoos wederbörande drijfwer på Acad:ns fordran i 
Hellsingelandh på alt giörligit sätt, så att Acad:n kunde dher komma till sin be- 
tahlning.

14. Taaltes om att en citation är kommen på Acad:n, om en syyn emellan Grim- 
stad och Kollieboerna i Ärentuna, öfwer någre jordägor som twistas om, emellan ett 
Acad:ns hemman och någre godz som höra under professione Sckyttiana, och haar 
h. assessoren och häradzhöfdingen Salanus låtet citera Acad:n här till.

H. Quaestor: innan syynen bewiliades, så borde jordäganden först ha wäret citerad. 
Reaor sade sig i gåår confereradt med Quaestore här om, och skrifwit h. Salano i
9 -  724147 SalUmder
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den form till. Men i dagh haar h. Scheffer låtet förstå hoos Rectorem giönom sin 
uthskickade, att då synen wedh tinget begiärtes har Academiens opbördzman wäret 
dher, och på Acadins wägnar samtyckt der tili. Quaestor sade honom der till intet 
wara fullmechtigad, sådant intet stå i fougdens wåld, och derföre hans samptyckie, 
om det än wore bewijsligit, wara ogiltigt.

Unonius inkom, frågades om han weet här af, han nekte det, sade sig intet wetta 
af någon syyn emellan Grimsta och Kollie, uthan en annan syyn haar han på tinget 
begiärt, angående Kollieboerne sin emellan, det och h. Quaestor tillstod.

15. Tillspordes (2) Unonius, hwad hinder är med hans räckningar, att han så 
länge dröyer med dhem, särdeles med rästlängderne, hwar om han lijkwäl offta 
är påmint. Han sade sig intet wetta hwem som är hans åklagare. Rector: Consistorium 
tahlar eder till här om. Unonius swarade, iag will swara här till näste Consistorii 
dagh. Förehöltz honom att swara nu, effter bookhållaren så offta klagar der öfwer, 
att han för sådan drögzmåhl intet får sluta. Lars Unonius meente honom intet kunna 
klaga meer öfwer sig, än dhe andre opbördzmännerne.

Bookhållaren inkåm och frågades här om, han sade sig klagat offta, att 674. åhrs 
restlängd är än intet inkommen af fougden Unonio, men den andre rächningen för 
det åhret haar han fått.

H. Åkerman yrckiade hårdt på, att så länge är drögt här med, sådant wara miss- 
tänckeligit och oförswarligit.

Unonius baad Professoren intet tahla der om. Detta resenterades högdt både af 
h:r Åkerman och h:r Rectore, som remonstrerade honom hans plicht wara höf- 
ligare uptaga det hans förmän honom hafwa på ämbetes wägnar att tilltahla, än 
att han skulle drista sig till tysta dem neder. Sedan tillsades han med första in
komma med sin rästlängd, och frågades huru snart det kan skie? Han swarade effter 
14 dagars sicht. Consist. föreläde honom 3 dagar. Han nekte sig så snart komma 
till rätta dermed för sine privat syslor, den ursächten afslogz som oskiählig, och blef 
wed förlagd tijd, nembl. 3 dagar.

(3.) Tillspordes han om sin caution? Han swarade sig hoppas det hans egendomb 
swarar för honom. Taalte och om sin swärfaders caution som reda ingifwin är. 
Rector och Consist. sade, Acad:n är intet nögd der med, helst effter sådan orich- 
tigheet wijsas i edert ämbete. Rector frågade å nyo, huru han försäkrar Acad:n 
om caution? Han sw.: Iag sätter Acad:n i försäkran all min och min swärfaders 
egendomb. Rector: wij wete intet räckning der på huru stort den är, kunna intet 
der på lijta, en giltig caution fordras der på. Unonius sade sig wilia först giöra sin 
675 åhrs räckning till Michaelis tijdh, emedler tijd all sin egendom i pant sätter, 
lofwade der till inläggia caution. Honom förelädes 14 dagars tijd uthan längre up- 
skof att skaffa caution, och att giöra rächningerne med det första skier, föruthan 
674 åhrs restlängd, den han bör haa färdig effter 3 dagar, som förr slutet är.

Rector frågade huru han swarar till det förra sitt grofwa factum emot Wall- 
skoga bonden i sin förmans h:r Räntemästtns huus föröfwat. Han sade sig mena 
reda nock wara plichtat med carcere, det han nu resenterade, särdeles att han som 
war en bofast man, icke fick sättia caution för sigh. Wijstes honom der till goda 
skiähl wäret, och att han intet bör tahla der på.

H. Quaestor sade sig intet tahla meer här om, uthan lemnar Consistorii uthslag 
och omdöme, det som tillförende är ad acta fördt här om.

Rector frågade om toot^enningai som Lars Unonius haar emottaget af Acad:ns
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bönder, huru dhe äre lefwererade, effter rootmästarena äre af Cronones fougde pan
tade på nytt, och hafwa ändå måst gifwa hwar sin 6 dr för tresko. Han framwijste 
quitt enzier på lefwererade peninger från sig till Cronones betiänte, men dhe kommo 
intet här till, uthan anginge allenast uthskrifningz kostpeninger.

Sex st:n Academiae bönder som äre rootmästaren inkommo, frågades här om. 
Dhe sade sig i Sigtuna betalt till fougden Unonius sine rootpeninger, och sedan lijk- 
wäl blifwet pantade af häradzfougden både för rootpeninger och tresko. Unonius 
sade sig i wintras reda tillbiudet Roxens skrifware, men han då wägrat sig taga 
emot dhem. Detta hölt Consist:m olijkt sanningen, uthan han, kan skie, nu sedan 
haar det tillbudet, när han hörde här öfwer klagas. Unonius sw., iag haar nu sedan 
betalt böndren igen.

Consistorium slöth, att Unonius skall betahla böndren dhe 6 dr häradzfougden 
haar pantat af dem för tresko, effter dhe ingen skull der till äre, uthan Unonius, 
som dheres peninger haar emottaget, och dem icke i tijd från sig lefwererat. Uno
nius sade, skall iag betahla dem, så skole dhe mista meer för mindre. Detta hans 
otijdige hotande öfwer böndren ijfrade Consist:m, lofwandes det alfwarligen ihog- 
komma, om han dermed ey innehåller. (Böndren affträdde.)

16. Uplästes h:r Salani bref om syynen emellan Grimsta och Kollie, hwilket nu 
på stunden inkåm till swars på h:r Rectoris, der i berättar h. Salanus, att Unonius 
haar bejakat till denne syynen wed tinget. Dertill nekte Unonius. Consistrm fann 
detta, om det än skiönt wore sant, wara emot lagh, att Academiens betiänte som i 
en annan saak waar fullmechtig, uthi det Acad:n intet wiste af, skulle bewilia något 
uthan prindpalernes wettskap.

17. Matz Johansson i Arenberga är skyldig 30 t:r begiärer någon tillgifft. ResoL 
Effter så månge solicitanter äre, så swaras denne gången, att dhe skole instämmas 
alle på en tijdh, och då få swar.

18. Om den uthiorden som påföres Acad:n i Stiärna, och Sam. Stehn innehafwer, 
slötz att Acadrn giönom bookhållaren söker ransakning om öhrestahlet på detta 
hemmanet i Kongl. Cammaren eller Kgl. Archivo.

19. Toor Bengdtsson haar taget up ett Acadrns ödeshemman Määlby i Tillinge 
sochn, begiärer 2 åhrs frijheet som honom lofwades, när han antogz der till. Begiärte 
och att drägelige uthlagor må sättias på hemmanet, att han sedan frijheeten är 
ändad, kan hinda der medh.

Resol. Han niuter tu åhrs frijheet nembl. 676 och 677, det man och tiänstwänligen 
recommenderar dem, som på Cronones wägnar å den orten hafwa att säya, effter 
privilegierne att ihogkomma. 1 det öfrige påläggies honom att skaffa caution för 
sigh. Om uthlagornes storleek, skall han framdeles få swar, sedan man får see, huru 
han hemmanet handterar.

20. Rootemästarne inkommo, klagade å nyo, att fogden Unonius har i förstugun 
undsagdt dem, att han skulle betahla dem för omaket. Consist:m frågade om någon 
det hörde, de beropade sig på miölnaren i Ulfwa och bookhållaren. Dhe tillsades 
skaffa sig attest der på, så skall han derföre en annan gång swara.

Den 1 Julii
höltz Consistorium minus, praesentes Rector Magnif., h. Åkerman, M:r Aurivillius 

i DD. Brunneri ställe, h. Arrhenius, M:r Grubb. Not. M:r Micrand.
1. Inkommo twänne pijgor Profess. h:r Columbi Brita Jöransdotter kiärande, och
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Brita Andersdotter swarande. Brita Jöransdotter klagade, att den andre sagdt en 
gång, då dhe kijfwade sins emellan, du fååt wäl hålla mun på tig tåcken hederlig 
qwinna som du är, intet säya dhe så om mig, som om dig, att iag haa egdt oächta 
barn, som du haa giort.

Swaranden tillstod sig så sagdt, men intet läggia henne det till, uthan säya effter 
andre. Rector frågade hurulänge Brita Jöransdotter haa tiänt här i staden, och hoos 
hwilka. Hon swarade sig tiänt sedan i höstas hoos Pr. Columbor. £ åhr hoos Sam. 
Stehn, och hoos en borgare här i staden ett halfft åhr. Kierstin Andersdotter* frå
gades om sin sagesman. Hoon sade M:r Bengdts [Hammarinus’] scholmästarens 
pijga för sig så sagdt. Henne wijstes att hon imedler tijdh haar bordt hållet inne 
med sådant, och icke i wredzmodh kastat fram. Swaranden betygade ännu sig intet 
läggia henne detta till, uthan af owett detta sagdt, det giärna afbedia. Skohlmästa- 
rens pijga Lisbetta [Mattsdotter] inkom, tillstod sig med ett löst ord så sagdt effter 
en annan hustru. Både pijgorne bode nu Brijta Jöransdotter om förlåtelse, sade sig 
intet wetta annat än ähra och gott med henne.

Brita Jöransdotter war icke till fredz med blotta afböön, uthan begiärte att dhe 
må plichta något, effter dhe haa henne så skamligen uthfördt. Parterne affträdde, 
taltes om straffet. Rector, h. Arrhenius, M:r AurivilL föllo på det 31 cap. Rådst.B., 
men h. Åkerman war aldeles der emot, sade det böra dömas effter 30 cap.

Resol. Effter kiäranden icke will på swarandernes afböhn dem förlåta, så böta 
dhe begge Brita Andersdotter och Lissbetta Matzdotter hwar sine 6 mk smt. tül tre- 
skifftes, effter 31 cap. Rådst.B. och förmantes här effter hålla inne här medh, 
eliest skall detta stå dem yppet en annan gång.

2. Inkom Johan Petraeus Wermlandus emot Gabriel Tegner, således klagandes, 
iag har blifwit illa tracterat af Tegner, i lögerdagz om afftonen, spatzerade wij 
någre st:n k l 4 på Kungzängen. Kl. 6 kommo wij in, gingo in hoos Anders 
Jöranson, drucko der 2 k:r öhl, gingo så heem, i wägen mötte wij wed Olof Ziffers 
huus kl. 10 någre stycken, dem iag intet kiände, dem ginge wij förbij till Zifwertz 
hörn, staante der lijtet. Så kommo dhe andre gången uhr Olof Zeffers huus med 
wärjor i händer, då sade en af wåre noviriis, iag seer en af dhe karame haa ondt 
till migh, så kommo dhe alle uth, somblige med dragne wärior, någre af wåre 
Sprunge så undan, särdeles dhe små novitii, änteligen sprang iag och undan i slotz- 
fougdens gård, töfwade der litet, så länge intet buller meer hördes, gick så till mitt 
her berge hoos Pråhlens, men slap intet in, gick derföre till mine landzmän hoos 
slotzfougdens igen; men rätt som iag kom Erckiebiskopens hörn förbij, wiste iag 
icke ord af, förn Tegner högg till mig, högg af öhrat så när, iag sprang så undan, 
han fölgde effter med hugg och slagh up till Doa. Brunnii huus, 6 hugg fick iag 
i hufwudet, men 10 hugg i hatten, iag bad honom skona mig, men d a  halp intet, 
mina landzmän hörde der på i sitt fönster. Sade att och någre skomakaregesäller 
såge här på, sade sig änteligen fulla kull wed Brunii huus, och då sprang han Tegna 
sin koos. Frågades huru många såår han hade? Han sw. 6 st:n såår, framwijste 
barberarens attest, der lijkwäl icke så månge woro nämde. 3 st:n blånader på ryggen, 
10 hugg i hatten, sade Tågner 2 gånger sprunget effter sig. Klädeme bortskiämdt 
af blodh. Barberarelöhnen kostat 3 rdr.

T agna swarade, wij wore i lagh hoos Lundgreen Olof Seffers sohn, ginge så uth

* Felskrivning för Britta Andersdotter.
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att spela uthan någon wärja, då mötte wij desse 5, dhe lyffte intet hatten för oss fast 
wij dem hälsade, sedan dhe kommo till Zifwertz hörn, stodo dhe qwar och logo 
åth oss, der med sade en af wäre nembl Toohlbohm, dhe willia förföra sig på oss, 
lopp så han effter wärjan, då drogo dhe af, till Erckiebiskopz port der ropte de 
(det nekte Petraeus, som och att dhe skulle ey lyfft hatten) då sprang Tohlbohm och 
Lundgreen effter dem, dhe lupo in i Sam. Stehns gård. Dher mz kommo Tohlbohm 
och Lundgreen tillbaka, så ginge wij och speelte wed Olof Perss gård. Een stund 
effter, kom Petraeus tillbaka med några skomakaregesäller, då sade Tohlbohm, see 
en hoper står der borta, och en kommer der med skomakaregesällerne, wele wij gå 
och fråga hwarföre dhe ropa, wij ginge så, och när wij kommo togh Tohlbohm uth 
sin wärja, slog med flata wärjan Petraeum, så sprang Petraeus up till Brunii huus, 
Tohlbohm lopp så effter skomakaregesällerne, och iag effter Petraeus. Petraeus 
bekiände sig intet wetta hwem som först slogen, uthan effter Tegner haar kommet 
till honom åthskillige gånger, och så uthlåtet sig, som han wore den samme, så haar 
den andre taget honom derföre.

Tohlbohm inkom och frågades här om. Han sade först sig blifwit öfwertalt att 
gå uth med instrum. refererade det öfrige som den andre, men sade sig ärnat gå till 
Doct:r Daniels att speela, dhe andre sade han stodo wed Zifwertz hörn. Så meente 
wij dhe wille sökia krakeel. Sedan wij haa speelt en stund, och ginge dädan, finge 
wij see dhe andre kåmma tillbaka wedh Archiebiskopen, der skiedde slagzmåhlen. 
Frågades, om dhe ropte. Tolbom swarade, ia dhe ropte. Det nekte Petraeus, sade att 
Tohlboom hade hotat honom, det dhe skulle spinna up något mot dhem, effter dhe 
icke wille låta förlijka sigh.

Tolbom wijste intet, om han i förstonne hade slaget Petraeum, neekte sig hugget 
eller slaget Petraeum, sedan han kiände hans ansichte igen, uthan då öfwergifwet ho
nom, och lupet effter gesällerne, det tillstodh och Petraeus.

Skomakaregesällerne inkommo, frågades huru dhe kommo i sällskap, dhe sade 
dem kommet ihoop med Petraeo wed S:te Erickz kiälla, aldrig sedt honom förr, då 
icke heller talt med honom, när dhe kommo till Erchiebiskopens hörn, så kåm en 
effter oss slogh Petraeum. Frågades om dhe ropte i någotdera partij, det nekte dhe. 
Desse wijste intet meer säya, affträdde derföre.

Frågades om Lundgreen war med, dhe sade förste gången, men intet när slagz
måhlen skiedde. Lundgreen inkallades. Berättade lijka som dhe andre om häls
ningen, och dhe andre stadnade wed Sifwertz, men berättade annorlunda om speel- 
ningen, neekte sig hafft wäria förste gången. Petraeus sade Lundgreen hafft wäria, 
det nekte han med edh sig i förstonne hafft. Men sedan nederbar poenalen wärjan, 
af honom togh Tagner henne. Honom wijstes falla straff för sådane ordh poenal. 
Nu sade Lundgreen sig skickat effter wärjan. Wijstes Lundgreen det han hade 
wäret en stor orsaak till detta owäsendet, effter han haa hafft dem uth mot sin willia 
med instrumenterne. 2. Skickat effter wärjan. 3. Lupet med förste gången, fast han 
icke war med när skadan skiedde.

Tolbom tillstod sig hafft sin wäria ute, och lupet effter gesällerne.
Sågz effter såhren, barberaren haa attesterat om ett såår i hufwudet half fingers 

långt, 2. högra öhrat sönderhugget, ryggen mycket swullen, ett st. skin afrijfwit på 
högre handen, item på kindbehnet skinnet afrijfwet.

Petraeus sade sig så när dåånat när han kåm heem. 2 pijgor inkommo till wittnen 
här om, sade honom så när dignat kull, dhe måst slå watn på honom, till dess dhe
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finge honom i säng, sade kläderne wäret all öfwer blodige. I hatten funnes 8 hugg 
huggne.

Sedan inkåm balberaren, bekiände Petraeum hafft ett såår i hufwudet något diupt, 
som blödde nock, ett hugg i öhrat, 3[?] städz war huden litet af wid örat, och 
huden af på fingeren. Parterne inkallades. Petraeus påstod wäret meer än huden af.

Taltes om straffet.
ResoL Gab. Tegner böter i. för 3 såår 12 mk smt. hwarthera 9 cap. Sm:l med 

willia StL 2. för en blånadh 12 mk smt. 9 cap. Sm. 3. Barberarelönen skall han 
betahla. 4. för klädereef och hattens skiämmande skall han gifwa Petraeo 12 dr kmt. 
5. Begge wärjorne som woro dragna, äre förbrutne till Reet. M. effter constit:s. 
Tegner begiärade afsittia sine böter till Consistorium, det honom effterlätz, doch 
betalte han här på 6 dr kopptfrmt.

3. Anders Larsson garfwaren och hans hustru anklagade stud. And. Ollenqwist 
[Ollonqvist], för det han hade bastionerat och slaget denne hustro.

Hustrun sade sig wäret in i gården hoos Doct. Benzelium, att see effter en kista 
som hörde en student till, den hon hade nyckelen till, och war henne ombetrodd, 
då mötte hon wed porten Ollieqwist, han frågade hwad hon wille dher, hon sade 
sitt ährende, han frågade alt ijmmer fort, hon wijste honom nyckelen, Ollenqwisten 
då ryckt en säck af henne hon baar under armen, då fick iag, sade hustrun, honom 
nyckelen, sade i sku swara mig om der förfares något i stugun, fölgde så honom 
tillbaka i Doct:r Benzelii gård in i hans stuga, han lade nyckelen på sitt cammar- 
bordh, kom så uth med ett weedträ, slog mig öfwer armen 2 slag, den hon wijste 
wara blå, ett slag i hufwudet, och ett slagh öfwer sijdan, iag lopp undan, han hinte 
mig i porten, der reef han kläderne af mig, sedan lopp han effter mig till kyrck- 
porten. Säcken fick iag intet igen, månge gånger skiälte han mig för tiuf, doch hade 
hon der på intet witne.

Ollenqwist neekte sig slaget henne meer än 2 slagh, sade sig fått inspection på 
gården, och effter hon uthan lof och minne kåm löpandes dijt in, frågade han henne 
hwad hon hade der giöra, hon då swarat honom spå[t]skeligen, kallat honom 
prackare, slaget honom med säcken, sagdt sig wara hemma i Fiärdingen, och att 
hon hade talt wed pijgorne i gården, det Ollenqwist funnet wara osant. Hustrun 
nekte sig kallat honom något skiälsordh, nekte och sig talt med pijgorne eller det 
sagdt, sade sig fått 5 slagh, men icke låtit syna sig af någon annan än nu för rätten; 
på ryggen wara sullen men icke blå. På skiälsorden hade dhe på ingendera sijdan 
något witne.

Resol. And. Ollieqwist plichtar för 3 blånar på denne hustrun slagne 12 mk smt. 
hwarthera 9 cap. med willia StL

Ollieqwist inkom å nyo klagade att Anders Larsson i förmaket haa undsagdt Ollen
qwist med dhe orden, iag skall fuller klappa dig igen, det witnade Petraeus och 
Tolbohmu Anderss Larsson bad om förlåtelsse, effter han i hastigheet hade råkat 
fålla desse orden. Hwadh denne undsäyelsen wedkommer, som Anders Larson öfwer- 
tygades i Consistorii förmaak har giort Ollenqwist, och ehwad han Ollenqwist 
ehest kan haa emot Anders Larssons hustru, så lemnas det Ollenqwist laghsökia dem 
före in foro competenti.

4. Hust. Brita i Wästerboda i Skuttunge sochn, klagade på Bengt Mårtensson 
humblegårdzdrängen, för det han henne illa slaget, berättade så här om. Jag haar 
länt honom en half span rogh, och hade i pant af honom derföre en tröya, nu wille
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han haa tröyan igen, bad mig haa hijt henne så wille dhe betahla mig, iag giorde så; 
men satte henne i tullen, effter iag war rädd han skulle eliest taga henne af mig uthan 
betahlning, dijt kom han med mig att see på tröyan, lofwandes betahla innan han 
tog henne igen; men när iag tog uth tröyan, tog han af mig tröyan och behölt 
peningerne med, när iag wille taga i tröyan, slog han mig i marken att iag mycket 
blödde, och blef alt blå på armen, den hon framwijste i rätten och fans så wara.

Bengdt Mårtenson sade, att hust. Brita är skyldig honom 2 dr. 1 dr tillstod hon. 
Frågades hwad rogh halfspan kostade? Swarade 14 mark kmt.

Till witnes om slagzmåhlen inkom tullskrifwaren Pehr Johanson. Han wittnade 
att hustrun hade satt tröyan i tullen, men dhe andre narrat henne att taga tröyan 
uth, säyandes att stadztiänaren haa lofwat eliest taga henne dädan. När han baar 
uth tröyan då sade Bengdt, det wore rätt giort kläda kiortelen af dig med, tog så 
tröyan och gick sin wägh. När hust. Brita kåm effter och wille haa tröyan igen, 
skiöt han kull henne moth stocken som fattigbössan sitter, att hon blödde, slog 
henne så någre öhrefijhlar, att både näsa och mun stode i blodh. Samma witnade 
och en annan hustru. (Parterne affträdde.)

Resol. Bengdt Mårtensson plichtar 1. för 3 öhrfijlar 6 mk smt. hwardera. 2. En 
blånad 12 mk. Roghhalfspan skall han betahla, der på han kan afräckna den ena drn 
som hustrun kiännes wedh.

5. Sedan togz den klagan an, som war emellan wachtmästaren och Carlgreen vice 
versa om spatzering under gudztiänsten på böndagen.

Wachtmästrn sade sig furet will om dagen, men detta lijkwäl wäret en stor bön- 
dagh, nembl. 3 dagh påska, på hwilken Marie Bebodelsse dagh inföll, då kl. effter 9 
kom han uhr Bondkyrckian, strax effter evangelium war upläst, beropade sig på 
Edbergh. Han inkom, sade att lijtet förr än 10 slog ginge dhe uth. Framwijste 3 
studiosorum Erici Frykmans, And. Hellickii och Dan. Fernelii attester; men effter 
dhe sielfwe ey wore wid handen, så upskiötz detta till en annan gångh, då dhe måste 
afläggia sin edh. Hwad eliest det wedkom att Carlgreen haar klagat sig för detta 
blifwa insatt, så betygade nu närwarande Prorector h. Arrhenius, det han icke härföre 
allena, uthan för twänne andre saker och blef insatt lijtet, men slapp strax uth.

Den 2 Julij
effter högpredijkan, sammankallades af Rectore Magnifico Professores i kyrckian.
1. Frågade Rector om det brefwet till Isak Cronström skall afgå, då icke skulle 

wara tiänligit och nyttigt, att man skrefwe någon annan till med af Kongl. Cammar- 
Collegio, taaltes åtskilligt här om, syntes gott att man låte ett lijka lydande afgå 
till secretin h. Tigerhielm.

2. Berättades af Rectore, att den syynen som ärnat war, att hållas wed Åhrby gick 
icke på den föresatte dagen an, ty dhe andre wederbörande infunno sig då icke, uthan 
haa begiärt en annan dagh, nu haar Academiens fullmechtige spijsmästaren brutet 
sin foot, twiflar om han kan komma dijt. Resol För efftertahl skull är rådeligest 
han lagar så att synen skier, och han den bijwijstar på Academiens wägnar.

Den 3 Julij
hemma i Rectoris Magnif. huus, präsente h:r Secretario, begiärte Carlgreen att 

ett hans witne Andreas Hellickius, i den saak han anmälte mot wachtmästaren, hwar 
om in actis finnes d. 1 Julij $. 3. må nu få afläggia sin edh och witnesmåhl, effter
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han will reesa här ifrån, och owisc är huru snart han kommer igen, dhet tillätz. 
Hellickius giorde edh, och berättade så att Carlgreen war i Bondkyrckian tredie dagh 
påsk under högpredijkan till kl. emot 10, och att bönerna woro upläste, förrn Carl
green och dhe andre som har witnat gingo uhr kyrckian.

Den 5 Julii
Consist. majus praesentes Reet. M., DD. Rudbeck, DD. Skunck, h. Gartman, M:r 

Liung, h. Arrhenius, M:r Celsius, M:r Aurivill., M:r Columbus, M:r Grubb. Not. M:r 
Micrand.

1. Berättade Rector att fougden Larss Unonius, som pålades sidst in Consist. att 
inkomma snart med sin restlängd, säger sig det wäl wilia wärckställa, men desidererar 
något som det han fordrar Ven. Consist. betänekiande om, som 1. den spanne:l han 
har gifwet till M:r Boos änekia effter ett Consistorii sluth, det will bokhållaren intet 
bestå på ord. staten, förrän han får Consistorii bewilljande, att det skall föras der på.

Pr. Celsius: dhe räntor som af M:r Boos godz gå, äre slagne till ext. ord. staten, 
dhem som haar fruchten der af, så må han och haa onus, iag fruchtar wij få betala 
en gång all den balance som är giord på M:r Boos rächninger, och dhet är fruchten 
af dhe store spijkar wåre curatores haa slaget, det han begiärte noteras.

Rector sade ordres att undsättia henne i hennes fattigdom haa wij af högre hand, 
och det uthan limitation af hwad medel det tagas skulle, antingen ordini eller ext. ord. 
Och effter intet fans af extra ord. medel, så måste wij hiälpa henne af ord. staten.

Pr. Liung: Hon skulle fuller haa af extra ord. staten, men effter der intet war, så 
måste wij fuller för richtigheet i rächningerne bestå det af ord. medel, effter exer- 
citiae mästare» nu haa dhe räntorna på någre åhr hafft af hennes godz.

Pr. Celsius: det samptycker iag intet, det må stå till Consistorium plenius.
DD. Skunck: dhe som haa befalt fougden taga det af ord. medel, dhe må för

klara sig deröfwer, nembl. då warande Rector eller Quaestor. Nu upkom Pr. Auri- 
villius hwilken då war Rector, han förklarade sig så. Fougden hade bordt påmint 
det då, och så lagat, att det som han wijste kåm till extraord. staten, måtte och tagas 
af dess medel, och icke blandas tillhopa, eller och sielfmant wist att wara bekymbrad 
om till få det igen af extraord. räntorne. Somblige meente detta nu intet kunna da- 
reras af någre andre medel än af gårdsens hyra, emädan böndren äre slagna till 
exercitie mästarna. Rector: det går långt uth, imedler tijd blijr ingen räckning giord af 
fougden.

DD. [Rudbeckius.] Han finge balanceras för dhe 14 t:r så länge, och intet hindra 
rächningen derföre. Hwar med och dhe andre Adsessores höllo.

(2.) Frågar han om kostnaden på hööförslen af Urssebo äng bör giöras böndren 
god af ord. medlen. Resol. All billig och bewijslig fohra blifwer bestådd af ord. 
staten effter H:s HögGrefl. Excell. R. Cantzlerens bref.

Nu upkom h. Prof. Columbus.
(3.) Beklagar Unonius sig wara bortstulet uhr Uggelsta boden 7 t:r 5 f:r, dem 

han begiärer afföras. Consist. swarade det måtte han bewijsa och verificera, ehest 
stå sielf derföre. Rector: Jag sade honom till han skulle haa sine wittnen nu här 
uppe; men dhe äre intet komne hwarken Unonius eller wittnen. (Nu upkåm h. 
Gartman.)

Det (4.) angår och Larss Olssons [Unonii] rächninger, nembl. den tillgifft Per 
Persson i Bärtoga fick, för någon tijd, effter han i en gång måste betahla 3 eller 4
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åhrs resterande cronotijonde, som Acad:ae opbördzman hade försummat taga af 
honom, derföre och samme gång nembl. A:o 673 d. 13 Sept. då bonden wan denne 
tillgifften, finnes slutet att effter Acad:ae fougde haar försummat i tijdh uttaga 
crone tijonden, så borde han sielf swara der till effter Kongl. stadga. Men nu sade 
Rector, att bookhållaren haar något till inwända sig till ursächt, nembl. att Consist:m 
haar slaget heela bondens ränta i en wiss post spannemål.

Consistorium såg intet annat, än att bokhållaren som då war fougde, blijr lijkwäl 
effter Kongl. resolution wara responsabel härtill. Doch lemnas bookhållaren att 
swara först här på.

2. En ung person ifrån Lund i Skåne är hijtkommen, begiärer blij under Aca- 
demiens societet, men haar intet testimonium i från Acad. Lundensi, uthan allenast 
ifrån gymnasii Lincopensis rectore M:r Styrenio, säger sig icke kunna få testimonium 
ifrån Acad:n i Lund, effter han war i Christianopel när feigden begyntes, och är en 
medellös karl, som kunde hwarken kosta sig eller drista sigh. Consistorium hölt 
detta något misstänckt, meente honom ey wara deponerat. Resol. Det inquireras 
wijdare af Rectore om hans persohn innan han admitteres.

3. Taltes om tijondräcknare, och frågades om tijd wore att högsta sig om gode 
karar der till. DD. Skunck sade det glunckar ibland, att Acad:n hafwer intet stort 
gagn af sine tijondräcknare, särdeles haar iag det hördt effter den som haar räcknat 
i Närtuna att han håller med böndren, och derföre willia intet pastores giöra ett 
med oss der i. Consistrm fan wärcket lijkwäl nödigt, fast den ena kan skie, har 
wäret orichtig, derföre man och i tijdh seer sig om tiänlige personer, så kan man 
här näst taga dem an.

4. Rugman låter förstå att Bringii sohn [Nicolaus] har sluppet uthur det rum, 
der modren säger sig effter Consistorii befallning en tijd hafft honom inne, sedan 
han begynte raasa, och efter dhe intet kunna få honom igen, willia dhe wara 
enskyllade. ProRector sade sig ingen befallning gifwet om hans förwarande, ey 
heller sådant wara i Consistorio slutet. Sades sedan af en Profess:re, det Bringii 
sohn hade mött honom nu på gatan, och litet effter kom han sielf i Consistorii 
gången.

5. Klagade Doct. Rudbeck, att Rugman är försunmelig i sin gudztiänst och Her
rans nattwardz bruuk, hindrar odi sin hustru der ifrån, sidwyrdar sine siälesöriare, 
särdeles kyrckioheerden, som haar först giönom comministrum låtet admonera 
honom, begiärt det han skulle upkåmma i kyrckian, der pl. r. pastor då hade ärnat 
giöra till honom en christelig förmaning, men han wägrat det. Begiärte derföre h. 
pastor, att Rector wille adsistera honom här i. Hwilket uthlofwades.

Med Curio sade Doct:n sig kommet till rätta, och att han haar nu en gång gått 
till Herrans nattward, och giort wackert poenitence.

6. Taltes om wattsynen, Rector frågade, om icke för större efftertryck någon af 
Consistorio skulle gå medh, det bijföll Liung och Aurivillius, eliest föllier taal der på. 
Dhe andre wore der emot, wille blij wed förre sluth. Rector sade sig willia gå med, 
om han får någon med sig af Professoribus. Der till nämdes änteligen Prof. Liung, 
Prof. Fornelius, M:r Nezeli»r och måste execution strax skiee.

7. Föredrog Rector på Prof. M:ri Fornelii wägnar följande ährender. Som 1. Prof. 
Fornelius säger sig någre gånger begiärt, att Nostuna hemmanet motte blij be- 
sichtigat, men det aldrig skiedt. Derföre haar han nu sielf med cappellan der syynt 
det, frågar nu om den synen kan ratificeras. Consist. fan orimligit den ratificera,
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som han sielf giort hafwer, uthan att den som då nämdes af Consistorio, mir sahl. 
Pr. Fornelii änckia det fick, som förmeentes wara Quaestor, hwilken och närmest der 
till boor, måtte henne förrätta med Acadtae fougde. Sees effter slutet här om. Och 
om intet sluth förr är om någon wiss, så slutes nu att Quaestor det giör.

8. Sedan haar Pr. Fornelius påmint om sin moders fordran på sin sahl. mans rest, 
den hon klagar sig ey blifwa mächtig, utan Quaestor nekar der till.

Förmeentes att Prof. Fornelius håller före, det änckiorne böra få sin rest uth, förn 
successor träder till. Hwilcket fuller i förstonne placiterades, när om widlyfftigt en 
gång taltes i Consistorio, då och h. biskopen Doct:r Littman sin balance fordrade, 
men stante lijkwäl för wisse och gütige skiähl i ett annat sluth, nembl. att dhe få 
sin ballance uth, när den resten inkomma kan, som på det eller det åhret inne står 
hoos Academiens bönder. Haar och Prof. Fornelius sagdt sig tillbudet att uphålla 
professionen, förn henne skulle brista på löhnen.

Prof. Columbus: Jag begiärer förklara mig här på en annan gång, effter det angår 
mig, iag haar effter Kongl. befallning uppehållet, derföre hwarken begiärt, eller 
niutet någon löhn, fick ey heller löhn, förn iag så när 2 åhr hade tiänt. H:r Celsius: 
det hade wäret skiähligest, att änckian hade fått hålla någon substitut, till dess hon 
hade fått sin balance uth.

Resol. Detta blijr wed deth sluth förr är giordt här i.
9. För det tridie haar Pr. Fornelius begiärt, effter han är råkad i twist med någre 

af staden öfwer någre differencer, dels på sin moders wägnar, dels sine egne, så att 
han nödgas angifwa saken hoos högre öfwerheeten, att Consist:m wille såsom Pro
fessorum änckior wälgynnande, gifwa honom en general recommendation till Rijk- 
sens Rådh? Somblige swarade sig först böra wara förwissade, om han i dhe saker 
han twistar med dem om, hade rätt eller ey, och att han icke hade brustet uth i 
någre sådane ordh, som Consistorium haar ont till läggia sig uth före.

Resol. Änteligen att någon nogare information först om sakens sammanhang 
inhämptas af begge parterna, så att Consistorium icke praecipiterar sig till någon 
sådan recommendation, som torde i längden wara misshederligst för Consistio.

10. Jacob Ringius som skulle wara på Jacob Anders wägnar wed Åhrby synen, 
gifwer tillkiänna, att syynen i Årby haar lijkwäl intet gått fort, när dhe andre 
gången wore samblade, effter ingen på H:s Excell:z h:r Gaas Rolambs wägnar då 
heller inkommet, hwar öfwer dhe andre parterne illa wäret tillfredz.

Resol. Man informerar sig först med wisso, om H:s Excelliz h:r Rolamb synen 
haar bewüjat eller ey, och kan det skiee af Jacob Andersson.

11. Uplästes något af Mag. Arnelii bref till Rect. Magnif., om den honom förr 
af Consistorio bewiliade recommendation, till 111. Cancell. etc. Professores somblige 
befarade här med wägen öpnas till att giöra något intrång här wed Academien, doch 
höllo alle honom för sin bekante flijt och skickeligheet dess wärd. Änteligen be- 
wiliades den in terminis generalibai.

12. Rättaren i Dragby, som giönom syyn haar mist sin äng, klagar sig intet kunna 
blij wed hemmanet, om han icke får något wederlag i äng, föreslår Ramsta ängen.

Resol. Om detta confereras med Quaestore, huru med den syynen förewetter, 
effter Consistoriales sade sig aldrig hördt af syynen.

13. Berättade h. Gartman, sig nu effter Consistorii sluth med Prof. Columbo för- 
rättadt inventeringen i Bibliotheket, och funnet der desidereras på Carl Perss [Wal- 
lins] register en tämmelig hoop böcker af åthskillige faculteter, hwar på han inlade
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en lista underskrefwen af h. Gartman och Prof. Columbo, M:r Nezelio och mons:r 
Valerio, den listan inlades i Consistorii skåp i RijkzCantzlerens breflåda, hwilket 
Consistrm tychte illa war a. En tämmelig quantitet äre funne och nu apart annote- 
rade på hwilke ingen indet är funnen, förmeentes wara af Cujacii böcker.

Sedan frågade h:r Gartman huru dhe skole bära sig åth med det nedre Biblio- 
theket, effter dhe böckerne äre så fulle med mögel och oreenligheet, att ingen dem 
kan till sine titier beskrifwa, sade och h:r Gartman att ingen ordning är hwarken i 
det öfre eller nedre Bibliotheket funnen.

Slötz att dhe böckerne i nedre Bibliotheket som så illa faarne äro, numereras, om 
dhe icke afskrifwas kunna till sine tijtler.

14. Upläste Prof. Columbus h. Doct. Brunneri bref ifrån HellsingeLandh, der i 
h. Doct:n berättar sig i framreesan taalt med Cronones fougde i norre [0: södra?] 
contractet, om Acad:ns spannemåls betahlning, fått det swaret, att på 675 och 676. 
åhrs räntor, är reeda assignationer komne, och mäst alle räntorne reeda uthgifne, 
hwad som öfrigit är, haar han flere assignationer på, än att dhe kunna betahlas. Med 
fougden i norre contractet lofwar Doct:r Brunnerus och tahla, begiärer der hoos 
wettskap om resten för det förriga åhret, som Rommel skulle infordra. Och slötz att 
Prof. Columbus der om informerar sigh hoos h. Quaestorem, och sedan sänder dem i 
sitt swar, effter Consistorium ehest så nyligen haar om det öfriga skrifwit h:r 
Doctoren till, det han ey ännu fått.

15. 3 st:n bönder ifrån Biörnom i Gryta sochn, beswärar sig att dhe af ländzman- 
nen äre drefne hijt till kiöra höö af Kungzängen, och hootas med pantande, der dhe 
ey hade inkommet.

Consistorium hölt före sådant wara emot Academiens privilegier. Och att dhe 
kunna förswaras af Acad:n emot sådant praejudice.

Den 16 et 17 §. haar Prof. Grubb noterat.
16. Påminte h:r Prof:r Micrand:r om åkeren som här till haar lydt till Secretarium, 

om icke den samma ännu borde lyda till successorem i tiänsten. H:r Prof. Arrheni»r 
påminner det h. Hadorphius lärer och så hafwa fått bref på samma åker. Blef slutit, 
att der om än wijdare frågas skulle, och brefwet framwijsas, ty att elliest torde h. 
Hadorphius det lembna sin successori.

17. H:r Jacobus Arrhenius inkallades till att praestera juramentum Secretarii, det 
och richtigt aflades.

Den 9 Julij
effter högpredijkan.
1. Proponerade Rector Magnif. M:r Erici Liungz begiäran, att få Consistorii 

recommendation till H:s HögGr. Ex. RijkzCantzleren, effter han ärnar reesa dijt. 
Resolutio. Effter alle Professores theologiae äre borto, och få af dhe andra tillstädes, 
kan i sådan hast intet resolveras.

Den 12 Julij
effter predijkan, praesentibus Rectore Magnif., h. Scheffero, h:r Åkerman, h. Gart

man, DD. Hoffwenio, M:r Liung, h. Verelio, h:r Arrhenio, M:r Aurivillio, M:r 
Columbo, M:r Grubb. Not. Secret. h. Arrhenio.

Berättade Rector Magnif. bref wara kommet ifrån landzhöfdingen widh Koppar
berget h:r Gustaf Duvalt, med frågan, antingen Academien will giönom wexel eller
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assignation till Afwesta taga sin betalning för spannemåhlen. Resolverades, Acad:n 
begiärer assignation till Afwestadh; och låter der ifrån hemta penningerne.

Den 15 Julij

höltz Consistorium minus, praesentes woro Rector Magnif., h. Åkerman, h:r O. 
Arrhenius, M:r Columbus, M:r Grubb. Not. Secret. Arrhenius.

1. Åldermannens för timbermännen, Matz Ericksons hustro, hust. Maria inkom, 
ki är andes till Depos :m Ol. Beckium, att han hade skiämdt hennes dotter [Anna 
Mattsdotter], medan hon war i hans tiänst, hwilket dottren nu fuller först bekiändt 
för föraldrarne, men dock lijkwäl offta tillförende gråtit der öfwer inne hoos hans 
swärmoder, och sagdt sig af honom warit afklädd och burin i sängh. Swärmodren nu 
på hans begiäran anbudit sig förlijkning, och omsijder sökt hoos Rect. Magnif. det 
saken måtte nedleggias och förlijkas.

Beckius förwägrade sig att swara henne, begiärte pijgan måtte upkomma, som 
aldrig skulle honom sådant öfwertyga, mycket mindre modren som altijd haar lupit 
med sqwaller. Sade detta wara swärmodrens dicht, som altijd warit moth honom 
obillig, henne uphissat pijgan och modren, att således kunna skillia honom wid sin 
gifftorätt, och få honom uthur huset, som klarligen skulle skönias af den skrifft 
han wille inläggia. Nekade med månge ord och edh swärmodren warit ombudin att 
biuda dem förlijkning eller gå till Magnif. Rect., uthan giort det af sig sielf, uthan 
twifwel att dess bättre winna sitt upsåth emot honom. H. Åkerman frågade om 
pijgan war med barn. Beckius nekade, men sade henne i begynnelsen så sagdt, och 
sig fördenskull af stadz magistraten begiärat syyn på henne, det han och fick. Par- 
terne utwijstes, och hustrun befaltes hafwa up dottren, effter hon nu wore så frisk.

Rea. Magnif. refererade således. Hans swärmoder war hoos mig och bad på hans 
wägnar, att iag, om möyeliget wore, wille läggia neder saken, dhe wille wäl sielfwa 
förlijka pijgan och modren, hon sade der hoos, honom altijd rillförenne warit 
mycket fåss till sin egen skada; men nu sädan han kom ifrån Stockholm mycket 
bekymbrad, och omsijder begiärat hon wille frambära hans bön till mig, den hon 
och månge gånger repeterade. Jag swarade mig icke kunna det giöra, hälst sedan 
saken är angifwen och rychtbaar om heele staden; han och redan sökt något emot 
henne hoos stadz magistraten.

Beckius och pijgan Anna Matzdotter inkallades. Pijgan tillfrågades om hon war 
hafwande, och swarade sig icke ännu wetta; befaltes sedan giöra fullkomlig berät- 
telsse, hwad hon hade emot Beckium. Hon sade sigh kommet till honom att wara 
hans pijga och icke något annat, men icke warit 14 dagar i tiänsten, förrän folcket 
begynte säya, hon såg illa uth; honom strax hustrun war uthburen, gått uthur sin 
säng och lagdt sig hoos henne, något der effter buret henne uthur spijshellen bort i 
sin egen säng, och sielf afklädt henne.

Beckius nekade inständigt, sade alt wara lögn, och henne hafwa diefwulen, som 
så bunda ihop osanning, sig den tijden aldrig legat allena, uthan hafft Holmdorff 
eller Wolcher hoos sig. Pijgan nekade Holmdorph då warit i staden, (det h. Arrhenius 
badh noteras) påminte Beckius huru hon gräät, och gaf sig första natten, item huru 
han några gånger dagen effter åth frågade henne, om det war ont mista mödomen, 
tilläde och något mera, det man icke förer till protocollet. Continuerade ytterligare 
sin relation, huru han effter påsk hade twå gånger stängt henne inne i sin cammar,



i 6j 6: i $ juli 1 4 1

lupit effter henne i kiöket (det han sade skiedt med carbasen och kunna betyga, 
det hon icke war så angenäm som hon säyer) lagdt henne en gång i sin säng, då 
stakan imedler tijd upbran på bordet, den han wille hon skulle betahla, och en 
affton, då han hemkom, skickat gossen Olle öfwer plancket att öpna porten, släpt 
gossen uth igen, gått in till henne, stängdt dören och blefwet der liggiandes till kl. 7 
om morgonen.

Frågades huru länge hon har tiänt hoos Beckium, när han först, sidst; och huru 
offta han har belägrat henne, item hwij hon samptyckte till sådan odygd. Pijgan 
swarade sig tiänt h åhr, warit först besufwin emellan bijsätt- och begrafningen; 
sidst för 5 weckor sedan, icke wetta huru offta, och sig icke rådt för honom.

Beckius ramblade emedlertijd alt stadigt, som wille han skräma och tysta pijgan. 
Betygade nu som förr sådant wara swärmodrens dicht, och pijgan, den han effter 
hennes rådh antog, benägen att gifwa honom sådane beskyllninger, derföre att hon 
icke fick blifwa qwar åhret om, och fruchtade att skola betahla den skada hon hade 
giordt honom i tiänsten. V. Consist. kunde wäl see med hwad sanning hon fore, 
han hade i sådant fall bättre fägnat henne, och icke drifwit henne uhr tiänsten. 
Begiärade der så wore få gå edh, det Consist. swarade icke tillåtes widh sådane 
circumstantier. H:r Åkerman upläste 17 cap. Erfd. LL. Frågades när pijgan först 
bekiände sig för modren? Swarade: Sedan hon kom uhr tiänsten, då hon strax wille 
gå ifrå föräldrarne, och nödgades säya att hon war skiämd. Frågades huru andre 
hade förr fått wettat? Sw:de swärmodrens pijga Lisbetta hade hört deras wäsende. 
Frågades om hon intet wijste sig wara hafwande, eller ey, effter hon så länge är 
häfdad? Swarade sigh icke wara om icke hon är blefwen på sidstonne. Lisbetta inkom, 
sade sig wilia säya hwad sant war, refererade således, då iag en morgon skulle hiälpa 
Annika baka, och frågade hwarföre hon icke hade förr giort degen effter afftaal? 
swarade hon, iag slapp intet förr up ifrån fahr, och då iag såg giönom dören låg 
han ännu qwar, en gång stengde han sig inne med henne, och då hon sade, folcket 
hörer det på alla sijdor, swarade hon [o: han], ingen hörer det uthan mormor och 
hennes pijga, om så är, imedlertijd stod iag i farstugun. En annan gång såg mormor 
dynan liggia qwar på golfwet, och synes rum effter 2 personer. Förliden onsdag 
skickade han mig 4 dr giönom sin faster att iag icke skulle witna emot honom, 
penningarna sågo mohr, drängen och en annan hustro, men iag behöll dem icke. 
Eiliest haar Annicka offta klagat sig inne hoos oss. Detta wille hon bekräfta med 
edh mir så påfordras. Parterne uthwijstes.

Sädan discurerades om Beckii argheet så i anseende till swärmodren, som sielfwa 
giärningen, och slötz han skulle allena inkallas.

Beckius inkom, och förmantes taga sig till wara, att han icke råkade i den action 
med swärmodren som helt ruinerade honom, och läth sig omsijder öfwertahla att 
innehålla med den skrifft han emot henne wille inläggia. Förmantes sedermera att 
på sitt samwet bekiänna om han funne sig skyldig, ty ehest graverade han sig sielf, 
och sanningen måste äntå fram kom m . Han frågade om Consist:m haar sådane 
skiähl som kunde binda honom widh saken? Consistorium swarade sig nu först 
fråga effter hans eget samwett och dess witnesbördh, förmanandes honom än ytter
ligare att säya uprichtigt, om han wore brotzlig. Omsijder bekiände han sig icke wara 
frij för henne, och bad Consistorium wille icke handla strängeligen med honom, 
dier låta pijgan ännu wetta att han hade sig bekiändt.

Magnif. Rector berömde hans redeligheet i det fallet; att han således frijade Con-
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sistorium ifrån wijdare beswär med inquisitionen, befalte honom innehålla med alle 
hårde ord emot pijgan och taga sitt affträde.

Resolverades effter någon discurs att Consist. differerar sententiam till någon 
tijdh, att man får see om hon blifwer hafwande eller icke. H:r Arrhenius påminte, 
att Beckius kan med ingen Consistorii honeur wijdare sitta wid ämbetet. H. Åker
man sade, han bör icke removeras ante sententiam latam, hwar wid Consist. och 
stannade, och förmante pijgan imedlertijd hålla sig förswarkn till dess saken åter 
snart företages och afdömes. Vidi acta 27. Sept. §. 23.

D. 16 Julij
woro tillsammans effter högpredijkan Rector Magnif., DD. Skunck, h:r Scheff., 

h. Åkerman, DD. Hoffwenius, h. Verelius, h. Qaud. Arrheniar, M:r Celsius, Mig. 
Aurivillius, M:r Columbar. Not. Secret:ar h. Arrhenius.

Rector Magnif. berättade det stadz magistraten hade förordnat att 40 män gå 
wacht hwar natt, till att afwärja den skada en hoop skalekar förmeenes willia tillfoga 
staden med eldh och annat, och fördenskull begiärat, Academien will iämwäl på 
sin sijda hålla någon wacht till samma ände; begiärandes här om Consistorii be- 
tänekiande.

Resol. Academien stäreker den stadzwacht nu går, i proportion emot dess och 
stadzens manskap, brukandes der till wacht-, humblegårdz- och timberkarlarna, dock 
dem till lindring, att dhe icke aldeles utharmas, gå hh:r Professorum och bookbin- 
darnes drängiar med per vices.

20 Julii
effter bönen, praesentibus Rectore Magnif:o, DD. Skunck, M. Liung, h. Verelio, 

h. Scheffero, M:r Fornelio, M:r Aurivillio, DD. Hoffwen., M:r Columbo, M:r 
Grubb. Not. h:r Jacobo Arrhenio.

Uplästes H:s HögEhrewyrdigheetz Doct. Brunneri breef af Hudwijkzwaldh d. 13 
Julij, der uthi han förmäler sig effter V. Consistorii godtfinnande, redan, förr än 
dess bref ankom, sökt förnimma om spannemåhlens betahlning der på orten. Be- 
fallningzmannen i norre dehlen af HellsingeLandh swarat, sig wäl hafwa befallning 
af h:r gouverneuren att af contributionen och cröningzhiälpen i höst fallen betala 
spannemåhlen der i landet upnegotierad till Cronans tiänst, men icke wara Acade
mien eller någon annan i synnerheet nämd. Sig sökt giönom skrifwelser till gouver- 
neurens betiänte och andre, att få wiss anordning om betahlningen mädan han är 
der uppe. Befallningzmannen i södra fögderijet icke wetta uthwägar att en gång 
inlösa dhe gamble till sig gifne assignationer, effter alle medlen dels upgå på offi- 
cererne der i landet, dels skickas till JempteLandh. I post scripto förmäler han detta 
åhrs och ännu på marken stående åhrswäxt wara arrestered af h. gouverneuren.

Rector Magnif. frågade hwad råd man skulle fatta i denne saak. Resol. Consistorium 
skrifwer Doa. Brunnero till, betackar honom för hafd godheet och omwårdnad för 
Academiens bästa, begiärandes han ännu wille uträtta hwad giörligit är i detta måhl. 
För det öfrige håller Academien ännu stilla i anseende till desse swåre tijder, etc.

Den 23 Julij
effter högpredijkan, praesentib. Rea. M., DD. Skunck, h. Scheffero, h. Gartman, 

h:r Åkerman, M:r Liung, h. Verelio, h:r Claud. Arrhenio, M:r Aurivillio, M. Columbo, 
M:r Grubb. Not. h:r Jacobo Arrhenio.
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Frågade Rector Magnif. antingen tijonde räknarenar skulle i åhr uthskickas eller 
intet.

'Resolutio. Effter någon discurs stadnade der wid, att dhe icke uthskickes i åhr, 
aldenstund Consistorium är owiss om det i åhr får behålla kyrckeherbergen, och 
synes fördenskull icke rådeligit giöra på så owist åhr någon omkostnad. Wille h. 
Åkerman effter begiäran, laga, att den bonde sig tillbiuder räckna i Husby Lång
hundra med Academiens store nytta, må han det giöra.

Den 25.
Effter predijkan kommo tillhopa i gambla Academien, Rector Magnif., Doct:r 

Skunck, h:r Schefferus, h:r Gartman, h. Verelius, h:r Arrhenius, M:r Aurivillius, 
M:r Columbus, M:r Grubb. N o t h. Secret. Arrhenius.

1. Propon. Rector Mag. salig Wallini änckias begiäran, att Ven. Consist. täcktes 
förordna för hennes barn förmyndare, dem hon nu will afwetra förr än hon träder i 
ächtenskap medh Vallerio. Och frågade Reaor Magnif. hwad Consistorium tyckte 
der om. Consist:m föll der på att h. Rudbeck tillijtes der om, som altijd haar 
gynnat huset och boor der närmast; men effter wijdare discurs resolverades: Enckian 
tillijte sielf h:r Rudbeck der om, eller hwem hon behagar.

2. H:r Verelius framwijste bref ifrån landzhöfdingen h:r Gustaff Duvalt, med 
assignation till Forssen [0: Avesta] på betalning för spannemåhlen, i hwilket bref 
och begiäres quittens.

H:r Verelius frågade der hoos huru peningarna skulle hijtbringas. Resolutio. Be- 
fallningzmannen Ringius reeser dijt att emottaga pänningarna, eller låta sig för- 
wissa om tijden när dhe falla, sedan föra Acad:ns bönder dem hijt.

Angående det h:r Duvalt begiärer i åhr få behålla iämwäl Hellsinge spanne
måhlen, war Consist. der med mycket wäl nögdh. Resolrs. Man giör giärna sin flijt 
att så skie må. Assignationen quitteras men icke peningarne.

3. Reaor Magnif. refererade att Samuel Marijn begiärte hans relegation måtte nu 
publiceras, och begiärade Consistorii betänckiande der om. Resolutio. Relegationen 
publiceras effter ferias, och meriterar wäl hans brått, att det skier sedan studiosi äre 
något samblade.

Den 29 Julij
höltz Consistorium minus, praesentib»j Reaore Magnifrco, h:r Professrre Arrhenio, 

M:r AurivilL, Mag. Columbo, Mag:r Grubb. Not. Secret. h:r Arrhenio.
1. Hust. Karin Paulsdotter, Erich Bengdtz ryttares hustro säger Academiens 

smedh [Johan Sigfridsson] tagit en bössa till läns för 3 eller 6 åhr sedan, och ännu 
ey igenlefwererat. Item en span korn mannen och henne owitterligen i Berga sochn, 
sålt det i staden och kiöpt sig skoor före, läwbnat en skrifft af sig sielf skrifwin i 
mannens nampn, tagit en säck och satt den bort i staden.

Smedh: Bössan skiänckte mitt syskonebarn mig i Stockholm för otta åhr sädan, 
hwilken min swåger förde heem och weet det en student som war medh, iag gaf 
honom der emot ett elgzhudzgehäng, kostar 6 dr, och då iagh sädan sade åth mitt 
syskonebarn, att hon kräfwer mig, swarade han, det är intet åth. Hwilket Nathanael 
kan witna. Smedh säyer sig dock willia betahla bössan, allenast hon fullgiör sin 
skuldh. Kornspan wara betalt för 6 åhr sedan, den hennes man togh sielf. Hustrun 
säger honom wara en lögnare och sig säya sant. Smeden betalt kornet med arbete
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och penningar som synes af räckningen. Säcken är hoos min swärmoder, och har hon 
aldrig kraffc honom. Är ännu i behåll, hwar och icke, skall iag gifwa en bättre igen. 
Hust. säyer dem bytt strumpor och skola afräckna 1 dr emellan, öhlet weet hon icke 
af, säyer han haar och en yxe, som han skulle laga. Smeden nekar. Fahlman, com- 
pagnie skrifwaren wid Skantzen i Stockholm, wet att bössan är mig gifwen.

Resolutio. Smeden skaffar sig witne och hustrun swarar på räckningen, och skaffar 
sig beskedh der om ifrån mannen.

2. Wachtmästaren tillfrågades hwar Tohlboms pistoler äre, sw:de dhe äre hoos 
smeden [Johan Sigfridsson], item bössan, till den ände att försällia, säger sig och nu 
wilia arbeta derföre. H:r Arrhenius begiärer han må tillhållas att arbeta derföre hoos 
sigh, då will han förnöya Consistorio. Smeden lofwar willia arbeta derföre hoos h:r 
Arrhenium. Wachtmästaren säger bössan stå för 6 dr, pistolerne för 9 dr, för hwilka 
han arbetar hoos h:r Arrhenium, så frampt M:r Aurivillius icke will behålla dem.

3. Hust. Sara Tomwesdotter, Johan Bengdtz båtzmannens hustru, säger smeden 
[Johan Sigfridsson] länt af mannen 3 caroliner för 4 åhr sedan. Smeden nekar, och 
säyer henne aldrig skola bewijsa det. Men säyer sig wara skyldig för en pelss. 
Hustrun säyer sig hafwa en lijnwäfware till witnes. Smeden sig bedt hen«e komma 
till sig att taga betalning för pelssen. Hust. säyer mannen sagdt många gånger för 
lijnwäfwaren, att smeden är honom skyldig. Smeden säyer sig wara skyldig 10 mk 
för pelssen dem han will betahla. Hustrun säyer sig allena fordra dhe 3 carolinerne. 
Resolutio. Hust. Sara skaffar lijnwäfwaren till witnes till nästa Consist. Item besked 
här om från mannen från Dahlarna. Dhe 10 mk kan hon imedlertijd taga emot.

4. H:r Arrhenii pijga Annicka Larsdotter född i Bählinge sochn haar hållet sig 
orichtig i sin tiänst, stulet penninger om nattetijd och giömt i agnar under en höna, 
4h rdr in specie, 5 caroliner, säyer sig icke tagit meer, och dagen effter hon rögdes, 
gådt till Bählinge, att uppenbara sitt förseende hoos cappellanen.

Frågades om hon haar sielf af sig eller någor annor låckad giordt detta? Swarade 
af sig sielf det giort. Säger andre pijgan satt en löös märla för wisthuset, att hon 
med fingerna kunde den ifråntaga, och gå fritt in. Item hafft andre i sitt ställe att 
molcka och gifwit dem något derföre.

Pijgan Maria Anders dotter inkallas, och tillfrågades huru länge och till hwad 
ände märlan haar wäret löös; pijgan swarade henne warit löös sedan i wintras, och 
blifwit löös då hon skulle runcka up låsen, effter nyckelen war borta, andre gången 
säyer hon henne gått löös när hon skulle läsa up dören, och denne drängen icke 
wetta der af, som nu är der. Förmantes mycket säya sanningen. Säyer henne wist 
warit från förr och sedan sutit löös; dock icke förr än i wintras. Förmantes än säya 
sanningen. Swarade förre drängen brutit up dören förlijdit åhr, då nyckelen war 
borta som fans inne, men aldrig warit der inne sedan som hon weet.

Fråges, hwarföre hon icke haar sine kläder hemma i huset, swarade sig allenast 
en gång länt bort kiortelen. Bekiänner sig gifwit tyske bagarens pijga hust. Margreta 
miöl för 2 öre hwetebrödh. Pijgan Annicka inkallades, och tillfrågades hwad Maria 
haar bortgifwit, säger sig icke meer wetta än det hon gaf åth bagarepijgan, och en 
bytta klij till en hustru som molckade åth henne. Maria tillfrågades, huru länge hon 
har wäret bekant med hust:o Margreta? Swarade, icke för än iag kom till huusbonden. 
Annicka säger drängen twå gånger slagit sig derföre, att hon icke wille wörda honom. 
Item Maria begiärat 2 gånger kiste nyckelen af henne att taga uth ärter. Hon swarar 
sig begiärat ärter åth folcket. Item säyer henne och twå gånger tagit sielf öhl. Hwar
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till hon icke nekar. Item sig ibland tagit uth något, men icke meer än det dhe sielfwe 
upätit. Maria tillfrågas hwem hon haar hållet maskopij med? Swarade med ingen. 
Frågas hwar hon är waan att pläga sig? Swarade ingenstädz uthan hemma. Pijgorne 
uthwijstes, och upskiutz sententiam till näste Consist:m effter straffordningen icke 
är till handz.

5. H:r Prof. Arrhenius beswärar sig att gewaldiers dottren Brita Johans dotter 
lupit med sqwaller, att hans hustru skulle förifradz öfwer pijgerne, och der öfwer 
råkad i siukdom. Brita säyer sig hört det af en studentekokerska, hustru Anna, till- 
spordes wijdare hwar andre hustrun sadet? Swarade på torget hoos andra, dem hon 
icke kiände. Sade hust. Anna wara född i Bählinge och slächt medh sigh. H. Arrhe
nius refererar Brijta warit i går och bedz före. Brita säyer sig för 6 weckor sedan 
sagdt det, strax då hon hörde det, i mening att det skulle komma fram, och weder- 
böranden sig der ifrån befrija. Detta begiärte M:r Aurivill. noteras. Resolutio. Brita 
Johans dotter tyckes sagdt detta för Maria i god mening, och skall wachtmästaren 
effterfråga hoos Joon Persson, om der någon studentekokerska warit wid sådant 
nampn.

6. Magnif. Rector påminte om Depositoris Beckii saak, den han omsijder bekiände 
i sidste Consistorio minori. Resolutio. Hans saak refereres till näste Consist. majus.

Den 30 Julij
effter högpredijkan kommo tillsammans i gamble Academien Rector Magnif., 

Doct. Skunck, h:r Åkerman, h:r Gartman, Doct. Hoffwenius, M:r Liung, h. Claudius 
Arrhenius, M:r Celsius, M:r Aurivillius, M:r Columbus, M:r Grubb. Notavit Secret. 
h. Jacob Arrheni#j.

1. Uplästes bookhållarens Rommels bref, der uthi han begiärer lof att reesa heem 
tili sine ämbetzbeställningar, effter intet meer återstår i Stockholm än att afwänta 
CammarCollegii domb i M:r Boos änckians saak, och den icke snart lärer falla, 
effter RijkzSkattmästaren [Sten Bielke] är dageligen i rådet. Resolutio. Om han får 
CammarCollegii eller RijkzSkattmästarens resolution för sig att reesa heem, med 
försäkran om notification af Canwwaren för Consistorio, till hwad tijd dess full- 
mächtige åter skall wara der tillstädes, effterlåtes honom hemkomma.

2. Uplästes Doct:r Brunneri skrifwelse af Hudwijkzwaldh d. [datum ej utsatt] 
Julij angående betalningen för Academiens spannemål i HellsingeLandh.

3. Bewilljades And. Ollenqwist 4 dr smt. af fisco studios, i sin siukdom.
4. Bewiliades Martino Holmberg testimonium.
5. Mons:r Wallerius begiärer förmyndare för sine tillkommande stifbarn, säyer 

sig effter förre sluth sielf anmodat en eller annan der om; men förgäfwes.
Resolverades nu som förr att dhe äre sielfwe der om bekymbrade, effter bägges 

deras slächt lefwa.

2 Augusti
effter predijkan, praesentib»r Rectore Magnif:o, Doct. Rudb., Doct. Skunck, h. 

Scheffero, Doct. Hoffwenio, M:ro Liung, h. Verelio, M:ro Columbo, M:r Grubb. 
Not. Secret. h:r Arrhenio.

1. Bewiljades sahl. studiosis Johanni Lund och Matthias Troilio* 10 dr smt. hwar

• Felskrivning för Trogelio.
10-  724147 SalUmder
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till sin begrafningh, aff hwilka dhen senares föräldrar och anhörige förmenes wara 
uthplundrade af fienden wid gräntzen der dhe boo.

2. Förmälte h:r Verelius någre peningar wara inne, som skulle gifwas stipendiariis, 
men effter dhe icke äre tillstädes, kunna hh:r Profess:s der så behöfwes, dem få, odi 
andra läggias i stället af dhe först inkomna.

6  Dito
effter högpredijkan kommo till samtaal i g. Academien Rea. Magnif., h. Gart- 

man, DD. Hoffwenius, h:r Verelius, h. Arrhenius, M:r Columbus, M:r Grubb. 
Secretari#j Arrhenitff.

1. Uplästes bookhållarens bref med begiäran att få reesa heem och recommendera 
Kiellman afhöra domen i Kongl. Cammaren. Resolutio. Honom effterlåtz och afgår 
bref der om.

2. Proponerade Reaor Magnif. Waltuna änckians begiäran, att få löös sine pen
ninger som äre arresterade hoos h. Prof. Celsium för hennes sohns [Sebastiani Nybelii] 
skull, och föregifwer hon detta wara en liquid skuld, och fördenskull icke böra 
arresteras för det ännu icke är liquid. Resolutio. Remitteras till Consist. majus, som 
har bewiljat och befalt samme arrest.

3. Proponerade M. Reaor om en studioso ifrån Lundh, som för detta icke är admit- 
terad till insaiption, effter han icke haar testimonium ifrån Academien. Han haar 
nu någre sine landzmäns attest, att han är richtig i sitt ährende och begiäran. Reso
lutio. Effter Prof. M:r Petrus Holm är i Stockholm, kan studenten förskaffa sig 
hans witnesbyrd.

D. 13 Augusti
i kyrckian effter högpredijkan, praesentib«! Rectore Magnif., Doa. Skunck, h:r 

Scheffero, h. Åkerman, M:r Liung, h:r Verelio, M:r Aurivillio, M:r Columbo, M:r 
Grubb. Not. M:r Micrand.

Bewiljades ännu 8 dr smt. af fisco studios, till dhe studenternes begrafning, om 
hwilka finnes in aais d. 2 Aug. §. 1. effter dhe för fattigdom skull eliest icke komma 
der med uth.

Den 19 Augusti
höltz Consist. majus, praesentibus Reaore Magnif., Doa. Brunnero, DD. Benzelio, 

h. Åkerman, h:r Gartman, Doct. Hoffwenio, M:r Liung, h:r Arrhenio, M:r Columbo, 
M:r Grubb. Not. M:r Miaand.

1. Refererade Reaor sig nu effterfrågat och förnunw&et af h:r Quaestore, orsaken 
hwarföre bonden i Dragby har låtet syna ifrån sig den ängen, hwar om finnes förr 
in actis. Quaestor berättadt att hemmanet Dragby haa förmått sig längesedan lof till 
röya äng uthi en allmänning, men bonden som der då bodde w ara så olycklig, att 
han har gått och rögdt inom en annan skattbondes råå och röör, hwilket till en tijdh 
är tolt; men denne bonden änteligen begiärat syyn och w unna sitt lagel:n tillbaka; 
så att intet står till tahla meer der om, ehuruwäl Acad:n in ta  der igiönom afgått af 
hennes rätta egendomb, effter hon rätta ägaren aldrig warit.

2. Inlefwererades en skrifftelig ransakning af d. 6 Julii 676. hållen af Rea. 
Magnif., h. Quaestore och inspect. aerarii Prof. Columbo, öfw a den spannemål, som 
fougden Unonius för någon tijdh klagade wara stulen uhr Uggelsta boden, och 
betygas här i effter någre böndas berättelsse af rättarelaget, den dhe på sitt samweth
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och redeligheet giordt, effter som dhe detta synat, att 7 t:r och 5 fiärdingar spanne* 
mål, äre strax saknade, och haa funnetz med behändigheet wara uthstulne giönom 
nöthspåren, derföre fougden begiärer i räckningarne för detta skonas. Resol. Denne 
verification kiännes giltig, och opbördzm:n Unonius får tillstånd be: te spaanemåM 
att afföra.

3. Haar Quaestor begiärt att Rector på hans wägnar wille ett eller annat ährende i 
Ven. Consistorio föredraga, och dess betänckiande förnimma, såsom 1. att twänne 
bönder på Biörköön i Rooslagen haa för någre åhr tillbaka taget penninger på handen 
för qwarnsteenar till Acad:ns behof 72 dr kopp<wmt., hwilke förhandlat med Aca- 
demien och wäret richtige, men då dhe skulle föra stenarne öfwer, haa dhe i wägen 
blefwet öfwertalte att sällia steenarne wed Runsta gård. Sedan haa dhe kommet af 
sig och blefwet uthfattige. Och haar Quaestor som desse penningat på Academiens 
wägnar dem tillstälte, låtit tingföra dem, fått domb på dem och execution, men intet 
meer der igiönom wunnit än 26 dr in alles, ey heller är något hopp till att meer få 
af dhem, begiärer han altså derföre blifwa ograverat, och att det som rester i räck
ningarne må afföras.

Resol. Consistorium finner skiähligt resten att afföra, effter man giönom laglig 
execution intet kan få den uth. Nu upkom DD. Brunnerus och strax effter h:r Åker
man.

4. Haar Quaestor för någre åhr affördt ett åhrs huushyra, som lopp på den boden 
Curio hafft under Academien, nembl. 60 dr kopparmt. till afräckning, för den repara
tion Curio på boden giordt. Effter Curio då stood wäl med Academien, och war en 
behållen man, nu altsedan haar ey heller Curio welat betahla någon hyra der på, 
praetenderandes sig kostat moot 100 dr smt. på boden. Begiärer derföre Quaestor att 
han måtte få upföra detta på Academiens contra räckning moot Curio, eliest lärer det 
komma Quaestori till last.

Nu upkommo Doct. Benzelius och Prof. Grubb.
Doct. Brunnerus och h:r Åkerman höllo före, att Quaestor kunde bäst komma 

öfwer ens med Curio. Särdeles admonerade h. Åkerman att wij haa ondt wed till 
resolvera något öfwer Curio honom ohörd, wore bäst att inspect:s aerarii sökte 
liquidera emellan h. Quaestorem och honom. Alle höllo elliest h:r Räntemästarens 
begiäran skiälig, och att han intet bör betala Acad:n för Curio.

Resol. Rector förnimmer i endera inspectoris aerarii närwaro om Curio tillstår att 
han aldrig betalt någon hyra der på, och refererar sedan det till acta, så blifwer 
Quaestor der igiönom frij, och kan det sedan transporteras på Acad:ns contraräckning 
emot H. Curio.

3. Prof. Liung beklagade sig, att när det bran för Curio, länte han 4 läderämbar 
der till, nu sedan branden war öfwerstält, haa dhe buret alla ämbaren så wäl priva
torum som Acad:ns up i ett publiqt rum, nu begiärer be:te Professor sine ämbar 
igen, och effter någre haa blefwet bortstulna, will han wara nögd om han får 3 st:n 
igen.

Doct. Brunnerus klagade sig och mist ett.
Resol. Quaestor måste höras här om, och säya huru många Acad:n haar mist.
6. Petrus Malmberg begiärer hålla egen disputation de lib. arbitrio in civilibus. 

Det bewilljes.
7. Haar Quaestor angifwit att det står huushyra inne på någre Acad:ns bodar och 

huus, nu frågar Quaestor, om icke wachten skulle få taga den hyran på sin löhn.
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Resol. Det bewiljes.
8. Haar och Quaestor begiärt Consistorio significeras måtte, det fougden Unonius 

beswärar sig det han intet får uth det, som bör uthgå för hummelgårderne. Han 
fougden altså begiärt, att detta måtte få upföras på Professorum löön. Consistoriales 
samptl. wore enige der om att fougden bör kräfwia det uth åhrligen, och låta quit- 
tera sigh, det han här tills försummat och aldrig påmint.

9. Haar en gammal krigzman en fäldtwäfware Erick Person wed nampn, som 
åboor ett Acad:ns torp Huusby i Leena sochn begiärt för ålder skull, och sin gamble 
tiänst till Cronan, blifwa frij för mantalspenninger, effter alla sådane Cronones 
betiänte annorstädes äre frie för mantalspe»«mgdrne. Haar och fougden Jacob 
Anderson pantadt af honom för 2 åhrs mantalspenninger en gryta och något annat.

Resol. Fans skiähligit att han får sin pant igen, förskonas så wäl för dhe 2 åhren, 
som för dhe fölljande här effter så länge han lefwer och Acad:ns jord åboor.

10. Intercederade och Prof. Doct. Hoffwenius och Prof. Columbus för sine 
praebende bönder i Törneby i Waxala, att dhe detta åhret må slippa mantalspen- 
ningerne och det som Acad:n eliest kan hafwa af dem till fordra, effter en oför- 
modelig wådeld haar nyligen dheras gårdar och all roghsäden som näst förr war 
infördh olyckligen afbrändt. Resol. Dett bewiljes med den förmodan, att desse 
praebendebönder för det som Kgl. M:t och Cronan plägar af samma hemman afgå, 
blifwa af Cronones betiänte för ofwanberörde swåre olycka effter privilegierne för- 
skonte.

11. Mag. Ericus Liung begiärer en recommendation af Consistio till 111. Can- 
cell.m.

Prof. Liung hans fader betygade att han intet råneker komma Acad:n till last.
ResoL Han recommenderas i godh form, allenast han tager tijden i acht att öfwer- 

gifwa den recommendation.
12. Johan Andersson en man under stadzwachten begiärer komma under Acad.ns 

timbermän, effter en hittas. Här wed inföll tahl om timbermännerne, att dhe lijtet 
eller intet tiäna Acadrn och Professoribus, uthan låta leya sig uth på landet, och till 
andre uthom Academiens societet.

Resol. Denne som nu tillbiuder sig skaffe sig witnesbyrd, och antages sedan under 
Academien.

13. Frågades om Mariins relegation nu kan upslåås.
Resol. Mattesmesse tijden slåås den up.
14. En studiosus Rosenmöller wed nampn, begiärer på en för någon tijd insinuerad 

recommendation, för sig af 111. Cancell. blifwa befordrat till stip. Reg.
Resol. Han angifwer sig hos den faeultet han söker beneficium i, så kan han 

effter lägenheeten accommoderas.
13. Borgerskapet haar låtet förstå sig hålla före, att det nu intet lärer wara så 

nödigt tillhålla så starck wacht.
Consistoriales meente nu nödigare wara sedan säden är införd, effter och i andre 

städer detta wed denne tijden intet försummas.
16. Frågade Rector om nu wore tijd till tahla om elencho pr^lectionum. Resol., 

det skieer Mattes mässotijden.
Wedh detta tillfälle frågade Rector, huru dhe som sittia wed Kongl. Commission 

öfwer trollwäsende af Professoribus, hwilka intet äre mindre än 7 stycken, skole
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bära sig åth med lectionib»r publicis, hälst effter dhe nu här effter blifwa obligerade 
att reesa uth på landet, om icke rådeligit wore, det Consistorium skrefwe här om 
antingen till Rijksens rådh, eller 111. Cancelhm, och i underdånigheet förfrågade 
sigh, huru dhe skole förhålla sig här i, effter så månge af ord:re Professorum här 
af hindras, och juventus der igiönom mycket efftersättes.

H. Prof. Åkerman meente aldeles orijmligit, att nu sökia dispensation ifrån desse 
extraord. syslorne. Dhe andre Professorerne höllo det wara rådeligit, att man skrefwe
111. Cancell:o till.

Resol. Man reprassenterar detta giönom ett bref 111. Cancell:o, doch skrifwes intet 
dijt neder der 111. Cancell. nu är, förr än man får see om 111. Cancell:»r upkommer 
till rijkzdagen.

17. Berättade Doct. Benzelius att wed SöderTälgie i det der hållne mötet blef 
ibland annat proponerat, att Professores skole giöra någre extraord. hiälp och förskott 
till militiens underholdh med ryttarehåll, der emot Doct. Benzelius swaradt sig på 
Academiens wägnar intet wara fullmächtig. Acad:n och lijdit stor brist på sine 
underhåll af den till militien försträckte Spannern:!.

Här wed mentionerade Doct. Brunnerus om den store skada Acad:n haar taget 
af spannemåhlen i Hällsingeland, hwilken icke allenast är obetalt för i fiohl, uthan 
och Acad:n nu i åhr undsagder att mista den spannemåhl som nyligen är inkommen. 
Doa. Hoffw. för sig och Prof. Columbo begiärte, att dhe för den skada dhe nu fått 
giönom brand wed prsebendehemman, må slippa detta onus.

Reaor och flere tyckte wara rådeligit, att dhe provisionaliter see sig före. Be- 
täncktes om dhe kunna wara 2:ne Professores om en ryttare, meentes kunna practi- 
ceras, särdeles att dhe som haa lijdit skada af brandh, få blifwa tillhopa om en 
rustning. Ehest tyckte alle godt wara, att man giör det närmeste man kan deri wed 
desse fahrlige tijder, och icke undrager sigh.

18. Taltes om Acadins smedh, som för ett åhr antogz Johan Ziffersson, att han 
finnes odugelig det någre wiste betyga, särdeles Doa. Hoffwenius och Prof. 
Columbus sade d a  effter Quaestorem, att han qwarnarbetet in ta  kan giöra. Reaor 
sade och att åthskillige qwinfolck klaga öfwer honom, d a  han dem uppehålla med 
arbete.

D oa. Hoffwenius recommenderade en annan, som skall wara icke allenast en 
snabb kleensmed, uthan och en god uhrmakare m:r Johan wed nampn. Andre meente 
att denne Johan Siffasson bör först admonaas.

Resolverades här om in ta  annat nu, uthan den som nu sitter der wed, han 
warnas först; bättrar han sig intet, eller finnes odugelig, så kan den andre komma i 
considaation.

19. Slötz att det som kan Academien angå och komma till äfwentyrs wed herr
dagen fram, recommendaas den tillkommande herrdagzman ifrån consistorio eccle
siastico.

20. Taltes om Communitetet, och frågades om man någon anstalt skall kunna 
giöra till inkiöp wed denne tijden. Alle befahrade in ta  wara giörligit, att d a  kan 
nu hållas, uthan synes bättre communidsterne finge penninger, så mycket dhet då 
kan blij.

21. Erich Christof fasson Boy tillbiuder sig willia kiöpa Academiens restspannemål 
för reda penninga. Consistorium fan det wara bittigt, att sluta ännu om kiöp, doch 
syntes rådeligit, att handla med denne mannen, så snart som någon annan, e ffta
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han plä wara richtig. Detta upskiutz till bättre fram, och kan swaras honom, att 
Acadrn än icke weet quantum der af.

22. Bookhållaren beswärar sig mycket ännu öfwer den orichtigheet, som ännu 
finnes i Larss Jacobsons rächninger, effter han intet kommer till sluta sine rächninger 
förn han weet, om Consistorium håller Larss Jacobs documenter gütige och valable 
eller ey.

Consistorium meente att detta icke kan slitas uthan fidejussoris närwarelse, nembl. 
Prof. Aurivillii.

Resol. Lars Jacobson och hans fidejussor måste wara bookhållaren här öfwer till 
swars miste Consistorii dagh.

23. Bookhållaren begiärer på sin sal. broders Allgots [Rommels] wägnar, att den 
specification som är giord på bekostnaden med Academiae penningers öfwerförsel, 
kunde fullgiöras.

Resol. Inspectores aerarii med Quaestore öfwersee denne specification, och referera 
sitt betänckiande der om, så kan sedan betalningen skiee der effter.

24. Blef talt om den resterande 6 t:r kyrckiotijonde af bonden i Bärtoga Pehr 
Persson, som är förr resolveradt, att upbördzmannen skall betahla, effter han för- 
sumwat åhrligen den uthtaga. Nu förklarar sig bookhållaren Rommel som då war 
fougde, att han alle åhr läth sättia låås för bondens lada, och togh så mycket der 
fans; men det hinte ändå intet till, som heela rättarelaget skall witna. Crono- 
tijonden war åhrligen 3 spänn, hwilke på 4 åhr stod inne och giorde 6 t:r. Frågades 
hwij bonden icke debiterades åhrligen derföre? Bookhållaren swaradhe, han wänte 
altijd att blij befrijad derföre. Consist. sw. Icke dess mindre borde opbördzman satt 
det på hans debet åhrligen. Bookhållaren affträdde, och Consist. taltes wed här om. 
Änteligen resolverades. Ehuruwäl det förra Consistorii sluth här öfwer af d. 13 
Septemb. 673. finnes skiäligit, och hafwer sin gode grund, lijkwäl af wisse orsaker, 
will Consistorium hafwa opbördzmannen be:te 6 t:r remitteradt.

25. Frågade Rector om icke nödigt wore, att Acad:n vigilerade i sin saak emot 
Behmer. Resol. Man bijdar 8 dagars tijd än, och tahlar med den som blij herredagz- 
man här ifrån consistorio ecclesiast., att han gifwer Acadrn någon notification om 
något hopp synes att wänta, det den saken tages före, så kan Consist. då hafwa sin 
fullmächtig der wedh.

26. Frågade Rector om Academiens bönder skole gifwa herredagzpenninger. Här 
om frågas Räntemästaren.

27. M:r Micrander begiärer, det V. Consist. wille determinera något wist om hans 
tima till lectionem publicam. Res. Han uthseer sig någon tiänlig och tahlar med 
Decano fac. där om, så kan sedan något slutas.

28. Sade Rector att bookhållaren desidererar och ibland annat till rächningernes 
förfärdigande specification på inkiöpte böcker eller annan uthgifft af dhe penninger 
åhrligen föras på Academiens Bibliothek. Consistoriales funno Bibliothecarium 
derföre böra swara, och att bookhållaren kunde sielf der om påminna hoos h. Doct. 
Loccenium sielf, eller och giönom vice Bibliothecarium M:r Nezelium.

29. Frågade Rector, om ingen uthwäg wore till att hiälpa somblige af Acad. bön
der, som så illa och uthan all proportion emot andre betungas med krigzfolcketz in- 
qwartering och skiutzning, förmeentes wara bäst skaffa sig den nyys uthgångne 
toghordningen och der effter hålla sigh. Förgrijpa sig fiärdingz- eller nämningzmän- 
nerne här emot, så kunna dhe af Acad:ns opbördzman tingforas.
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D. 20 Aug.

effter högpredijkan, trädde Rector med då närwarande Professoribor in audit:m 
minus, och lät för dem upläsa den i går med posten öfwerkomne Kongl. Cammar- 
Collegii domb i Acad:ns saak emot M:r Boos änckia af d. 17 hujus. Hwilken effter 
han gick Acad. emot, och fatalia revisionis innan få dagar exspirera, slötz att dagen 
effter kl. 1. blifwer Consist. här öfwer, der till dhe utewarande Professores särdeles 
theologi kunna och inkallas, att enhälligt i tijd sammanråda sig, om detta importante 
ährendet, om något der wed står wijdare till sökia eller ey.

Dhen 21 Augusti

höltz Consist. majus extraord. i M:r Boos saak, praesentib«.r Rect:re Magnif., DD. 
Rudbeckio, DD. Benzelio, DD. Skunck, h. Åkerman, h. Gartman, M. Liung, DD. 
Hoffwenio, h. Verelio, M. Fornelio, h. Arrhenio, M:r Celsio, M. Aurivillio, M:r 
Columbo, M:r Grabb. Acr. not M:r Micrand.

Effter få ännu wore uppe proponerades ett annat ährende.
1. Studiosus Ingel BiörnGow begiärer testimonium. Det bewillies i en general 

form.
Doct. Rudbeck affträdde strax för sin hustrus siukdomb, causerandes der hoos 

den försorg han nödgas nu haa om rustning, den han fått bref om af h:s nåde 
landzhöfdingen.

2. Uplästes å nyo Kongl. CammarRättens domb i Acadtns saak emot M:r Boos 
enckia, der i änckian kiännes frij för den balance hon är i Consistorio acad:co till
dömd att betahla, och kiännes hon berättigad att sätties i possession af alle sine 
godz och gårdar, som Acad:n är inrymder i både å landet och i staden. Men der 
Acad:n skulle kunna ännu innan 6 månaders tijd inkomma med giltigare docu- 
menter på inkomst och uthgifft, ställes det under wijdare censur och omdöme. War 
och ett bref skrifwit af Kellman, den som bookhållaren satt i sitt ställe, att höra 
domen, der i han skrifwer, att appellation intet haar rum här i, uthan per supplicam 
bör innan 8 dagars tijd sökias revision, hwilken kostar 200 dr smt.

Consist. fan denne domen mycket sällsam, effter Kongl. Camwaren haar nu sielf 
casseradt dhe räckninger, som wore formerade effter dess egen instruction och full- 
macht, och iämwäl förste åhrs rächningen af Kongl. Cam^zaren approberad, hwar 
effter alle dhe fölljande giorde äre. Bookhållaren sade att mäst desidererades ett 
underskrifwit inventarium. Frågades om han intet talte med Fontelio här om. Book
hållaren berättade att Fontelius närwarande i Kongl. Camwzaren tillbod sig eedeligen 
betyga kunna, att detta war det samma inventarium, som han då giordt. På tillfrågan 
hwij han det ey underskrifwit, haar han swarat, att ingen det då fordrade af honom.

Togz nu i betänckiande hwad giöras skall. Consistoriales mäst alle meente fåfängt 
wara till sökia något upskof in fatalibus effter det löper emot lagh, af hwilket änckian 
lär betiäna sig.

Doct. Brunnerus läth uhrsächta sig för opassligheet, att han ey kunde upkomma. 
Frågades af Rectore, huru wijda Consist. tycker att denne domen lärer skada 
Acad:n? Swarades 1. Fåår hon enckian immission i alle sine gpdz. 2:do. Lärer hon 
sökia reconvention och skadestånd af Acad:n, för all den tijdh wij haa settadt i 
possession der af.
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Quaestor: skulle wij låta detta så passera, så läre wij intet wara responsabel för 
Kongl. M:t i längden att wij så släppa denne posten. Blef quaestio i. Om wij skole 
sökia benef. revisionis eller icke.

M:r Columbus: Jag håller före oförgrijpeligen, att man intet bör nu så låta 
blifwat, men om wij skulle sökia Kongl. M:t eller Kongl. Revision, tycker mig wij 
skulle begiära, det henne må påläggias giöra andre rächninger. Kan det intet skiee 
ord. via, så må det extraord. skiee.

M:r Grubb: I anseende till dhe difficulteter som lärer föllja der af, om en skulle 
låta blifwat wed den domb nu fälter är i K:l. Cammaren, är bäst det sökes bene
ficium revisionis.

M:r Aurivillius: Wij blij wed ordinancen, och sökia i tijdh Kongl. Revisionen.
M:r Celsius: Jag håller före det är bäst wij blij wed den domb wij haa fått, skiähl 

der till äre i mitt skrifftel. voto så lydandes.
Mitt ringa och oförgrijpelige betänckiande uthi M:r Boos enckias saak är detta.
Jag hafwer aldrig welat interessera mig uthi denne saaken hwilket acta skole 

uthwijsa. i. Emedan iag altijd hafwer hållit denne henne giorde balance suspect, 
såsom uthi ingen måtto comportibel medh desse tijders aflöhning, som intet till
räcker, hållandes änteligen så före, att med enthera måste wara någon orichtigheet.
2. Att Consistorium hafwer släpt alla documenterne uthur händerne, och låtit domen 
beroo på andras berättelsse, som hoos sig innehålla documenterne, att vindicera sitt 
private interesse emot Academien, det dhe sielfwe både munt- och skrifftekn betygat 
hafwa.

Detta samma säger iag ännu, och håller mycket rådeligare, att låta beroo med den 
domb i Kongl. Cammaren fallen är än wijdare prostituera oss för Rudbeckens 
griller skull. Och heller tackar höghbe:te Rätt, att han hafwer skildt oss der ifrån, 
hwilkom och borde wijsas Rudbeckens skrifft om documenternes förhållande, och 
att wij här till igiönom h. Rudbeckii angifwande, och H:s HögGrefl. Excell:es h:r 
RijkzCantzlerens stränge befallninger komne äre. Dy i. Hafwa wij inga solid docu- 
menter uthan somlijkt är hoos h. Rudbeck. 2. Fölljer der på att wij intet winna, ty 
ehuruwäl h:r Rudbeck hafwer kunnat en eller annan med store förslag intahla om 
denne handels richtigheet, så låter sig lijkwäl en rätt intet med skiäm uthan med 
gütige skiähl afspijsa. 3. Om wij än skiönt winna skulle, så spijsar intet det wij 
wunno emot omkostnaden.

Håller fördenskull ingalunda nödigt draga denne saken under Kongl. revisionen.
H:r Arrhenius: När iag seer der på, att wij skole sökia beneficium revisionis, så 

finner iag nödigt att wij framkomma med bättre documenter, nu weet iag inge 
bättre documenter wara i Academiens händer, än dhe wij här tills betiänt oss af, 
lijkwäl om wij skulle haa till befahra någon onåde af Kongl. M:t, derföre att wij et 
så anseenligit capital för Kongl May:tt och dess Academia släppa här med, så må iag 
bekiänna, iag tycker, wij borde sökia revision, men formiderar lijkwäl, att wij inge 
bättre documenter haa. Jag tycker derföre wij heller må skona Acad:n för någon 
omkostnad, och låta blij som det är, ty wij haa inge medel att gå till.

M:r Fornelius: Skulle Acad:n mista alt, hwij skulle och hon icke kunna mista 
200 dr smt., tycker derföre bättre det wij achta wäre fatalier, än wij dem skole för
summa, och lijda både neesa och skada.

H  Verelius: Wij måtte sökia beneficium revisionis, på mitt samweth kan iag 
intet annat säya.
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M:r Liung: skulle giärna see wij kunde komma fort per beneficium revisionis, der 
med håller iagh och.

Doct. Hoffwenius: Håller så före wäre förnämsta skiähl stå oss än öpna. Jord
boken är invariabel, hans åhrs rächninger äre af honom sielf intet giorde, derföre 
finner iag wår obligation publici boni causa, att wij sökia beneficium revisionis.

H. Gartman: håller och före aldeles osäkert wara för Consistorio och orådeligit, 
sampt för ti j den war ande Professorib»j oförswarligit, att låta blifwat wed det sluth 
som nu fallet är i Kongl. Camwaren, effter som den saaken icke är Professorum 
egen uthan Academiens och altså Konungens, förmodar altså att dhe skiähl wij hör 
tills producerat, blij bättre attenderade i Consistorio principis, oachtandes dhe 
peninger wij der på skohle kosta, förlora wij saken, så äre wij ursächtade, effter wij 
tenteradt det yttersta.

H. Åkerman: Jag är fuller ens med störst dehlen som haa talt om denne saken, 
ehuruwäl iag finner fuller denne saken i det tillstånd, att iag intet kan wetta, hwad 
wij haa till hoppas eller befahra. Men lijkwäl effter detta är en publiq saak, så 
måste wij försökia det yttersta, wij begiära en revision öfwer dhe skiähl som förr 
äre producerade. Ty om wij skulle låta beroo med denne domen, så skulle skiee, att 
heele 16 åhrs böcker intet skulle komma in i Kammaren, af hwilket både wij och 
wåre successores skulle blifwa graverade.

H. Schefferi skrifftel. votum uplästes, så lydandes.
Emädan iagh förnimmer, att sahl. M:r Boos änckia skall wara befrijat ifrån all 

påfordring, Academien hafwer hafft emot henne, och henne blifwet igen restituerat 
hennes godz och gårdar, och altså intet annars kan see, uthan att Acad:ns räch
ninger, oansedt att the effter Cammarens befallning, disposition och anordning (så 
mycket mig kunnigt är) uthfördt äro, heelt och hållit ogillas, men ther emot lijkwäl 
både Cammaren och Academien bör hafwa en gilt rächning uthi M:r Boos hand
linger, hwilken honom eller hans arfwingar, och icke Academien hade bordt giöra; 
altderföre tyckes mig rådeligit, per supplicationem hoos H:s Kongl. M:t anhålla 1. 
Att änckian, eller in eventum hennes arfwingar hålles till att giöra en annan räch
ning, som allestädes kan proberas, hwaruthinnan hon demonstrerar, att Acad:ns 
rächning är oskiälig, och hon Acad:n ingen ting blifwer skyldig. Ty åthminstonne 
troor iag, att hon blifwer skyldig den resten, hwilken Domini Professores uthaf 
M:r Boo hafwe hafft till att fordra. 2. Att hon Acad:n refunderar all den fåfänga 
bekostnat och beswär, Acad:n hafwer hafft för hennes skull, emädan henne hade 
bordt thet samma att giöra. 3. Att henne måtte försättias en wiss termin, uthi hwilken 
rächningen skulle blifwa färdige. Imedlertijdh skall hennes godz och gårdar blifwa 
uthi arrest. Detta är min oförgripelige mening, salvo aliorum judicio.

DD. Skunck: Effter denne saken, hon intet angår Professores eller dheras privat 
nytta, uthan Acad:n, håller iag före, det står oss intet till att läggia henne neder, 
uthan att wij förbehålla oss till gå wijdare, afläggia penninger, och sökia beneficium 
revisionis i tijdh.

DD. Benzelius: Hwad mig anbelangar, tycker mig, att om man skulle sökia bene
ficium revisionis, skulle man giöra det i tanckar, antingen att winna favorablare 
domare, eller wijsa klarare skiähl, prius lämnar iag der hän. Det senare tycker mig 
att Consistorium haar reda giort, så wijda det haar förstådt, haar någon det försum
mat, så tage det på sitt samweth, doch till större säkerheet tycker mig, att wij må 
sökia beneficium revisionis, men med det betingande, att den som har hafft saken
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under händerne, måste obligeras till att framtee hwad som tiänar till saksens uplys- 
ning, eller att han må stå och swara Acad:n för alt skadestånd.

Rector: Effter iag altijd tillförende, så wäl som nu denne gången intet annat 
kunnat tyckt, effter bästa samweth hoos mig i denna saken, än att M:r Boos änckia 
wore iu skyldig till att betahlat, så kan iag och denne gången så mycket tryggeligare 
gilla den mening, att man söker Kongl. revision.

Sedan frågade Rector om formen på suppliquen som skall gå öfwer, till hwem et 
quando.

H:r Åkerman: Wij måtte supplicera uthan drögzmåhl till Kongl. M:t innan 8 
dagar. Andre meente wara tijdh nock ännu till tänckia på den suppliquen, staante 
altså der wed, att bookhållaren reeser öfwer och lefwererar penmwgarne. Gifwes och 
honom ett bref till Kongl. CammarCollegium, der i höfligen begiäres att Kongl. 
Collegium icke wille missgunstigt uptaga, det Acad:n i denne saken, hwar i icke 
någons privat interesse verserar, uthan är ett publiqt wärck obligeres till sökia 
revisionis beneficium.

3. Begiärte Consistorii Notarius, att något wist slutas kunde om papperspenninger 
till Consistorium, hwareffter han dess rächning giöra kunde, framwijste af actis 
1642 d. 9 Martii $. 1. då wara bewilljat ett rijs papper eller 6 dr smt. till hwart 
rectorat, på hwilken tijdh fast mindre inföll till skrifwa än wed desse tijderne.

SlÖtz att papper till Consistorii behof kiöpes så mycket som behöfwes och upgå 
kan till hwart rectorat af Consistorii cassa, och upföres effter som det åthskilligt 
kosta kan, till att tryckia programmata kiöpes och af samma cassa papper, men föres 
apart i rächningen.

4. Erich Christoffersson [Boije] begiärer sluth om rest spannemålshandelen. H. 
Gartman: den resten bör intet gå uth förr, än annan spannemåhl. H. Åkerman 
meente wara osäkert att hålla säden nu inne bäst sällja henne.

Det samptyckte och änteligen dhe andre, att han får någon påst 200 eller 300 t:r. 
Blef talt om prijset, somblige meente begiäras kunna 9 dr t:n, somblige 8 dr.

Slötz att det swaras honom, om någon rest spannemål sälljes, så skall han få för 
någon annan. Prijset kunna wij intet än resolvera om, uthan han frågas, hwad han 
biuder.

5. Sattes prijset på Acad:ae qwarnspannemål, här efter 9 dr rogea Maltet 12 dr, 
intill dess dhe få nytt malt.

6. Bengdt Olsson som här tills wäret qwarndräng, begiärer blij Academiae timber- 
man. Slötz, att om intet den förre som sidst omtaltes i Consistorio sig å nyo snart 
anmähler, effter han på en tijdh intet taalt här om, så antages denne till det ledige 
rummet.

D. 24. Augusti
effter högpredijkan sammankallade Rector Professores, och föredrog dem att en 

bonde i Bärby i G. Upsala Hans Olsson haar angifwet en studiosum wed nampn 
Nicolaum Moobärg, som haar för 3 åhr sedan såldt en häst åth honom för 25 dr 
kmt., sedan sielf bonden owettandes taget hästen af ängen, och sedan subornerat en 
procurator Giötling, till att bära peninger i bondens gård, och då bonden klagade 
sig att Msten war bortstulen, haar Giötling lijkwäl lagdt penningerne qwar i gran
gården, och der sagdt, det studenten haar sielf taget hästen igen. Berättades odi 
att denne studenten haar 2 åhr wäret här ifrån. Hwarföre han förmeentes ey höra
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under Acad:ns jurisdiction. Slötz att der han i wisso förnimwes så länge wäret här 
ifrån, att han effter Kongl. privilegier och stadgar icke hörer under Acad:n, och han 
å nyo sig icke låter inskrifwa, så söker bonden honom wed stadzrätten eller annan 
rätt, der under han kommer till sortera.

Den 27 Augusti
effter högpredijkan p/vesentib»r Rectore M. och störste dehlen af consistorialibus 

bewilliades Dominus Jonae Thunbärg testimonium.

Dhen 2. Septemb.
höltz Consist. minus, präsentes wore Rector M., DD. Benzelior, DD. Hoffwenius, 

h. Arrhenius, M:r Celsius, h. Columbus, M:r Grubb. Not. M:r Micrand.
1. Inkom borgmästaren i östhammar h:r Bertell Vorgang emot studiosum Pet. 

Hambelium fordom borgmästarens Hans Perss sohn, berättandes att då han effter 
Kongl May:tz och h:r landzhöfdingens ordres gick rund att see om hans medborgare 
parerade dhe order dem gifne wore att hålla wård om staden i desse fahrlige krigz- 
tijder, då stod denne Hambelius i sin faders huus, spelade och sang, slog så fönstret 
igen, då sade iag, sade Vorgang, iag undrar hwar den giöken togh wägen, som haa 
galet heela natten, iag undrar om han intet will meer gahla. Då stiger han fram, 
säger, du tiuf du fitta cum reverentia? lag swarade på Kongl. M:tz wägnar, kunde iag 
låta sättia dig på annat ställe, wore det icke för dine gamble föräldrar. Han säyer 
då andre gången, du hora du fitta. Jag swarade mig sådant skola angifwa hoos hans 
förmän i Upsala? Han swarade, du törs nock dijt.

Studenten Hambelius swarade här det Vorgang hade inge ordres att gå wacht. 
Honom haa taget med sig wachten till en gård, uthom staden, Booda, att der skiuta 
en hund, sedan kommet med dem tillbaka.

Rector frågade om Hambelius står till dhe skiälsorden. Det nekte han, begiärte 
wittnen der på. Borgmästaren sade det Hambelius hade skrämdt bort de witnen, 
som förr haa attesterat med honom, effter som dhe i sanning wiste det wara pas
serat. Framwijste nu en underskrifwen attest af 2:ne män i östhammar, den han 
dagen effter detta skiedde, haar låtet i dheres närwaro skrifwa, effter dhe sielfwe ey 
kunde skrifwa. Desse 2 skall Hambelii fader haa öfwertalt, att dhe sedan aldrig 
wäret i staden, uthan hållet sig undan, att Vorgang intet haar kunnat fått dem att 
sättia sine boomärcken eller signeten under samma attest, ey heller fått dem till 
verxficera med edh. I går haar han Vorgang fått see dem i Harg, då haar han anhållet 
hoos dem om det samma. Dhe strax satt sig i en bååt och draget af, nembl. Nils 
Matsson och Erick Hanson skinnare. Studenten nekte sig öfwertalt dem, uthan dhe 
sielfwe sagdt sig intet wetta af den attest Vorgang i deras nampn worde fram- 
teendes. Kiäranden bedyrade sig med swåre eeder, att han sanningen berättade, och 
intet annat, och att desse i sin förste attest haa sagdt hwad sant är.

Studenten framwijste så en attest af dhe samme män, nembl. Nils Matsson och 
Erick Hanson skinnare, hwar i dhe fast annat berätta, än det som i den förra deres 
attest står anfört. Vorgang sade Hambelium låtet skrifwa den som han haar welat, 
effter attestanterne kunna hwarken läsa eller skrifwa. Hambelius sade Vorgang icke 
wara någon borgmästare, bewijsandes det der med, att när han skulle introduceras, 
haa borgerskapet gådt uthur rådhuset. Det sade Vorgang skiedt giönom hans faders



156 1676: 2 september

tillskyndan. Hambelius: ney, min fader gick sidst uth. Ingen af borgarenfa] kiänner 
honom godh till wara der borgmästare.

Vorgang framwijste 2:ne bref af h. landzhöfdingen, ett till förra borgmästaren 
Hans Pehrsson, det andra till befallningzmannen Carlsteen, der i han constitueras 
till borgmästare i östhammar i Hanss Pehrss ställe, och Carlsteen befalles honom 
introducera. Item framwijstes originalfullmachten här på af h:s n:de landzhöfdingen. 
Hambelius swarade att Kongl. M:t haar gifwit Östhammar stadh tillstånd och lof till 
wällja sig borgmästare, fast han haar h. landzhöfdingens fullmacht. Uplästes sedan 
af studenten insinueradt någre punchter, som staden i östhammar haar inlagdt emot 
Vorgang, der i dhe honom tillwijta någre grofwe stycken, hwar ifrån dhe willja han 
skall sig purgera, innan han blijr borgmästare.

Vorgang swarade den saken warit underkastad en commissorial ransakning i 
Södertälje, der skiedt förlijkning emellan honom och Hans Persson, och satts 120 drs 
wijte dem emellan. Och att han nu allenast wänter ett skriffteligit sluth som då 
skiedde der om ifrån en borgmästare som då förde protocollet. Här wed inföll åter 
någon ordwäxling emellan Vorgang och Hambelium. Och sade då Vorgang, att 
dhe twänne gånger i östhammar haar sökt mörda honom, det begiärte swaranden 
noteras. Sade och då Vorgang dem ibland annat och derföre hafwa agg på honom, 
effter han haar agerat Booda änckians [Maria Andersdotters] saak, sade och att 
hwarken den saken eller någon annan ehuru grof han och wäret på månge åhr till
baka haa der kommet till något sluth.

N u upkom Prof. Arrhenius odi strax effter Prof. Grabb.
Consistorium kom närmare till den saken borgmästaren haar klagat. Frågades 

hwilke skiälsord Hambelius tillsrår, han swarade sig tillstå det han kallade honom 
skiälm, och det derföre han hade upbratet hans råders bref.

Vorgang sade, att skiälm kallade han migh intet, uthan dhe andre förenämde 
fühle orden. Sade åter igen sig lijdet denne förfölljelsen af staden, derföre han låtet 
sig brukas till procurator för Boda enckian.

Hambelius påstod honom intet wara borgmästare intet giort sin edh, wara en 
främling född i Tohr. Derföre emot lagh ey kunna wara der borgmästare. Der till 
och wara incapabel. Vorgang swarade sig giort sin edh skriffteligen, honom intet 
wedkomma att han är en främling. Borgmäst: n Lawaler [o: Jean De la Vallée] i 
Stockholm och wara en främling, honom som en yngling illa anstå att döma om en 
ärlig karl, den högwälb. h. landzhöfdingen i sitt ämbete autoriseradt haar.

Consistorium kåm närmare till den saken nu klagas, och wijstes Vorgang, att 
Consistorium desiderer ar eedelige witnen till den begynte klagan, och att han måtte 
der om wara bekymbrad, att få dem hijt. Han swarade sig begiära en attest här ifrån 
i hwad terminis saken srår, så will han sökia h:s ntdes h. landzhöfdingens adsistence 
att obligera dem till edeligen wittna. (Parterne affträdde.)

Consistorium discurerade om saken, och staante änteligen i denne interims resolu
tion. Att ehuruwäl Hambelius för sig en med nampn och boomärcken, sampt då 
närwarande andre contestanters sigill bekräfftad attest, framtedt sin oskull der med 
att bewijsa, lijkwäl effter denne saken är af stor wicht, såsom den der angår ähra 
och redeligheet, och kiäranden klagar, att med attesten Hambelio gifwen, är otill
börligen tillgånget, i det icke attestanterne sielfwe kunna någordera skrifwa eller 
läsa, uthan andre det giort effter Hambelii och hans faders willja och dichtan, kiäran
den och håller dem som der under contesteradt hafwa, och med sine pitzerer det
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bekräfftat för sine arge wederparter, framwijsandes han nu så wäl som förr, då cita
tion och stämbning på Hambelium begiärtes en attest för sig, den han höyeligen 
bedyrar wara sig gifwen af samme män, der till nu änteligen påstår, att samme 
wittne må obligeras till reesa öfwer på hans bekostnad hijt, och sin skriffteke attest, 
den dhe i sitt samweth wetta sann wara, med lijflig eed och hand å book effter lagh 
verificera, altderföre kan G>nsistorii Rätten dessförinnan icke giöra något sluth här i; 
utan Hambelio påläggies, när witnen inkomma, och saken här näst effter föregången 
citation företages, att wara sin wederpart här öfwer å nyo till swars. (Detta sades 
parterne.) Borgmästaren Vorgang war der med nögd, sade sig willia sökia adsistence 
hoos högwälb. h:r landzhöfdingen, att dhe må obligeras till reesa på hans bekostnad 
hijt, att giöra sitt eedelige witne. Begiärte och att få attest af protocollet, det Ham- 
belius haar nekat Vorgang wara borgmästare emot h:s grefwl. nådes h. landzhöf- 
dingens honom gifne fullmacht, sampt gångna ordres till befallningzman om hans 
introduction. 3. Begiärte han att den kostnad och beswär han uthstår för denne 
saken må honom fullgiöras, och komma på hans wederpart, der han succumberar. 
Consistorium bewilljade det.

Den 6 Septemb.
höltz Consistorium minus, praesentibus Rectore Magnif., M:r Celsio i DD. Brun- 

neri ställe, h. Åkerman, M:r Liung, h. Arrhenio, M:r Grubb. N o t M:r Micrand.
1. Inkom sahl. Duwals änckia hust. Ursilla, beswärandes sig att en hennes bonde 

Pehr Nilson i Edby i Dannemark sochn, haar taget en hennes duuk, och lembnat 
honom qwar i pant hoos Sifwert bookbindare för ett åhr sedan nembl. Mattesmässo 
dagen i fiohl, den hon igenbegiärt någre gånger, effter hon hade icke tillåtet bonden 
pancsättia honom, men Sifwert det nekat, föregifwandes bonden satt duken hoos sig 
i pant för 3 drs kmt. skull.

Bonden sade sig för 2 åhr sedan såldt sädh till Sifwert, derföre fått en 12 drs 
plååt, men Sifwert sagdt det wäret en 15 drs plååt, den plåten haar bonden strax 
buret till sin huusbonde, som då war Duwals änckia, att betala henne sine uthlagor, 
hoon icke welat taga plåten meer än för 12 dr, derföre bonden på stunden gått till
baka med plåten, och begiärt 15 dr fulla. Sifwert då icke wäret hemma, uthan hans 
hustru hoon gått med honom till häradzfougden Roxen wijst honom plåten, Roxen 
gifwit bonden 3 dr till. Åhret effter haar bonden staant med sine hästar mitt för 
Sifwertz bodh, då haar Sifwert sielf arresterat hästarne för dhe 3 dr, bonden då gått 
med honom till häradzfougden Roxen. Han sagdt sig intet minnas der till, huru det 
åhret förr skiedt war, derföre bonden gått till sin maatmor Duwals enckia, att hon 
som penningerne emottog wille hiälpan till rätta, hon gått med honom, men när 
hon kom på gatan haar det begynt rägna, hon då wijsat bonden tillbaka heem effter 
en hufwudduuk, imedlertijd haa hon gått i bönen. Bonden då han icke fan henne 
gått fram till Sifwertz, odi der lagdt duken på bordet, wäntat henne en stund, men 
effter hon ey kåm, haar han draget af, säyandes hoon får sin duuk när hon kommer.

Sifwert sade sig då han kom heem, och fick wetta att Pehr Nilsson haar fått 
3 drs plåten af Roxen, haar han strax begiärt, att Roxen wille giönom ländzman 
skaffa bonden in mädan det war i friskt minne, men han då intet fått honom in.

Bonden neekte detta wara sant.
Rector frågade, huru det kom till att Roxen skulle gifwet honom penninger till, 

om bonden icke hade wijst skiähl der till, eller hafft plåten med sig tillbaka? Han 
swarade sig intet troo att bonden haar wijst fougden plåten wed sin återkomst.
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Sifwert tillböd högsta eed att bonden fick af honom en 15 drs plååt. Wijstes 
honom eed intet behöfwas, om skiähl och witne kan hafwas. Rector frågade huru 
dagz han fick plåten först? Bonden sw:de kl. 1.

Rector: Hurudagz baar i honom tillbaka? Bonden swarade strax på samma stund, 
ty iag hade sädh på giärdet, och wille giärna strax heem. Frågades hwad rätt Sifwert 
hade till panta sig sielf, och taga en annars egendomb. Han wille wäl neka der till, 
säyandes att bonden haar lembnat duken der qwar som en pant. Det nekte bonden 
aldeles.

Änckian begiärte att hon måtte få betahlning för det hoon haar kostat här på med 
budh på landet effter bonden och stämbning.

Efter Sifwert beropade sig på Roxens witnesbyrd i saken, «indes wachtmästaren 
till honom att fråga honom om något som parterne twistade om. Wachtmästaren 
kåm igen, hade intet funnet honom hemma.

Denne saken upskiutes till effter middagen praecise kl. 1. näst för Consist. majus, 
att man dessförinnan kan få Roxens witnesbördh.

[Samma dag.]

Effter middagen iisdem adsessoribus excepto Prof. Grubb qui obluctum se ex
cusavit togz saken före å nyo.

Uplästes Roxens attest, der i han skrifwer, att Zifwertz hustro haar begiärt dhe 
3 dr af honom till lähns att betala det som rester denne bonden, effter han för en 
15 drs plååt hade fått en 12 drs plååt. Men intet minnes Roxen om han hade sedt 
plåten som bonden säyer. Ey heller mins han, med hwem han «inde budh effter 
bonden. Parterne inkommo. Wijstes Sifwert att hans egen hustru hade ju sedt plåten 
innan hoon begiärte 3 dr till lähns. Sifwert sade sin hustru wara så enfaldig, att hon 
intet kunde det åthskillja. Det höltz sanningen olijkt. Frågades om panten är i godt 
behåll. Sifwert sw. honom wara oskadd och aldrig brukat sedan han kom dijt. Hust. 
Ursilla praetenderade åter någon bekåstnad här på, nembl. 1 dr som hon lofwat en 
pijga hwilken war effter bonden, och stämbningzpenninger.

Resol. M:r Sifwert tillställer hust. Ursilla sin duuk igen så godh hon förr war, och 
betahlar henne den bekostnad hon derföre giordt nembl. 1 dr och stämbningzpen
ninger. Och effter dhe skiähl som och af denne sakens omständigheeter finnes, så 
frias bonden för Sifwertz praetention om plåten.

Sedan wardnades Sifwertz att han achtar sig en annan gång för panta sig sielf.
2. Företogz den tiufsaken, angående h. Professorens Arrhenii pijgor, hwar om 

finnes in actis d. 29 Julii §. 4. Prof. Arrhenius sade nu pijgan mycket bedt, att hoon 
må slippa skoonligen. Han som målsägaren är wille fuller intet skiärpa sin rätt; 
men rätten kunde intet läggia saken neder, effter målsägaren reda henne så wijda 
uthfördt.

Resol. Anna Larssdotter skall effter straffordningens 3:die puncht gifwa tiufnaden 
tillbake, och böta 3 gånger så mycket som tiufnaden är, kan hon ey böta så afftiäne 
det med arbete, eller slijte rijs derföre.

Rector gaf sin deel effter. Pijgan sade sig och fått tillsäyelse af sitt huusbondfolck, 
det dhe sin deel efftergifwa willia. Frågades hwar med hon will betahla Consistorii 
deel, hoon sade sig hafwa 2 kiortlar och en tröya, som äre i hennes matmoders 
händer.
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[Samma dag.]

KL 1. samma dagh höltz Consist. majus, praesentes wore R. M., Doa. Skunck, h. 
Åkerman, DD. Hoffwenius, M:r Liung, h. Arrhenius, M:r Celsius, M:r Columbus. 
A a. not. M:r Miaand.

1. Taltes om, att stort dropp har warit både i Consistorio och Antiquitatum cam- 
mar, när d a  sidst rägnade.

Recommendaades inspect:«j aerarii att låta see med flijt d a  effta, att det kan 
botes förn större skada skieer.

Här wed taltes om fönstren på Acad:n, att dhe så illa äre sönderslagne, och frå
gade inspector om icke en kista glaas skulle kiöpas till dess reparation, sade och 
att D oa. Brunnerus haar rådt till man skulle låta giöra lukor daföre. D a  höllo 
andre orådeligit, effter dhe i stormwäder meer lära brädda och skada fönstren. 
Slötz att en kista glaas kiöpes, och att glaasmästaren tillhålles giöra starckt blyy. 
Item att Cursores alfwarligen förmanas till achta Academiae dörar, serdeles då några 
processa skiee och helgedagar äre.

2. Een studiosus ifrån Wännasborg Joh. Wännerbärg klagar sig, att fienden haar 
taget från hans föräldrar alt det dhe ägde, fadren och strax effta  dödh blefwen, be- 
giärer någon hiälp.

Resol. Honom unnes till soulagement 12 dr smt., så länge man får see, att han 
framdeles kan accommodaas medh beneficio Regio.

3. Taltes om Communiteta och frågades af R e a  Magn. om det icke kunde upsät- 
tias, åth minstonne att det stode en termin, eller att en disk stode. Här om discure- 
rades. DD. Skunck, Prof. Arrhenius, Pr. Celsius, Pr. Liung höllo före denne tijden 
d a  wara ogiörligit. Intet finnas till kiöpa in, ey heller penninga till kiöpa före. 
Studenterne större dehlen wara bättre nögde med penninger, allenast dhe som i fiohl 
hade disken mäst nu åstunda att han skall stå, men det ey kunna skiee uthan prae- 
judice för dhe andre, som der igiönom få för stor balance.

Herr Åkerman och DD. Hoffwenius: Wij måtte communicera det[t]a med 111. 
Cancelko, ty att uphäfwat aldeles uthan hans wethskap, kunna wij intet. Reaor: 
för inkiöp skull nu i Mårmäss marknaden, begiära Quaestor Consistorii baänkiande 
här om, för det förslag han haar med någre oxars inkiöp der till giönom Ringium. 
DD. Skunck, d a  är seent nu att taga d a  under deliberation, ty d a  borde först wara 
communicaadt med 111. Cancell. DD. Hoffw.: Än wij skulle beställa 30 eller 40 
oxar på wåån wara, står intet Communitetet, så kan hwar Prof:r taga till sig något 
d a  af. D a  förslaget hölt Rector med och h. Åkerman, men dhe andre dissenterade.

Reaor wille wara exempt ifrån deras mening, som hålla der med att Communitetet 
skall uphäfwas.

H. Åkerman: Wij giöra provision interimswijs, och communicera det med 111. 
Cancell. Skall det intet stå, så kunna wij taga oxarne till oss. Slötz sedan man 
skrifwer 111. Cancell. till, och repraesenterar hwad beswär och nästan ogiörligheet d a  
wed nu infaller, och skall brefwet först höras, innan det afgår.

4. Propon. Reaor att det behöfwes en lijten reparation på Academiens cortigardie 
wed torga, till taket och golfwet, hwar till någre bräder äre nödige och något tegel 
till gålf för eelden skull. Resol. Det beståås hwad nödigt är af expencepenningerne.

5. För den extraord. wachthåldning, som wachtmäst:n denne sommartijdh giort, 
bewiljes honom 1 t:a rogh och r t:a malt af qwarnsäden.
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6. Här wed påminte Decanus fac. phil. att af fisco studios, är länt 10 rdr under 
h. Berelii decanaat till Secret. Hadorphii reesa åth Kiägelholm, begiärte att det 
kunde betahlas? Swarades det haar Consist. caverat före, men borde maana det in, 
som privati haa länt der af.

7. Uplästes Kongl. May:tz fullmacht för Mag. Math. Steuchio af d. 8 Aprilis till 
ord. Profess, log. et metaph. att han skall niuta den löhn, som den professionen i 
staten är upförd före. Här wed påmintes att det andra Kongl. brefwet som för någon 
tijd ankom, förmäler om löhnens deelning emellan honom och Prof. Buskagrium, 
och effter begge brefwen äre daterade samma dagh, wiste intet Consist. wäl finna 
sig här i, doch tychtes det förra brefwet, hwar med och 111. Cancelkii fölgde, wara 
Consist. till den effterrättelsse, att dhe sig der wed hålla. Imedlertijdh will han M:r 
Steuchius någon ändring sökia, så må han det sielf giöra.

Rector begiärte på hans wägnar någon dagh till introduction, nämde tijsdagen i 
nästkommande wecka. Consistoriales betänckte, att effter änckians nådåhr ännu 
wahrar, och hon nu förste terminen i höst haar till opbörd der på, så måste han först 
försäkra änckian och Consist:m, att han intet giör inspråk på hennes nådåhr, ey 
heller söker gravera staten, eliest tycker Consist. wäl och nödigt wara, att den profes
sionen blij försörgd. Och förehålles detta honom af Rectore Magnif. och Consist. får 
swar der om nästkommande söndag, så kan då slutas om introductionsdagen. An
belangande prsebendehemmanet till denne profession, som Prof. Lundius nu innehaar, 
så förmeentes be: te Prof. Lundius det fått med sådant förord, att han framdeles 
godwilligt det måste afstå, när det fordras igen till Profess, logices, hwar effter skall 
sees effter in actis.

8. Prof. Grubb begiärer blij accommoderadt med prsebendehemman, effter han 
icke kommer till pastoratet Nääs, hwar på han Kongl. fullmacht hade, för den skull 
Mag. Waldius blijr der qwar. Consistorium kunde ey annat see, än att sal. Terseri 
änckia blijr wed ord. prsebendehemmanet, och Prof. Grubb afbijdar tijden, till dess 
något kommer till vacera, ty i Consistorii macht står intet att giöra något praebende- 
hemman.

9. Frågade Rector om Consist. wille betänckia bookhållaren något för sitt omak i 
M:r Boos saak Somblige meente att man först borde see hwad rächning och upsattz 
han giör på bekostnad. Rector: det läre inspectores wäl snart see öfwer.

Här wedh taaltes om att Quaestor, bookhållaren och fougdarne intet haa någon 
balance på sin löhn, det höllo Professores oskiähligt, ty på det sättet lära dhe sär
deles opbördzmännerne lijtet bekymbra sig om räntornes infordran, effter dhe ingen 
brist der af lijda i det andre ährendet om bookhållaren. Resol. När man får see huru 
han upförer bekostnaden, så kan detta slutas, och desidererades nu att effter Acad:n 
aldrig är något kommet till godo af M:r Boos godz, så bör detta tagas af extraord. 
medel, så att staterne intet blandas tillhopa.

10. Här wed taltes om den spannemål som M:r Boos änckia åhrligen är gifwen, 
fougden söker underrättelse hwar på han detta föra skall. Meentes att detta kunde 
föras på hyran af M:r Boos gård, fast stallmästaren der på haar immission effter 
H:s HögGr. Ex. RijkzCantzlerens förordning, så borde lijkwäl detta först gå uth.

11. Prop. Rector att Skiäggestatorpet som Doa. Loccenius haar på sin löhn hafft 
någre åhr, och nu will upsäya, är så fördärfwat till huus och taak, att ingen nu will 
boo dher, derföre begiäres syyn der på. Resol. Prof. Columb«j ut inspect. serarii 
medh Secret. Acad. och fougden sampt rättaren syna dher.



i 6j 6: 6 september i 6 i

12. Berättade Rector om bonden i Kiällmyran, som ofta haar sökt tillgifft på sitt 
hemman, effter det så illa faret förn han dijtkom, och blifwit upskutet till dess 
fougden skulle ransaka dher, att nu är den ransakningen skiedt af fougden, och be
funnet så wara som bonden klagadt. Frågade altså R eaor om honom någon tillgifft 
skall unnas.

ResoL Det står till dess h. G artman och Prof. Aurivillittr kåmma up, som haa 
wäret der ute.

13. Duwals änckia anhåller nu som förr, att få något af den rest, som henne åter
står af hennes mans löhn. Rector swarat henne, att här intet är att tillgå, effter hon 
haar rätt så mycket som uthgå kunde af dhe medel der till slagne äro, hon lijkwäl 
anhållet; att henne af nåde något måtte förunnas, särdeles gifwit förslag på bohyrarne 
odi hummelgårdzpemHtfgtfrne.

Professores swarade desse medel wara ord. medel, och dem icke kunna förswarligen 
blandas tillhopa med extraord. staten. Sedan äre desse medel förr i Consistorio be- 
lofwade till wachtens betahlning på sin löhn, och det af ord. staten. Rector sade 
henne och hafwa twänne slagz rest inneståendes hoos böndren, en gammal förn hon 
fick dem, och den andre sedan giord. Nu begiärer hon att effter alle åhr hon haar 
hafft godzen haa wäret oåhr, så att bonden icke hint betahla den garnbla resten, att 
stallmästaren nu taga den på sigh, och hon nu få sitt uth först i reda medel. Con
sistorium tychte att resten som står inne hoos böndren, böör hon först haa, innan 
den som sedan fick immission träder till räntan, men hwad den garnbla resten wed- 
kommer, syntes hennes begiäran der i icke giörlig. Änteligen resolverades. Effter 
Consist:m nu intet haar till säya öfwer dhe godzen, uthan dhe nu stå under domaren 
hwem dhe tillhöra skola, så kan Consistorium intet taga sig någon disposition om 
dem, fast mindre om dem något resolvera och döma.

14. Här wed taltes om fougdens Unonii caution. Rector sade honom nu haa förslag 
der på. It. Frågade Rector om icke han nu snart böör haa sin restlängd färdig för 
675. så wäl som dhe andre fougderne. Resol. Slötz att fougderne skohle tillhållas, att 
inlefwerera sine rächninger i tijdh, så att bookhållaren fåår giöra sitt arbete.

15. Berättade Rector att A:o 1674. skildes Peer Persson wed Ulfwa qwarnar, då 
blefwe inspectores och Quaestor sampt h. Ol. Rudbeck beordrade att see hwad han 
der bygdt, och huru stor hans rest är, funnet det så wara beskaffat, som en skrifftelig 
specification det innehölt, den nu framwijstes. Hwar uthi han finnes öfwerbygdt för 
100 dr koppdrmt. effter som dhe gode män då der öfwer wore detta funno. Nu 
begiärer Per Persson att detta må honom betahlas. Rector bedt honom giöra räck- 
ning, så skall detta giöras honom godt. Nu frågar Reaor om Consistorium kiänner 
godt hwad deputati haa slutet om hans öfwerbygnad till Ven. Consist. ratification. 
Resol. Den öfwerbygnad ratificeras, sedan giöres rächning medh honom, och in
fordras den öfrige resten, som han sedan blif:r skyldig.

16. Taltes om spannemåls handelen. Reaor sade att Boyen biuder 8 dr 8 s. öre 
tunnaa Swarades om han gifwer 9 dr t:n så må han rä någon påst. Om quanto 
voterades. M:r Columbus: Han må få 400 t:r. M:r Celsius: 400 t:r. H. Arrhenius: 
400 t:r. M:r Liung: 200 t:r. H. Åkerman: 400 t:r. Ty när åkföre kommer så få wij 
intet så mycket. Reaor: 400 tunnor tycker och mig han må få. Slötz att absentes 
gifwa och sine vota, hwar om dhe privatim beskickas, sedan kan skrifwas honom 
swar.

11-724147 Sallander
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Emädan Consistorium i går månde resolvera, till att aflåta för redo penninger 
och betalning nu gienast i händerne, någon restspannemåhl som wed denne tijden 
faller, och funnes då dhe närwarande Professores icke alle uthi en mening om quanto 
som försäljas skulle, ty begiäres tiänstwänligast af Dnn. Collegis som då frånwarande 
woro, dhet dhe behagade sine meningar om be:de quanto tillkiänna gifwa, på det 
man uthaf plurium votis må kunna fatta resolutionen der uthöfwer. Anbelangande 
prijset, så sattes det fuller i gåår tunnan å 9 dr kopparmt. för den spannemåhlen som 
nu under detta quanto förståås.

And. Norcopensis 
h. t. Rector.

öfwer 200 t:r tycker mig bör intet sälljas för detta prijset, om änteligen slutet är, 
att någon påst skall för så ringa aflåtas.

Ericus Benzelius.

Jag är uthi samme mening.
Joh. Schefferus.

Jag samptycker Consistorii sluth, och tycker der hoos billigt, att Professores må få 
niuta samma rätt, och få för samma prijs som nu behöfwa.

Pet. Hoffwenius.

I denne mening är iag och, så i anseende till prijset, som quantum af den spanne- 
mål som sälljas må.

Andr. Grubb.

Venerandi Consistorii sluth håller iag mycket godt och rådeliget, att icke allenast 
förberörde quantum, uthan och om mera kunde aflåtas, helst effter betahlningen 
fölljer strax, och tijderna sådane äre.

Jonas Fornelius.

18 [17 överhoppat]. Bengdt Olsson blij timbercarl, allenast sitt richtige afskiedh 
skall han och haa.

19. En earl som haa stådt i slotztullen förr Johan Person wedh nampn, som haar 
sin egen gård, begiärer blij Academiae opbördzman i Hällsingeland. Han fans bekant 
för en flijtig och trefwen karl. Kan wara i godt minne till framdeles, när denne 
deliberation tages före.

20. Till att wara öfwer Larss Jacobs räckenskap tillijka med Doct. Rudbeckio, som 
då war inspector. Om Lars Jacobson kan komma in om lögerdag, så anmodas Prof. 
Grubb. Men befahrades att Lars Jacobson och Prof. Aurivillius lärer om söndag blij 
hindrade.

Resol. Rector förnimmer hwad tijdh Prof. Aurivillius förslår der till, så kan det 
då tagas före.

21. Berättade inspect. aerarii Prof. Columbus att DD. Brunnerus alter inspect. haar 
confererat med honom om Heising spannemåhlen, tyckte wara nödigt att fråga 
effter, om gouverneuren i Giäfle haar Kongl. bref, att arrestera Acad:ns spannemål, 
och att man borde see till, det man kunde få henne löös, effter andre haa fått sin
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spannemål löös, mycket folck wara dädan fördt uhr landet, wacker sädh der i landet 
blefwen.

H. Åkerman: det är en periculosa quaestio, om gouverneuren intet förr haar 
Köngens bref, så skaffar han sig wäi då bref. Här wed sades, att landzhöfdingen i 
Wässmannelandh h:r Duwalt haar begiärt kiöpa den spannemåhlen. Och tychte när- 
warande Professores wara bäst, man slöte med h:r landzhöfdingen Duwalt, så wijda 
Acadrn råder der om, doch tychtes godt man communicerade detta med dhe nu från- 
warande Professorer.

22. Talte Prof. Columbus om, att hans obligation haa wäret till reesa uth och 
see på dhe Acad:ns godz som liggia på landet, men effter Doa. Brunnerus hans 
collega i inspectionens ämbete haa wäret i sommar borta på någre nödige commis- 
sioner, haar han allena intet kunnat reesa. Nu effter det lijder så långt in på hösten, 
frågar han om Consistorium håller nödigt, att denne inquisition skall skee, effter 
böndren nu äre occuperade med skantzbygning och strandwacht, och han tillijka 
med DD. Brunnero befahrar det dhe icke förswarligen kunna sättia tillbaka lectiones 
publicas.

H. Åkerman och h. Liung meente att detta haa bordt skiee när vacantien war 
ifrån lectionerne. Eliest tyckte fuller nå hwar att Visitation wore nödig, men intet 
kan Consistorium autorisera någon med frijheet att dispensera leaiones publicas, 
uthan dhe kunna en annan gång uthsee någon tijdh der till. Reaor: Mig tycker h:r 
Doctorns uhrsächt wara skiählig nock moot den som der på will tahla, och behöfwes 
intet, att Consistorium något derom sluter.

D. 8 Septemb.
effter predijkan trädde Professores tillhopa in audit, minus vetus, praesentes wore 

Reaor Magnif., DD. Skunck, DD. Hoffwenius, M:r Columbus, M:r Grubb. Not. 
Mag:r Miaand.

I. Uplästes den revers Prof. Mag. Steuchius haar gifwet Consistio daterat d. 7 
hujus, der i han obligerar sigh, att willja hörsambligast effterlefwa H:s Kongl. M:tz 
allernådigste resolution och förordning i ett särskildt bref, till H:s HögGr. Excell. 
RijkzCantzleren, warandes i den goda tillförsicht när tijderne så skicka sigh. Ven. 
Consist. drager försorg, huru hans wälfärd kan blifwa conserverad. 2. Försäkrar han 
och der i Ven. Consist, att hwarken nu eller framdeles skall någon af honom beswäras 
om aflöhningen för sahl. Prof. Berelii änckias nådåhr, uthan han afsäyer sig all prae- 
tention och anfordran derföre.

2. Uplästes brefwet som afgå skulle till 111. Cancell., angående domen i M:r Boos 
saak. Item om Communitetz uphäfwande, wed desse krigztijder. Och approberades 
det i den form, samma dagh att afgå.

Den 9 Septemb.
höltz Consist. minus, präsentes wore Rector M., h. Arrhenius, M:r Celsius, M:r 

Grubb. Not. M:r Miaand.
1. Inkom Lars Knutz hustro emot Efwert Häger om det som finnes in aais d. 7 

Junii §. 4. Parterne inkommo, men kiäranden hade ännu inge witnen inne.
Hustrun sade att hon hade balberaren dijt att see på sin man, men barberaren 

intet welat lagdt handen på honom, effter dhe intet hade till betahlan med. Sade 
det synas på hans sijda högdt som en hand där han blef slagen.
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Efwert frågades om han intet wille bekiänna det han hade slaget Lars Knutson» 
förmantes säya sanningen. Han tillstod sig slaget kull honom wed trappan. Hustrun 
klagade att af detta senare slaget haar hennes man legat i siu weckor, men af det 
förra slaget han fick af hans broder, haar han legat i sex weckor. Klagade mycket att 
Efwert intet det ringesta will bekymbra sig om skadan. Kiäranden förmantes här 
näst haa sine witnen tillstädes, och barberaren med, så skall då skiee sluth der i.

2. Inkom heiderijdaren Nils Arfson Tägner emot h. Ingebor, Simon Olofssons 
Communitetz fiskiarens hustru, klagandes att då han hade låtit insättia hennes swijn, 
som haa giordt skada på Kungzängen, haar hon sielf gådt och lyfft diken af ha> 
karne, och taget sine swijn igen, och der till mz kallat honom swijnplågare. Hade 
till witnes hust. Carin Zachris Jöns hustru, som sade sig sedt att hon hust. Ingebor 
lyffte dören af hakarne. Frågades den andre hustrun, huru mycket heyderij daren 
skulle haa för hwart swijn, och när hon sagdt 3 mk stycket; haar hust. Ingebor der 
till swarat faanen gee den swijnplågaren 3 mk. Hust:n Ingebor tillstod sig brutet up 
dören, men nekte till skiählsordet. Frågades om flere witnen wore till skiälsorden. 
Det nektes af kiäranden. Taaltes om det war laga inwraak, och om heiderijdaren 
haar sagdt äganden till. Det nekte han effter han icke wijste hwem som ägde dem. 
Parterne affträdde. Consist:m kunde intet döma öfwer skiälsorden, effter allenast 
ett witne war. Men för det hoon olofligen taget sitt uth, plichtar hon effter lagh, och 
lööser sine swijn uth.

Resol. Hust. Ingeborg plichtar med 3 mk smt. effter 10 cap. BygningaB. LL §. 7. 
för det hon hade olofligen ränt det som inwräkt war, och löser swijnen med 12 öre 
koppmnt. hwarthera igen, som hoon haar släpt uth.

Hustrun tillstod sig släpt uth 2 andre till sine tu, derföre bör hon gifwa 6 mk 
kopptffmt.

D. 10 Septemb.
effter högpredijkan, sammankallades Professores i aud:m minus vetus och pro- 

ponerade Rector.
1. Att för någre inkomne hinder, begiärer M:r Steuchius, det hans introduction 

må upskiutas på 8 dagar, hwilket Rector welat tillkiänna gifwa, att lectiones publicae 
icke må hindras. Och bewiljades nu till introductionen d. 19 hujus.

2. Slötz att i morgon effter middagen kl. 1. bli jr Consist. majus, för en särdeles 
infallen saak som synes intet tohla drögzmåhl.

Dhen 11 Septemb.
höltz Consist. extraord. majus, pr as. DD. Rudbeck, DD. Skunck, h. Åkerman, 

h. Gartman, DD. Hoffwenius, M:r Liung, h. Arrhenius, M. Celsius, M:r Columbus, 
M:r Grubb. Not. M:r Micrand.

1. Berättade Rector att sedan han i går har kallat Consist. blef han beskickad af 
slotzbefallningzmannen, med begiäran, att ransakningen öfwer den saak, för hwilken 
skull Consist. nu är kallad, måtte upskiutas till dess borgmästaren Lohrman kommer 
heem. Rector frågat om dhe ingen annan orsak haa till begiära dilation. Dhe ingen 
annan allegeradt. Rector då berättadt dhem, att han hade reda effter actoris egen 
begiäran och pådrifwande låtet citera swaranden, Consist. och sammankallat, derföre 
kunde han nu intet det ändra, dhe der med gått bort, kommet igen och persisterat i 
samme begiär, föregifwandes att något publicum der i verserar, angående stadzens
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allmänna säkerheet och frijheet. Men fått af Rectore samma swar, helst effter slotz- 
befallningzm. hade och twänne gånger tillijka med actore wäret hoos Rectorem, och 
gifwet saken an, och actor i synnerheet ändtligen begiärat Consist:m, som i dag är. 
Haadhe och i dag stadz magistraten kl. 1. inkommet med en skrifftelig protest, den 
Rector nu läth upläsa, af det innehåll, att emädan det wåld och rotenskap, som de 
det kalla, på Noach föröfwat toucherar borgerskapetz almänne fredh och stadsens 
jurisdiction, ty begiära dhe ransakningen må upskiutas till borgmästarens hem- 
kompst, att staden må få haa sin fullmächtige der wed, eliest protestere dhe der 
emot Consistorium fan det procedere Rector här wed brukat skiähligit och rätt- 
wijst.

Eliest resolverades öfwer denne protesten, att den saken som angifwen är, och 
Consist nu effter actoris anhållan är kallad före, företages nu till ransakning, och 
om möyeligit är till dombs, haar staden något dess uthan till anföra, angående dess 
allmänne rättigheet, så kunna dhe det anmähla i sinom tijdh nomine publico, då 
Consist. det skall uptaga.

Sedan inkåmmo parterne. Actor borgaren Noach [Dandnell] emot swaranden Dn. 
P. Terserum. Berättandes sålunda, nästförleden fredag samblade mons:r Terserus några 
stycken studenter mot mig, och der ibland en wed nampn Tolboum [Tollbohm], 
som kom in i bodhen och steg så till att han fick mig uthan för sigh näst dören, 
fick mig så med en hand uthi axelen, förde mig åter afwig giönom dören. DD. 
Rudbeck: sade han intet ord först åth er? Noach: jo han sade hwij war du så stor i 
mun här om dagen. Det nekte jag till, han hade så kull mig uthom dören, ropade 
till dhe andre, kommer nu gode herrar, twå eller 3 låge så på mig, dhe andre stode 
i en ring kring om, att ingen skulle kunna salvera mig, så droge dhe up kläderne 
på mig, då kom M:r Terserus hade 2 stycken rijs, som en novitius baar; slog mig så 
att iag war twänne städes blodrysiger, som wachtmästaren weet hwilken mig synte. 
Frågades, om inge borgare då wore wed handen? Sw. dhe torde intet dijt, ty stu- 
dentren wore månge, hade alle wärjor, dhe andre intet i händren. Frågades om dhe 
intet syntes sambla sig förr der omkring. Noach: Joo iag såg fuller förr Tolboum 
och Bruzaeus. Biuggen och Beckius begge stode och så der på gatan, ginge af och 
an, men hwad dhe hade i sinnet weet Gudh. Frågades: hwart dhe toge wägen sedan. 
Swarade till Eridc Jörans sohns bodh. Biuggen wille haa uth honom och giöra honom 
det samma. Han hade så en carbijn, den han skrämde dem bort med. Frågades om 
han haar något meer till säya, innan wederparten swarar. Han sade sig intet meer 
haa.

Terserus: Jag märcker fuller, att han haa fördt saken så an, som han skulle ingen 
skuldh hafwa. Jag will derföre säya af hwad orsak wij komme här till, och af 
sielfwa principiis saken upreepa. Jag kom på den gatan der Noach haar sin bodh i 
dag 8 dagar sedan medh en skräddare att kiöpa något, då kommer Noach uth- 
gåendes uhr sin bodh, begiärer tahla med mig, säger så, iag haa märckt i haa kallat 
mig hunsphott, will giärna wetta hwarföre. Jag swarade ney, ty eder persohn är mig 
aldeles obekant. Heete I icke Saalmon, han nekte sig så heeta, doch icke dess mindre 
sade iag, låter mig gå uthi Eridc Hans bodh först, till att beställa der ett ährende, 
så will iag sedan tahla med Ehr om det andra. När iag kom uth steg han Noach till 
mig om det samma, då sade iag mig märkt och hört honom wara en persohn af 
lijtet beskedh, så säyer han 1 sku föllja mig in om porten, nembl. Lårmans, der 
skall en lijten poike öfwertyga Ehr. Jag gick så med, då sade han mädan wij gå, 1
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haa nu kallat mig hunsphott om I wore io  gånger bättre, så skall iag boota ehr. Då 
swarade iag, ni lög det som en hunsphott, att iag kallat ehr hunsphott. Rätt som 
iag kom in giönom porten, slog han mig wed öhrat, iag slog så honom igen ett 
slagh, der med kommo 2 andra, Erick Jörans sohn war en, den andre kiänner iag 
wäl igen ty han hade hwijtgrå kläder, så slogo dhe mig på knään, hade mig kull 
under honom i ränsteen, och släpte mig uth på gatan, iag badh honom, sade k. 
hiärtans Noack släpp mig, han sade är iag någon hunsphott, iag swarade i är ingen 
hunsphott, och intet haar iag heller så kallat ehr. Frågades huru dagz detta skiedde. 
Swarade kl. 1. Ters:#r sade wijdare. Änteligen kåm en herretiänare, som sade åth 
dem, det är skam, att I sku wara flere på en. Terserus framwijste en hoop håår uhr 
sig draget. Item ett hool bijtet på fingret. Sedan när iag kom från skräddaren, sade 
Terserus, fick Erick Hans hustro see mig huru blodig iag war och condolerade mig, 
då begiärte iag litet watn att twätta af mig, då wille dhe andre gången ihoop med 
mig. Detta giorde mig sedan mycket ondt, iag gick så till Ansenium, hwilken Noach 
sade hördt på det iag kallade honom hunsphott. Han nekte sig det hördt. Frågades 
om Terserus hade inge till wittnes? Terserus sw. en hoop qwinfolck såge der på, 
men iag kiänner dem intet. (Nu upkom DD. Hoffw.)

Noach nekte sig slaget först till. Terserus påstod honom slaget förste slaget, fast 
han nu der till nekar, sig säya redeligen hwad sant är. Rector badh dem komma 
närmare till det som nu här klagas, och säya huru han Terserus kom till, att på 
sådant sätt som nu skiedt är, det vindicera. Hwad han haar emot Noach, det kan 
han uthföra sedan mot honom i sitt rum.

Terserus: När iag kom nu der ifrån, giorde det mig hiärtelig ondt, tänckte så, 
om iag skall sökian wed staden, kan skiee iag får intet så godh satisfaction. Sedan 
finge mine wänner wettat, och då går Eylking till Noach i boden säger åth honom, 
iag kan intet tohla det bravat i haa giordt Terserus, iag skall revancerat, det i haa 
giort honom, det haa i giort mig och. Han swarade så, iag haar intet giöra med ehr, 
uthan haar Terserus något emot mig, så beder honom komma hijt, att wij få tahlas 
wid. Jag går så till honom och frågar honom om han haar maant mig, han sade sig 
wilja förlijkas med mig, intet haa med Elking till giöra, iag sade i haa intet så 
gådt åth mig, att iag kan förlijka den saken, ty i haa skamlöst handterat mig, att 
iag haar en ewig skam der af, om iag låter så läggia det neder, men låter mig gee 
eder ett par örfijlar igen i eder bodh, så må det wara der med. Det wille han intet, 
derföre gick iag dädan, tänckte så på huru iag skulle revancerat, om iag haa kunnat 
finna honom utom hans bodh, så hade iag wäl det i sinnet att slå honom, som nu af 
mig obetänckt skiedt är. Hade så rijs hoos mig, fan någre studenter. Tolboum och 
iag komme gåendes, så mötte mig Eylking, sade det är skam, att i sku så låta 
bastionera ehr; men Tolboum wijste intet af på hwad sätt iag wille hämnas. Eylking 
sade åth mig, att iag skulle låta giöra rijs, förr tänckte iag intet på rijs, uthan sedan 
läth iag giörat. Rector frågade, hwem communicerade I först med om rijset. Terserus: 
Jag tänckte intet på rijs förn Elkin rådde mig der till. Rector: Hwem sade i det 
sedan före. Terserus: för Tolboum; men Tolboum war då så försichtig, att han sade 
intet will iag wara med i rådet, men bäär det till så will iag ehest adsistera ehr. 
Sedan råkades wij, Tolboum, Eylking och Brusaeus. Då bad iag Brusaeum, han wille 
giöra som en ärlig gosse och hiälpa mig om det skulle behöfwas, det lofwade han. 
Sedan ginge wij uth och råktes på gatan. Terserus förmantes säya rätta ordningen 
och sammanhanget, särdeles hwar dhe haa rådgiort om rijsen, och hwem gifwit för-
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slag, huru dhe der med skulle komma till rätta. Terserus: Eylking sade åth mig, kom 
fölg mig till Biuggen, så skall du få execution på rijsen, och wij wår satisfaction på 
honom. Biuggen sade så, när wij komme dijt, iag tycker han är intet wärd att i slå 
honom med egne händer, ey heller någon lem på honom sönder, iag går så hem till 
Tolboum och Cajanus och säyer för dem, men Cajanus war sedan intet med oss. 
Effter middagen gick iag Biugg Eylking och Tolboum till Beckium, ginge så uth 
att spatzera, så länge wij skulle få på något sätt Noach uthom sin bodh. Änteligen 
sade iag: så länge han står i boden, rörer iag honom intet, dhe sade det skall intet 
så skiee, wij kunna intet löpa som narrar eller tokar på gatan, ingen af oss löper 
meer med eder här effter. Jag sade, Gode Herrar wij måtte wara något lijtet caut, i 
det att wij intet röra honom i sin bodh, ty det lärer han taga för hemgång; men få 
wij honom uth på gatan, wilje wij probera hwad wij kunna, då sade Biuggen tag 
mig den och den, om iag löper meer medh eder, I måge hafwa det som i hafwen; 
förrän det skall så gå an, så will iag förr gå in i boden till honom, det är Kongens 
gata och han slog eder på, han hade intet anseende der till, att det kan och wara 
edzöresbrott, får iag en till cammerat så will iag gå med, då råkade Tolboum före, 
att lofwa till gå med, dhe sade så åth mig: will du stå för alt efftertahl, så willja wij 
gå in, och taga uth honom, iag sade mig willja står derföre. Biuggen sade, tager 
mig i hand der på, det giorde iag och, 2 rijs hade en novitius ett hade iag sielf, 
novitius heeter Lexander, men han wijste icke ett ord af hwad wij skulle med rijsen. 
Wj skildes så åth. Biuggen gick så från g:ble Erchiebiskopens hörn åth Dragare- 
brunnen omkring, och sedan Waxala gatan opföre. Men Tolboum gåår gatan fram 
åth boden. Biuggen stijger in i en annan bodh, men Tolboum gåår in i Noachs, 
tager uth Noach, håller honom qwar till dess Bruzaeus och iag kåm, intet weet iag 
om Bruzaeus togh kläderne up, eller hwem det giorde, så slog iag sedan, Biuggen 
stodh och såg på, när Salomon kom och wille hiälpa Noach, sade Biuggen det skall 
ingen röran. Sedan när wij hade slaget honom, och kommo mitt för Erick Jörans 
sohns bodh, sade en af oss (mins intet hwem) den der måtte hafwa sin betalning 
med. Då hade han en musquet eller carbijn, då sade en af oss (mins intet eller hwem 
det war) menar du någon är rädd för din carbiin. Jag sade så åth honom, kom och 
declarera Eder om I icke slogo mig med, på student paroll skall ingen röra eder. 
Han kommer så uth, och nekar sig rört mig, der med ginge wij från honom och 
rörde honom intet.

Kiäranden frågades, om han hafwer något till säya mot denne bekiännelsen, han 
sade sig intet hafwa, uthan begynte berätta om den förre combatten emellan sig och 
Terserum, der med han befaltes dröya till sin tijdh. Fans nödigt inkalla dhe andra 
hwar effter annan att höra deras berättelser.

Tolboum inkom. Noach klagade att han hade taget honom uhr boden, det tillstod 
Tolboum. Rector frågade, hwad dagh finge I wetta af denne saken? Tolboum swa-: 
rade. Terserus frågade, om det war icke stort förtreet han hade lijdit, och om iag 
icke wille gå med honom, iag uhrsächtade mig effter iag förr hade wäret i Consistorio 
noterad; men effter han klagade sig huru skamligen han war handterad, så sade iag, 
nock will jag om det behöfwes adsistera Ehr, om I kunna få honom uth på gatan, 
men intet will jag wara i råd med eliest. Terserus sade nu när Eylking och iag 
fölgdes åth till Biuggen, sade Biugg, hwad hafwa i för karlar som kunna taga i, om 
det tränger om, då swarade iag Tolboum hafwer det lofwat. Tolboum sade än 
wijdare kl. 1. skulle dhe sambias hoos Biuggen, iag tänckte så gå undan till Skien-
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ström [0: Sven Schenström], då iag kom, mötte Eylking mig på gatan wed bak- 
porten, sade åth mig, will du gå till Biuggen, iag sade mig wänta effter Skienström. 
Eylking sade will du gå in tili Terserus. Terserus war så till måltijds, mädan wij der 
stode kom Biugg gåendes, då taltes wij wed här om. lag sade till Terserum då 
han war uthkonmen, nock kan iag see på, och om det behöfwes taga i med, men 
intet will iag wara uphof eller rådh der tili. Wij ginge så intet in tili Biugg, uthan 
fölgdes åth till torget Terserus ärnade så sielf gå in, att gifwa Noach paar öhr- 
fijhlar.

Terserus sade nu, fredagen något förrn detta skiedde, war iag till honom i hans 
bodh, då badh han mig om förlåtelse. Jag swarade det skulle wara en ewig skam, 
bad så honom gå med mig till borgmästaren, det wille han intet, så sade iag, läth 
mig gifwa ehr par öhrfijlar i eder bodh, så må det wara; men der med war han ey 
tillfredz.

Tolboum continuerade sin berättelse således, när wij hade gått en stund, ärnade 
wij gå heem, då sade Biugg till Terserum, du må blyas att wij skole intet meer uth- 
rätta, aldrig gåår iag meer här effter, der till med sade Biuggen, om du will stå föret 
Tersere, så will iag gå in, och slå honom paar örfijlar. Beckius sade att det är intet 
heemgång, änteligen kom det till den resolution, att Biuggen och iag skulle taga 
uth honom, men Biuggen gick en annan gata kring, att iag kom förr, och effter 
Noach stodh i dören, tog iag i honom och togh uthen. Frågades hwem som togh up 
kläderne? Tolboum: det weet iag intet, om icke Bruzasus det giorde, intet rörde iag 
honom meer, uthan sitt hufwud hade han mot mitt bröst.

Bruzaeus inkallades sade sig intet wist af denne saak, förrn samma dag det skiedde. 
Terserus mötte mig på gatan kl. 2. om fredagen, sade han, frågade om iag wille gå 
med honom till Noach att förlijkas med honom, iag gick så med honom, Terserus 
gick in, iag stood wed bodhlämmen uthan före. När wij ginge dädan, mötte wij 
Tolboum, så frågade Terserus Tolboum, om han wille gå med i boden till Noach 
och höra på förlijkningen. Då hade dhe uth Noach. Frågades hwad Bruzaeus giorde? 
Han swarade, intet meer än at iag tog up skiortan. Frågades hwad dhe andre giorde? 
Swarades, det weet iag intet, dhe stode der omkring. Frågades hwad discurser föllo 
förr, om icke den quaestion war på baanen, om detta wore heemgång? Han swarade 
det war ingen som icke hölt det för hemgång. Frågades om någon blottade sin 
wärja? Det nekte han. Noach tillfrågades om han desidererar något i Bruzsei taal? 
Han swarade sig intet sedt hwad som passerade, eller hwem som hölt honom, uthan 
att Tolboum låg på honom.

Eylking inkom, förmantes alfwarligen af Rectore att säya sanningen, han sade sig 
wettat att Terserus hade ondt i sinnet emot Noach, men intet på hwad sätt eller 
tijdh han wille revangerat. Fredagen emellan 2 och 3, gick iag från h. Prof. Gartmans 
gård till Zifwert bookbindare, när iag går tillbaka, hinner iag på Depos. Beckius. 
Wij fölgdes så åth Skomakaregatan opföre åth gambla torget, och till Olof Perss 
hörn, till dess wij finge see en hooper der samblade, men intet wijste iag det ringaste 
af deras förslag. Rector förmante honom att säya redeligen sanningen och hwad rådh 
han hade gifwet Tersero, och intet det dölja, effter det wore reda af dhe andre 
bekiänt. Eylking nekte sig wettat af revancen med rijs förn den samma dagen. Ter
serus sade och nu, att för än samma dagh tänckte ingen på rijs. Eylking sade det 
allenast hade wij lofwat, att om någon skulle komma och willja hindran, skulle wij 
afwärjat. Meer tillstodh han intet.
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Biuggen inkom och frågades af Rectore, huru som det är passerat med dhe con- 
sultationer som äre hållne om detta wärcket dels i Terseri, dels hans cammar och 
annorstädes på gatan.

Biugg nekte sig wetta af någon consultation. Rector: låter intet sådant föras till 
protocoll effter eder, säyer heller ährl:n rätta sanningen. Låter oss wetta hwad in
formation som dhe yngre haa fått af Eder, när dhe såge sig intet komma der med 
till rätta, och tänckte afstå. Biugg sade sig intet wettat här af förn det skiedde, iag 
gick, sade han, in i frantzosens bodh att kiöpa mig någre spijkar, och när iag der 
stod, hörde iag det skiedde ett tumult på gatan, och steg så uth att see på det. Dhe 
gofwo Noach stuut, iag gick så sedan der ifrån.

Rector och Consist:m stälte honom under ögonen, det som förr af dhe andre war 
berättadt om det wed Olof Perss hörne stälte mötet. Han påstod inständigt sig intet 
wist af något möte, heller någre consultationer. DD. Skunck: Haa I hördt M:r Biugg 
dhe orden då säyas i det Compagnie, om I icke wille nu revangera Ehr, intet går iag 
flere gånger med eder. Biugg nekte sig kunna det påminna sigh. Rector: M:r Biugg, 
skulle I ha hafft den resolution, att gå in och gifwa en annan par öhrfijlar, om en 
annan wille stå derföre? Biugg: det gick mig fuller till sinnes, att Terserus så illa 
war handterad, och kan skie iag något sådant sade, men intet mins iag det. Rector: 
I som wore äldre, tiänte det eder att blåsa under, och gifwa dem yngre sådane uth- 
wägar till revance? Biugg nekte inständigt sig gifwet något rådh här till, uthan dhe 
sielfwe rådt sig. Rector: dhe yngre, som hafwa warit så olyckelige, att dhe hafwa 
råkat uth härföre, dhe hafwa orsak till beklaga sigh, att dhe giönom edert rådh som 
äldre wore, hafwa blifwit styrckte och äggiade der till, då dhe sielfwe tänckte der 
med afstå. Biugg persisterade i sitt nekande. Rector: hwem talte med Erick Jörans 
sohn sedan I släpte Noach? Biugg: det will iag bekiänna, Erick Jörans sohn stod med 
en laddat byssa i boden, då steg iag till honom, frågade hwad han wille giöra med 
sin byssa. Rector: Hwem sade så om Erick Jörans sohn denne war och med? Biugg: 
Intet sade iag det. Rector frågade än yttermera, än när M:r Biugg gick den ene 
gatan omkring, och Tolboum den andra gatan till att mötas åth wed Noachs bodh, 
hwad afftahl war då föruth gånget, eller hwij gick han då Noachs bodh förbij, och 
såg heller att Tolboum gick ensammen in, gick han och då till kiöpa spijk? Biugg 
hölt sitt förre tahl. Noach sade, att Biuggen hade och welat hindra Sahlmon, att han 
intet fick hiälpa honom.

Depositoren Beckius inkom förmantes säya redeligen hwad han wijste här om. 
Beckius: När iag kåm spatzerandes ifrån nya broon Skomakaregatan med Eylking, 
och kom till biskopz änckians hörn, så finge wij see huru mycket folck der war, 
staante så, att see der på; men intet wijste iag förr hwad på färde war. Rector: 
Eylking wiste wäl hwad på färde war? Beckius: Ja kan skie han wistet.

DD. Skunck: Hafwer intet den quaestion wäret före i eder närwara Dn. Becki, 
om det skulle wara edzöre, att gå och taga en uthur sin bodh? Det nekte Beckius. 
Rector: Hwem sade det, när I ginge på gatan, det är skam wij skole gå här, och 
intet meer uthrätta? Beckius: det sade iag aldrig, ey eller hörde iag der om tahlas.

Noach tillfrågades, om han hafwer något mot Depositorem Beckium. Han sade 
sig intet wetta annat, än att han stodh der med i ringen. Rector: Hwem förfrågade 
sig, om det wore någre warachtige karlar till hålla sig wed, om man skulle taga 
wärcket före? Biugg: intet hörde iag det säyas.

Rector frågade Terserum här om. Terserus: När wij fölgdes åth Eylking och iag
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till Biugg, och sade honom huru iag war handteradt, då nämde Eylking om rijs, och 
att Noach bör intet hämnas som en af oss, uthan som en poike bör han castigeras.

Rector frågade Biugg, hwem som hölt dem wed resolution att fullfölja wärcket, 
när dhe intet wijste sig råd der till? Biugg nekte sig annat giort, eller tänckt giöra, 
än att han sågh der på. Rector badh Tolboum säya nu, hwad han förr hade berättat 
och till acta fördt är. Tolboum sade så war det. Biuggen sade till Terserum, will I 
stå föret, så will iag gå in i boden, och gifwa honom par öhrfijlar. Biuggen swarade 
sig intet minnas der till, sade Tolboum måst orätt minnas. Rector: Terserus minnes 
wäl det sielf. Terserus sade nu, det Biugg togh honom i hand der på. Biugg: det 
måtte wara för något annat det, sade och nu Biuggen, att Noach hade giort studen
ter så mycken förtreet, att det är intet hämnat här med. Consistorium remonstrerade 
honom, att han med sådane expressioner stöter kull pacem publicam, och bör med 
sådant taal innehålla, här af nock lyste huru oskyldig han är.

Rector tillhölt Beckium att säya sanningen.
Han tillstodh sig wäret dijt kommen som en spectator, och i fall det skulle om- 

trängia som en defensor, men snarare wille han hålla med en student, än en borgare.
Rector: Effter I äre alle G:de Herrar tillstädes, så säyer mig, om I wetta af, hwem 

som är ordsaken och uphofwet till den intimationen, som nyligen upslagen är.
Beckius: Jag beder E:rs Magnif. att sådane tanckar intet må hafwas om mig, aldrig 

haar iag hördt der af förn nu i förstugan.
Biugg nekte och sig wetta af någon intimation.
Rector: Endera af Eder G. Herrar måtte wara ordsaken der till, ty hon toucherar 

in specie detta edert factum.
Eylking och Terserus nekte och sig wetta der af.
Eylking sade, i går effter afftonsången taltes wij wed M:r Tolboum och iag, då 

sade Tolboum, Gudh gifwe alle af wäre, wore frij för den intimation, ty det lärer 
blij den swåreste punchten, det hörde M:r Wallerius, och detta tillstod Tolboum sig 
sagdt. Parterne befaltes taga affträde det dhe giorde.

Noach frågade nu om domb i dagh skier, den han begiärte differeras. Rector: det 
skall Consist. be[s]täma, agerer I eder saak bäst i kunna, och bekymbrer eder intet 
om, när domen skall fällas.

Frågades om man kunde nu döma i saken, effter staden ha begiärt dilation.
Större delen föllo der på att domen nu måtte skiee.
DD. Skunck: Wij må så mycket deferera en heel sotietet, den wij skole pläga 

wänskap med, att wij icke skynda nu med domen, dhe andre Consistoriales höllo 
bättre wara, att man nu skrijder till dombs, dhe kunna ändå af staden uthföra dhet 
dhe haa om något är som borgmästare och xådh haar till klaga, effter det intet angår 
Noachs saak.

Rector: Jag påminner mig att dhe som wore till mig från staden, begiärte om 
domb nu skier, att studenterne icke dess mindre må arresteras. Consist.: det kan wäl skie.

Rector begiärte, dhe wille säya i ordning sitt betänckiande, om nu dömas skall 
eller ey.

M:r Grubb: Wij må döma, mädan wij haa saken i fris[k]t minne.
M. Celsius: det tycker och mig, men skole wij upskiutat, så må staden döma först 

det Noach giordt och Terserus klagar.
DD. Hoffwenius och h:r Arrhenius bijföllo och det, att det förra må dömas wed 

staden först.
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M:r Columbus kåm nu in, sade att Terserus begiärer nu lijtet kåmma in. Det 
tilläts.

M:r Terserus sade. Elfter wij höra att staden will läggia sig uth för Noach, och 
agera hans saak, så begiärar och iag, att iag må få lof till haa någon som agerar min 
saak, och seer giärna det differeras nu med domen.

Rector frågade Terserus om han ingen annan ordsak haar till begiära dilation, det 
nekte han, och affträdde der medh.

M:r Columbus: W ij må differera heller saken, effter staden det begiärar.
Prof. Liung: det samma säyer iag och.
Doct. Hoffwenius: Studenterne agera först sin saak mot borgaren, effter den förr 

är in ordine passeradt, 2. effter staden detta begiärar, 3. effter begge parterne det 
påstå.

M:r Celsius och Rector: men huru skall man förhålla sig med personerne, att 
kunna haa dem q war?

Doa. Skunck: Will staden haa arrest, så må den skiee, periculo ipsorum som den 
begiära.

Rector: Än Noach, huru skall iag hålla honom swaranden till handa?
H. Gartman: Mig tyckes, att wij borde in ta  skiuta up saken, om det skall skiee 

att det differaas med domen, så böra dhe intet arresteras med carcere; ty det är 
olägeligit både för dem som reesa willia, och dem som blij qwar, ey heller hålla 
lagen d a  medh.

H. Åkerman: Wij böre effter lag sådane måhl strax ransaka och döma.
DD. Skunck: E ffta  både actor och reus begiära dilation och staden med, så må 

wij differera.
Reaor: Jag finner af alle omständigheeter gode skiähl till, att det skulle nu dömas, 

och nödigt med. Än frågade Rector huru han skall försäkra sig om personerne.
H. Åkerman och Doct. Hoffwenius: dhe som mäst interessera här i, särdeles dhe tre, 

må gå i carcerem, om dhe icke få caution.
H. Arrhenius: dhe må ställa caution, eller gå i carcerem.
Doct. Hoffwenius: Gå i carcerem.
H. Gartman: der i skier dem orätt, det är emot lagh.
M:r Grubb: Caution eller carcer.
Mag. Columb.: dhe böra arresteras, och skaffe sig caution.
M:r Celsius: behöfwes ingen annan arrest, uthan caution för dhet dhe blij skyldige 

till gifwa uth.
Doct. Skunck: få de caution, äret godt; men hwar och icke, så kan iag intet see, 

att dhe böra ändå incarcereras, och det kan man låta staden wetta.
Parterne inkommo och dhe flere som interessera i saken.
Reaor: effter den ransakning som föregången är, så mancherar intet, att ju domen 

strax kunde fållas; men effta  både aaor och reus begiära dilation, staden och med 
protest det samma påstår, daföre will Consi st :m nu fråga dem som interessera här i, 
för hwad ordsak skull dhe begiära dilation.

Tolboum: Om wij wunne dilation, att wij då med Ven. Consist. tillåtelse finge 
sökia förlijka Noach. Honom remonstrerades, att förlijkning haar i en sådan saak 
nu intet rum.

Beckius: Jag seer giärna, att d a  skier domb nu strax.
Biugg: Mig giöret lijka. Dem tillsades dilation på någre dagar, och att dhe alle
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skulle imedlertijd skaffa sig caution, hwar och icke så måtte dhe wara tänckte på, 
att wara i förwaar.

Uplästes för dem stadsens protest.
Biuggen: det borde wijsas skiähl till af staden, om de begiära arrest på oss. Rector: 

dhe lära intet uthan ordsak det begiärat, den dhe sielfwe må wijsa.

Den 15 Septemb.
sammankallade ProRector M:r Aurivillius Professores effter predijkan, präsentes 

wore DD. Skunck, DD. Hoffwenius, M:r Liungh, M:r Columbus, M:r Grubb. Not. 
M:r Micrand.

Och proponerades, att mölnaren i Wattholmen Anders Persson hoos V. Consist. 
ödmiukeligen anhåller, att blifwa undsatt med penninger till att kiöpa ett par qwarn- 
stenar, dem han här på Islandet kommet öfwer, och honom högdt af nöden äre, 
föregifwandes Acad:n och förr under tijden plägar bijspringa honom, effter han 
sitter mycket trångt, särdeles nu sedan så månge andre haa bygdt miölqwarnar der 
brede wed och draga mäldren från honom. Quaestoris skrifftelige betänckiande här 
om uplästes och, der i han betygar, att det haar fuller intet wäret ordinarium, att 
Acad:n hafwer altijd betalt stenarne, uthan effter han på alle sijdor blijr trängder af 
dhe nye miölqwarnerne, haar Academien, då och då, hulpit honom betala stenarne. 
Desse stenar han nu söker kiöpa kosta 55 dr kopp^rmt, effter dhe äre små, ty 
laggilla stenar kåmma öfwer 200 dr.

Resol. Honom bewiljades i anseende till den trångmål och afsaknat han lijder på 
tullen af dhe nybygde miölqwarner der i negden till desse stenars kiöp 55 dr kop- 
p^rmt. doch att det ey blijr ordinarium för Acad:n att hålla stenar, och att han så 
mycket richtigare betahlar sitt arrende.

Den 17 Septemb.
effter högpredijkan, kallade Rector Professores tillhopa i audit, minus vetus, p rä 

sentes wore h:r Gartman, h:r Arrhenius, h:r Celsius, M:r Auriv., M:r Columbus, M:r 
Grubb. Notavit. M:r Micr.

1. Bewilljades till sahl. h:r Andreae Morandri collegae i skohlan begrafning af 
fisco studios. 10 dr smt.

2. Uplästes h:r assessorens Salani citation på Kongl. Acad:n att nästkommande 
d. 25 Sept. wed Nonmda häradzting, att swara h:r öfwerstens Carl Reuters full- 
mächtige, som praetenderat att en deel af en uthjordh hörande till ett hans frälse
hemman i Bräckstad och Tenstad sochn, hwilket nu hans bonde Matz Larsson åboor, 
skall af dess grannar, der ibland och en Acad:ns bonde är, innehafwas, hwar öfwer 
bemälte öfwerste i höst will syyn hålla.

Resol. Fougden Jacob Andersson får fullmacht detta ährendet, effter nödwändig 
communication med h. Quaestore, att uthföra.

3. Berättade Rector, att ifrån Stockholm wore en man ankommen, wed nampn 
Georgen Loodh, med fullmacht att öfwersee och justera, sampt att cröna alle mått 
och betzman, haar sig först hoos staden på rådstugun anmält, der fått lof hoos 
borgerskapet detta att wärckställa, nu begiärer han det samma hoos Academiens 
medel.

Och berättades der hoos att borgerskapet särdeles den gemenare hoopen haar 
påstådt, der han först det hoos Acad:ns folck förrättas skulle, hwar före här om
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något betänckiande war men staante änteligen der i, att ehuruwäl Acad:n intet 
finner lijka ordsak till sådant justerande med mått och wicht hoos sig eller dhe af 
dess medel, som hoos borgerskapet, hwilka handel idka och der af sig nära, der 
Acad:ns folck allena låta mäta det dhe på sin löön taga, eller till sin föda inkiöpa, 
lijkwäl till att winna en rättwijsa och lijkheet här i, skickas af Acad:s folck deras 
mått och wicht till denne mannen där han logerar, när Cursores der om tillsäya. 
Doch fans lijkmätigt och tillbörligit, att han först wijsar sin fullmacht hoos Magist. 
acad:m, så wäl som han det hoos staden haar giort, hwar om Rector låter honom be
skickas.

Den 19 Septemb.
effter Professoris Steuchii introduction sammanträdde Professores i Consist:m 

präsentes wore ProRector, M:r Aurivillius, DD. Benzelius, DD. Skunck, M:r Liung, 
M:r Celsius, M:r Columb., M:r Steuchius. Act. not. M:r Micrander.

1. Af lade Prof. Steuchius sitt juramentum adsessoris.
2. Berättade ProRector, att den mannen ifrån Stockholm som är kommen till 

justera mått och wicht, haar swarat Academiens uthskickade, det han intet will wijsa 
sin fullmacht in för någon magistratu meer här, uthan den som will den see, kan det 
få hoos honom. Slötz altså nu, att man begiärer, det man får kiöpa af honom en 
justerat och cröönt mått och wicht, nembl. 1 t:a span med fj:r i, och ett betzman 
till locum publ, hwar effter andre kunna sine mått och wichter rätta.

Den 27 Septemb.
höltz Consist. majus, präsentes wore Rector Magnif., DD. Rudbeck, DD. Skunck, 

h:r Arrhenius, M:r Aurivillius, M:r Columbus, M:r Grubb, M:r Steuchius. Not. M:r 
Micrander.

1. Berättade Rector, att effter Jacob Andersson, som skulle fullmächtigas till 
Norunda ting, för siukdom icke kunde komma dijt, och ingen annan stodh till få i 
hastigheet effter han sagdt sig seent der om wara tillsagd af ProRectore i Rectoris 
frånwara, haar Rector wed sin heemkomst intet annat funnet till råde, uthan skrifwet 
tingzrätten till och ursächtat Acad:n, att hon icke kunde comparera wed tinget i 
denne saken, förn jordäganderne hade sins emellan hållet en egen syyn först, och 
således giort sig kunnige, om den uthjorden som twistas om, helst effter Jacob 
Anderson säyer sig ingen wettskap der om hafwa.

ProRector M:r Aurivillius sade Jacob Andersson fick i god tijd kundskap om 
den reesan samma tijma Rector afreeste; men läth en gång ursächta sig för siukdom 
och skiedde det först om lögerdagen. Då sade iag han må skaffa någon i sitt ställe. 
Söndagen kåm Rommell till mig och sade det samma, då sände iag effter Ringium 
söndagzmorgonen, han sade sig ingen kunskap haa der om, iag bad honom taga 
kundskap hoos Jacob Andersson, det han lofwade giöra, må derföre Jacob Anderson 
intet causera det han seent fick wettat. Uplästes nu en copia af den skrifft. Rector 
på Acad:ns wägnar läth afgå dijt. Hwilket Consist. hölt wäl wara. Resol. Man kan 
förnimma aff Ärlingen hwad uthslag här på fallet.

2. Uplästes Anders Andersons Höökz citation på Acad:n att swara wed Ahlunda 
tingh d. 12 Octob. Joms boerna, till den praetenderade bekostnad på expenserne wed 
underrätterne.

Detta förmeentes wara betalt. Jacob Andersson inkallades, och frågades här om. 
Han sade sig ha quittence på riddaresyns expenserne, att dhe äre betalte. Här af
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fans, att desse expenser på underrätterne äre obetalte. Doch förmeentes att Acad:n 
haa giort någon kåstnad, särdeles på lagmans syynen.

Nu upkåm Doct. Skunck.
Syntes bäst att detta committeras befallningzman Jacob Andersson, att comparera 

wed tinget, då han måtte fråga effter, hwad domb dhe haa der på, effter man för
menar Acad:n ey wara här till dömd. Skall och sees effter domen i Acad:ns skååp.

3. Taltes om bonden i Kiällmyran Mats Johanson, att han nu äntekn fordrar uth- 
slag om han kan få någon frijheet, effter hemmanet alt för illa faret, begiärer ih 
åhrs frijheet.

Doct:r Skunck sade fougdens skull wara, att hemmanen så släppas, illa handterade. 
Fougden Jacob Andersson sade sig intet råda derföre, effter den andre så mycket 
skyldig war, att han rymde dädan.

Resol. Honom unnes i j  åhrs frijheet, effter hemmanet heelt nederrött war.
4. Frågade fougden huru det skall blij med den säden der nu haa blifwit, rogh- 

säden haa den afflytte bonden såldt; men något lijtet wårsädh haa denne sådt, ty 
åkren war så illa handteradt. Professores frågade huru mycket rogh der blifwit? 
Swarade 13 skylar. Frågades huru mycket korn han haa sådt? Swarade 1 span. Con- 
sist:m fan att roghsäden hörer Acad:n till; men will befallningzm. låta denne bonden 
fåå något af roghsäden, så måste det betahlas uth annat åhr, och fougden stå der
före. Bonden inkallades, och wijstes honom, att han niuter så godt som halftannat 
åhrs frijheet, och kan gifwas honom frijheetz zedel på halftannat åhrs frijheet; nembl. 
676. och 677. effter han i åhr haar sådt dher wåhrsäden.

5. Martini Gregorii hustru är hijtkommen, begiärer handla med Acadrn om en 
påst spannemål, tillbiuder 9 dr 16 s. öre tunnan, wül betahla något föruth.

Doct. Skunck: Will hon handla om afradzspannemåhl, så tycker mig det är intet 
tijdh ännu, uthan fram bättre. Det bijföllo somblige nembl. h. Gartman och h:r 
Aurivillius, menandes wara bättre man lofwade för det kiöp som blifwer i Tommes- 
messtijdh. Doct. Rudbeck och Rector, meente nu wara osäkert att hålla långe spanne- 
måhlen inne.

Hustrun inkom, tillbödh 9h dr t:n, will gifwa 2000 dr nu föruth. Consist. sade 
sig intet kunna nu så bittigt sluta, uthan om hon will behålla en påst effter det prijs 
som blijr i Tommesmesso. Det wille hon intet. Begiärte nu strax få 200 t:r fast 
hon skall gifwa 1 dr för tunnan meer, än Boyen haar gifwet. Hon togh afträde.

Taltes om den spannemål Boyen fått, och tyckte Consist:m, att om denne hade 
anmält sig förr, så haa hon wäret så när till få en post som Boyen för samma kiöp, 
effter hon richtigt i långan tijd handlat med Acad:n.

Resol. Henne unnes 200 t:r a 10 dr t:n mot reda betalning. Detta sades henne, 
hon begiärte 200 t:r till, lofwades henne framdeles för någon annan. Nu kunde man 
intet meer bewilja.

6. H:r landzhöfdingen Duwalt begiärer och handla om en post spannemål till 
sine privat usus, lofwar richtigh betalning. Berättade och Rector att Quaestor säyer 
alt det han i fiohl fick, wara betalt. Och begiärer be:te landzhöfdingen att säden må 
föras till ett hans bruuk, på andre sijdan om Wästeråhs. Detta togz i betänckiande, 
syntes wara för bittig än att uthlåta sig om prijset, och befarades falla något swårt 
till föra säden dijt han begiärar för elacka wägar skull.

Resol. H. landzhöfdingen Duwalt uplåtes någon påst af kyrckherberspannemål, 
men prijset kan Acad:n ännu intet sättia, förr än bättre fram.
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7. Uplästes 2 st:n assignationer af h:r gouverneuren i Giäfle tili befallningzmän- 
nerne i Hällsingeland, att effter Kongl. Cammarens ordres af d. 20 April, betahla 
Acad:n af 677 åhrs extraord. räntor, den spannemåhl som till Jämptelandz magazin- 
huus 675 gången är. Consistorium war illa tillfredz öfwer att med den betahlningen 
går så långt uth.

Resol. Det skrifwes med första till fougdarne, och begiäres att dhe låta wetta, 
huru mycket och huru snart Acad:n skall kunna wänta sin betalning.

8. Unnes hust. Malin i Hessleby frijheet för mantalspewwingar för sin man som 
död är.

9. Jochom Skultz begiärer testimonium.
Påmintes att han haar under Reet. Arrhenio violerat arrestum, och lemnat en 

hoop orichtigheeter effter sig, hwilket honom representeras, och att han haa meri
terat relegationis poenam, der han detta icke slättar.

10. Ericus Löndqwist begiärer få någon försköning med tijden på sin relegation, 
hwar med han i fiohl för lägersmåhl belädes. Resol. Honom unnes det, doch för- 
manes, att hålla sig wackert och höfweligen här effter.

11. Talte Rector om att häradzfougden Roxen, mycket presserer Mallma böndren, 
att dhe sku föra up änekians saker.

[Resolution ej inskriven i originalet på härför reserverad plats.]
12. Måns Andersson i Ängzgiärde [0: Hönsgärde], klagar sig haa alt för stora uth- 

lagor, fått i Abraham Perssons [Winges] tijd löffte om någon tillgifft; men aldrig den 
wunnet. Haar lijkwäl i den tanekan bygdt wäl hemmanet, säyer sig intet kunna blij 
behållen, om han icke får någon förmedling.

Consistorium fan nödigt, att låta först ransaka här effter, och fråga huru med 
honom förewetter. Särdeles måste fougden Klinten berätta, huru det haar sig med 
hans uthlagor, och huru hemmanet är handterat.

13. Propon. inspect. aerarii att hust. Britta i Edzberga i [Breds] sochn, fåår 7 t:r 
gifwer 14 t:r, begiärer någon förmedling, klagar att dhe haa taget af henne 2 t:r 
uthsäde, det hon icke uthan största beswär kan få igen.

Prof. Aurivill. som hade tillijka med inspect. settat öfwer böndernes beswär, sade 
sig funnet skiähligit, att hon blij hulpen, effter hon mycket är skyldig, och A:o 672. 
haar hon lijdet en stor misswäxt. (Nu affträdde DD. Rudbeck.)

Resol. Detta upskiutes till bättre fram, så wäl som och dhe andre böndrens 
beswär.

14. Talte Prof. Arrhenius om, att mölnaren i Fisksåå, som haar skiöna Kongl. bref 
på strömen, men lijder stort ingrep af bookhållaren Lingen, som kastar up damen 
för honom, haar nu hafft process med honom wed häradz- och lagmanstinget; men 
nu kommet till Kongl. Håfrätten der saken nu ligger, der före begiärer han ett 
promotorial till Kongl. Hofrätten, att han må kåmma till sin rätt.

Resol. Man unner honom det, och synes godt, att då giordes en kort deduetion 
öfwer saken, hwar om communiceras med h:r Quaestore, som bästa wettskapen lärer 
haa här om.

15. Talte Rector om den saken, som wij tänekia föredraga i Kongl. Revisionen, 
nembl. M:r Boos, att nödigt wore, man nu i tijd wore der om bekymbrad, särdeles 
att suppliquen till Kongl. M:t om sakens företagande med första insinuerades.

Resol. Med fredagzposten skrifwes till DD. Benzelium, och lägges der i en suppliq 
till Kongl. M:t, om Acad:ns underdånige ansökiande.
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16. Frågade Rector, om icke nu wore tijdh till infinna sig hoos öfwerheeten, 
med någon remonstration och suppliq, att Professores må dispenseras ifrån com- 
missions arbete, effter så månge professioner stå ledige här igiönom, och om icke 
det må skiee.

Resol. Det skrifwes till Kongl. [M:t] och Rijkz Senaten här om.
17. Inkallades Magnus Cursor, och tillfrågades hwarföre det går så långt uth med 

elencho pralectionum. Närwarande Professores sade mäst alle, sig intet blefwet an
sökta der om.

Cursor sade, det somblige så länge behålla papperet hoos sigh. Han förmantes 
skynda sig här medh.

18. Slötz att om måndagh förr och effter middagen begynnes 672 åhrs bookz 
revision.

19. Acad. wachtmästaren beswärar sig mycket öfwer den conjunct wachten, att 
han illa kommer med henne till rätta, will heller gå hwarannan natt med heela 
Acad:as wacht, effter han ingen nöyachtig hiälp får af staden.

Resol. Här om tahlas med stadz magistraten, och sökes bättring här på.
20. Frågade Rector, om icke Consist. will taga sig någon disposition om dhe 

rummen på stallet, som der stå ledige, effter h. Ol. Rudbeck intet meer bekymbrar 
sig om dem. Stallmästaren begiärar Duals rum, förmenandes sig hafwa rätt der till 
effter sitt brefs lydelse. Sedan will en hofslagare haa det som formsnijdaren 
[Johan Christoffer Heijer] hafft.

Betäncktes någon swårheet wara här wed, särdeles med husetz wid machthål- 
Iande, som kommer på ord. staten, der det lijkwäl borde hållas af extraord. medlen.

Detta staante i intet sluth, uthan Professores somblige tyckte bättre wara man 
finge hyra dem uth, sedan där wore richtigt inventeradt, att dhe af hyran kunde 
hållas wed macht.

21. Föredrog Rector att Prof. Celsius haa arbetat uth charter på den pantåker 
Acad:n borde haa af staden. Och tyckte Consist. det wara wäl, att dhe få någon up- 
lysning här i. Charten upwijstes tillijka med någre skrifftebge documenter där på, 
och effter något än war ogiordt, togh bemälte Professor samma charta och skriffter 
igen, att fullborda det som fattas, hwilket Consist:m med tacksamheet uptogh.

22. Nu företogz borgarens Noachs [Dandnells] saak emot Dn. P. Terseras och dhe 
andre complices. Och berättade Rector att när han nu i lögerdagz kåm heem ifrån 
Commissionen hållen i Bählinge, inlade Noach en proteest, Litt. B., der i han begiärer 
upskof, effter han icke ännu hade producerat sina förnämbste skiähl, dhem han till 
saksens uplyysning will framföra. Protesten uplästes nu, och Rector låtet i föllje af 
stadsens protest staden wetta af giönom en skrifft, att Consistorium nu i dag wille 
döma i saken, på det dhe måtte hafwa tillfälle att föredraga det dhe i sin protest för 
14 dagar förebracht sig på stadsens wägnar giönom dess fullmächtige här wed 
willja tahla. Dher på hafwer staden i dag skriffteligen gifwet swar, Litt. D., hwilket 
nu uplästes, af det innehåll: att emädan saken är företagen, den dhe begiärat skulle 
upskiutas, så låta dhe der wid så länge beroo, till dess hon parterne emellan är af- 
dömd, förbehållandes sig, när dhe finna sig lägligit, att påtala, hwad som stadsens 
rätt och privilegier toucherar, sedan förmoda dhe att Consist:m lärer considerera. 1. 
Att borgmästarne äro borta och lagligen förhindrade. 2. Att igiönom Noachs af- 
straffande skola jura imperii och majestatis wara violerade. 3. Sammaledes stadsens 
jurisdiction. 4. Dhen wara på allmänne gathan slagen, som icke bordt slijta rijs. 5.
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Personerna derföre böra plichta effter lagh och Acad:ae constitutioner, dhe i syn- 
nerheet som wäret auctores, convocerat till illicitos conventus, och der till sine huus 
uplåtit. Fans nu derföre godt att taga saken före. När parterne skulle inkallas, sades 
af Cursore, att Beckius och Bruzaeus wore intet tillstädes, ey heller hade dhe i dag 
wäret uppe, fast dhe fått budh, hwilket Consist:m högdt resenterade, änteligen fans 
nödigt inkalla dem som tillstädes wore. Dhe inkomme nembl. actor Noach och 
swaranderna, Terserus, Tolboum, Biugg och Eylking.

Rector frågade Noach, hwad skiähl han nu effter sin protest2 lydelse, wille fram- 
tee, som förr icke wore producerade. Noach sade sig haa någre witnen till beropa 
sig på, men dem nu intet wara hemma, såsom Grothen ciämners skrifwaren, hwilken 
sagdt det Biugg och Beckius hade mött honom strax effter Noach blef slagen, dhe 
då gladt sig der öfwer, och frågat om Grothen hade hållet protocoll öfwer den 
stuten Noach fick. Biugg: Gröten war här i går och i dagh med, hwij kallade I 
honom icke up. Wijstes honom Noach att han hade bordt wara bekymbrad om till 
få Gröten up, eller åth minstonne en skrifftelig attest af honom. Rector frågade 
hwad skiähl Noach ehest wille framtee? Han swarade sig behöfwa framdraga 
wittnen. Frågades hwad dhe wittna skole? Han swarade, det som passerat är. Frågades 
om dhe skole intet annat witna, än det Consist. reedan hördt? Swarades ney. Rector: 
Hwij protestera I då, och säya eder willia hafwa witnen? Noach förmantes ännu 
att säya hwad skiähl han wijdare i sin protest begiärar få producera, effter nu honom 
är undt 14 dagars tijd till att bereda sig der på.

Noach sade nu att han war blodig på ryggen, det Magnus Cursor och Peer Jonsson 
[Brook] wachtmästare skulle sedt.

Peer Jonsson sade, twärt öfwer ryggen war blodhstrijmlor, men ingen hudh af, ey 
heller någon blodh ute, uthan rödt.

Magnus Cursor witnade, att det syntes blodrysigt, twärt öfwer ryggen bredt som 
en handh, men intet huden söndergången.

Rector frågade om han något meer klagar. Han sade sig nu begiära domb, på det 
som nu är angifwet. Klagade att rychtet mycket uthspridt är. Rector swarade, så kan 
det och sprijdas här effter igen om deras straff, som eder denne injurien tillfogat 
hafwa, och i trösta eder der wid.

Rei förmantes ännu yttra sig, särdeles Biugg, som ansees som den der hafwer fördt 
direction i wärcket.

Biugg: Noach i hafwer intet mot mig. Det wille lijkwäl Noach bewijsa der med, 
att Biugg gick i Erick Jörans sohns bodh och hotade honom. Item af dhe andras 
bekiännelser som wäret med, hwilka förr bekiändt att Biugg wäret med.

Biugg wille wetta, hwarföre Noach haar Iåtet citera honom. Noach sade, derföre I 
war med.

Biugg: det böra dhe andre bewijsa med skiähl och witne, att iag hafwer gifwit 
rådh der till. Consist.: dhe hafwa wäret edre egne cammerater, som hafwa witnat det 
på eder.

Terserus och Tolboum sade nu, att Biugg kan intet så leeda sig här ifrån. Tolboum 
sade, wed kyrckieporten sade Eylking, det wore billigt wij revangeradt, sade än då, 
wele wij nu strax gå till Biuggen, då gingo dhe Eylking och Terserus dijt, det dhe 
både och tillstodo; men iag, sade Tolboum, gick då intet med dhem.

Terserus berättade, att Biugg sade då i sin cammar när de kommo dijt, aldrig skole 
I lijda en sådan skimf; han är intet wärd att i skolen bära edre händer på honom. 
1 2 - 7 2 4 1 4 7  Sallander
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Det sade och Eylking. Biuggen bedyrade sig det ey minnas, uthan så sagdt: I måste 
hafwa eder revans, det han nu förklarade sig meent, antingen det skulle skiee giönom 
lagh och rätt eller afböhn.

Rector: Hwem stegh till Terserum togh honom i kofften, och frågade om han 
hade taget halsduukband af Noach, att han skulle nederläggia saken? Biugg nekte 
här till.

Eylking och Tolboum tillstode det samma skiedt af Biuggen. Tolboum sade, bin- 
nikeband nämde han.

Tolboum: Hwarföre gick I icke bort då, om I intet hade till giöra med oss. Biugg: 
Jag giorde så.

Tolboum: I ginge så bort att i fölgde oss.
Biugg påminte, att hoos Rectorem hade dhe andre giordt honom frij, det han 

intet hade lagdt handen wedh Noach. Rector: det säya dhe än; men I hafwa rådfördt 
dhem, men det wille dhe då intet uth med.

Biugg begiärte protocolleras det han kan swärja sig intet den gången gått uth att 
laedera någon menniskia.

Terserus: Wij hade wäl bidt till dess Noach hade kåmmet uhr boden, om icke 
Biuggen hade wäret.

Biugg påstodh inständigt, att dhe andre borde bewijsa med wittnen hwad dhe om 
honom sagdt, dem wara wildige, effter lagh ey få wittna i sin egen saak.

Rector: Weet ingen Beckii hinder? Det sade ingen sig wetta. Rector: Än Brusei? 
Terserus: Jacobus Cursor hafwer för mig sagdt det Bruseus är siuker. Cursor rändes 
effter honom, kåm igen, sade honom intet wara hemma. Parterne affträdde. Con
sistorium discurerade om saken, fan nödigt att upskiuta henne propter absentes reos.

Beckius och Bruzasus fältes till sine 3 mk hwardera pro absentia.
Parterne inkallades och sades dem ordsaken till sakens upskof, och tillsades dhe 

närwarande att infinna sigh när det påfordras. Imedlertijd wille Rector hafwa den 
försäkring, som här tills om deras personer, särdeles begiärte Rector någon wissare 
försäkran af Biuggen; han lofwade på sin ährligheet sigh infinna, begiärte allenast 
halfannan wecka få reesa till Stockholm, protesterandes här hoos emot Noach öfwer 
det uppehåll för honom reeda skiedt med hans skada.

23. Inkom Annicka Beckii pijga emot Beckium om lägersmåhlet, men han com- 
parerade intet, derföre skiötz saken up till näste Consistorium, och Beckius böter för 
absentia sine 3 mk.

Den 29 Septemb.
effter ottensången bewiljades Petro Hofflandro Wermekdo testimonium.

[Samma dag.]
Effter högpredijkan uplästes suppliquen till Kongelige May:tt om revision öfwer 

Cammardomen i M:r Boos saak, och gillades som hon fins i copiebooken.

Den 1 Octob.
effter högpredijkan kommo Professores tillhopa. Notavit h. Jacob Arrhenius.
1. Bewilljades Laur. Victorino V.Gotho testimonium.
2. Påminte h:r Verelius, att dhe Professores som behaga någon spannemåhl på 

sin löhn, kunde den nu taga, för det prijs kiöpmannen gifwer.
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Den 4 Octob.
effter predijkan, praesentib#; Rectore M., DD. Skunck, M. Columbo, M:r Grubb. 

Not. Secret. Jac. Arrhenio.
1. Bewilljades Henrico Schaffer testim. Item Neogard Gothlando, om han det 

begiärer effter 111. Cancell. resol. om Gothlandis.
2. Refererade R. M. sig ärnat kalla Consist. att resolvera något på h. Duvalts 

begiäran, angående spannemåls handelen; men förandrat sin mening, till att lindra 
hh. Proff:m beswär, effter h:r Verelius för denne gången skrifwer honom till, den 
der och tycker rådeligit att undwijka denne handel, så wijda skiee kan, iämwäl i 
anseende der till, att böndren icke uthan stor swårheet kunna wänjos på den wägen 
h:r Duwalt begiärar, och att dhe der ifrån icke kunna tiäna sigh något för fohror 
tillbaka.

3. Stadz magistraten begiärer hiälp af Professorerne till att upgräfwa stadzdijket. 
Resolutio. Dhe Professores som hafwa der sine lador måge och der om tilltahlas. 
Anlangande Acad. trägårdztompt, synes Acad. icke obligerad att der wid upgräfwa 
dijket, aldenstund staden disputerar henne gatan, willjandes stängia henne inom 
plancket. Widh detta tillfälle påmintes att gamble kiöpebrefwet på samme tompt 
borde fordras af stadz magistraten, som dem innehafwer.

Den 7 Octob.
höltz Consist. minus. Praes. Reet. M., h. Åkerman, h. Arrhenio. Not. Secret. Jac. 

Arrhen.
1. Larss Knutsons hustru inkallades emot Efwert Olofson [Häger]; men war icke 

tillstädes, böter derföre sine 3 mk pro neglecta citatione. Effter hon strax der effter 
kom tillstädes, blef hon för desse 3 mk förskont.

[Samma dag.]
Effter middagen höltz Consist. majus, praesentibus Rectore Magnif., h:r Åkerman, 

M:r Liung, M:r Celsio, M:r Aurivillio, M:r Steuchio. Not. h. Jacob. Arrhenio.
1. Berättade Rector Magnif. det syynen wid Bräckestad icke angår Acad:ns bonde 

der i byyn, uthan intenderas på en täppa hans granne tillkommer, der om Jacob 
Andersson haar godh kunskap.

2. Refererade Rector M. brefwen dirigerade till DD. Benzelium, angående revi
sionen i M:r Boos saak, icke kommit h. Doct:n tillhanda, sig fördenskull låtet i går 
med posten öfwergå lijka lydande skriffter till Prof. Micrand. och honom samme 
ährende recommenderat, item låtit föllja med ett lijka lydande bref med det förre 
till h:r landzhöfdingen.

3. Brefwen till fougdarne i Hällsingelandh må bortskickas, tillijka med copierne af 
assignationerne för Acad:n.

4. Uplästes brefwet till Kongl. senaten om dispensation ifrån commissionen öfwer 
trullwäsendet, effter Consist. sluth. H. Åkerman bad noteras det han war in contraria 
sententia.

5. Magnif. Rector giorde relation om logementernes beskaffenheet på stallet, och 
huru en stalldräng war, och på stallmästarens wägnar, som begiärade logementerne 
till sitt behof, inrymd, i Duals rum, att achta dem till wijdare Consistorii adproba- 
tion. Här discurerades något widlyfftigt om samme rum, och tychte alle deras wid- 
machthållande icke böra denna swåra tijden gravera Acad:a Änteligen resolverades
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honom och dhe andre af lijka consideration inrymmes rummen, non ex iure sed ex 
gratia, så länge Consist:m behagar, och någon der till berättigad dem begiärar, eller 
dhe kunna uthyras. Och skola desse icke praetendera framdeles någon häfd. Widh 
detta tillfälle förkunnade Rector Magnif. att formsnijdaren [Johan Christoffer Heijer] 
lefnat söndriga fönster effter sig, och icke welat dhem godwilligt reparera. Förden
skull wäret citerad till Consistorium minus i dagh, men h. Rudbeck hafwer begiärat, 
att det måtte efftersees, hwad reparation han bör giöra, och lofwat sig den willja 
bestå för honom. Med detta war Consistorium wäl nögdh.

Prof. Aurivillius påminte, det man borde effterfråga och uthfordra hyran för 
Acad:ns boder etc

6. Frågade Rector, om Consist. will nu taga Beckii saak före. H. Aurivill. påminte, 
det han är interesserad i Dn. Terseri saak, och fördenskull wara rådeligit effter hans 
egen begiäran differera denne saak, till dess dom kan falla, jämwäl i den andra, 
effter Consistorium ellies icke torde wara så wiss om honom. Beckius och pijgan 
inkallades, han begiärade dilation allenast till näste Consistorium, då han wille någre 
flere skiähl framdraga, och hoppades få något frequentius Consist:m. Resolutio. 
Honom bewilljades dilation till näste Consistorium och icke längre, då saken skall 
afdömas.

7. Noach [Dandnell] war bortreest, och kunde altså hans saak icke företagas denne 
gången.

8. Samuel klåckares brorson, som haar låtit klåckan slå denne tijden, begiärade 
något till reesepenninger här ifrån. Resolutio. Honom bewiljes af cassa Consistorii 
6 dr kopptfrmt., så mycket som han fick af domkyrckian.

9. H. Verelius läth fråga, när sahl. h:r Terseri löhn skall cessera? Swarades, änckian 
behåller löhnen till d. 3 Aprilis.

10. Förre mölnaren i Ulfwa Pär Färsson pretenderar betalning för 2 nya dammar, 
den han begiärar afkortas på sin skuldh till Acad:n, som består i 21 t:a spannemål 
föruthan dhe 3 t:r h. Rudbeck haar lofwat betahla för honom. H:r Aurivillius exci- 
perade på Professorum wägnar, som reviderar 672 åhrs book, det intet må slutas här 
i, förr än Consistorium blifwer informerat af det upsatz under revisionen giordt är, 
hwad han haar niutit af Acad:n och hwarföre. Bookhållaren effterskickades; men 
han upskickade upsatzet, tillijka med en Consistorii majoris resolution af d. 30 
Octob. 672. §. 7. uthi hwilken miölnaren bewiljes 6 t:r spannemåhl på 3 åhrs tijdh 
för öfwerbygnad, hwar med och alle hans pretentioner skulle uphöra. Denne resolu
tion uplästes. Och mölnaren förmantes att darera sin skuldh hoos Acad:n. Detta 
syntes wara allenast ett nytt upspunnit argument, att leeda sig uhr skulden.

11. Rect. Magnif. giorde ännu påminnelse för bookhåll. Rommel, som haar i 7 
månader arbetat i Cammaren uthi M:r Boos saak. M:r Celsius påminte sig hafwa 
excimerat sig ifrån M:r Boos saak. Resolutio. Det refereras till Consist. frequentius, 
att determinera quantum.

12. Rector förkunnade huru illa tillstår i Klintens fougderi, hwaräst böndren myc
ket beswära sig öfwer giästning af krigzfolcket, och att dhe intet äre sine huus 
mächtige, iämwäl att Academiae spannemåhl der äfwentyres. Alle tyckte inspect. 
aerarii och Quaestorem böra wara tillstädes, då något skall slutas om spannemåhlen. 
H. Åkerman påminte huru illa det är att alle fougdarne boo här i staden, så att 
böndren icke kunna hafwa det assistence af dem som wara borde.

13. Rector frågade om icke nödigt wore i denne appellerade saak till Revisionen 
förnimma, om man kunde få någre wissare documenter hoos h. Rudbeck. Resolutio.
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Honom tillskrifs någre rader der om i anledning af Cammardomen, som tillåter 
Acad:n inkomma med andre skiähl, der hon dem kan finna.

14. Resolutio. Att bref går till M:r Micrand. med första påst, att han pulserar på 
revision i h. Behms saak.

15. M:r Celsius inlefwe[re]rade någre af sine förre pantåker charter med specifica- 
tion af hwilka dem nu possideras. Begiärade ännu ett stycke till sin förra i andre 
åhrwägen, nämbde i synnerheet ett stycke af 8 tunnel:dh sahl. [Jonae Magni] Vexio- 
nensis, gient emot wäderqwarnen, begiärandes dher af halfdehlen. Resolutio. Con- 
sist:m bewilljer honom det giärna, oansedt det stijger något öfwer, effter det han i 
detta fallet haar wijst en särdeles godheet emot Consisnm. Frågades om man icke 
skulle effterfråga hwem redan haar fått åcker, och hwilka ännu skohle hafwa.

Rector och h:r Arrhenius begiärade båda blifwa der till recommenderade. M:r 
Celsius lofwade underrättelse om dhe han har kunskap om, iämwäl och den öfrige 
ackern. Ehest tyckte alle bäst wara att deela åckren, och sädan kasta lott.

Den 14 Octob.

höltz Consist. minus, prass. Rect. Magnif., h. Åkerman, h:r Arrhenio, h. Celsio. 
Not. Secret Jac. Arrhenius.

1. Proponerade Rector Magnif., att M:r Boos änckia begiärar domb i sin action, 
angående skuldfordran af Mag. Pet. Liung. Alle acta angående samme action up- 
lästes.

Mag. Celsius tyckte, effter Prof. Liung är förr bewilljat purgera sig med eed, må 
det och skiee.

H. Åkerman upläste 11 cap. KB. StL Parterne inkallades. Änckian sade sig 
hafwa h. Professorens obligation och honom icke kunna bewijsa någon betalning 
wara skiedh, sig wilja bekräffta det med eed.

M:r Ericus Liung påstod saken wara desererad och sigh fördenskull icke plichtig 
att swara wijdare, det han och förr haar låtet föra till acta. Item, henne wäret här i 
sin andre saak, men dock icke talt i denne. Änckian sade sin fullmächtig Bröms 
intet blefwet hörd. Contrarium wijstes af actis, hwilka uplästes. Item h. Prof:ns 
obligation der af är klart att snickaren är dömd att wara änckian skyldig. Acta 
uplästes för henne att wijsa det Bröms orätt berättat. Hon excuserade det hon bort- 
reeste och icke persequerade saken effter Consist. sluth. Liung påstod än att saken 
är desererad. Quittenset effterfrågades. Liung swarade det wara inlefwererat in Con- 
sist:m, och begiärt det obligationen skulle och blifwit ad acta. Discurerades om, att 
dottren kunnat skrifwa under quittenset, effter hon det giort i Acad:ns saak. Dhe 
ord in actis finnas fälte af Bröms, att dottren icke haar macht tahla i modrens saak 
mädan hon sielf lefwer, sade modren honom icke bordt tahla, ogillade dem och 
aldeles. Parterne affträdde.

Sädan discurerades dher om, antingen Mag:r Liungens exception skulle giälla eller 
icke. Detta nekades, effter han bordt påstå att få domb den tijdh resolverat war. 
Han befaltes inkomma med h. Professins book, hwilken och igiönom sågz.

Resolutio. Consistorium önskade det änckian hade så skyndat på uthslag i denne 
saken som h:r Profess:n giort; men effter det icke är skiedt, och Consist. är ännu 
icke så underrättadt om saken som det borde, differeras hon till näste onsdagh. 
Imedlertijd kan M:r Liung sökia hwad information gifwas kan af stadz protocollet, i 
anledning af förre actis.
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2. Efwert Hägers wederpart inkallades med sine witne. Barberaren Trechous attest 
uplästes. Witnen aflade sin eedh. Och berättade alle sig besichtigat karlen en månad 
effter skadan är skedd, och sett en blånad på högre låret och swulnad under wänstre 
armen. Hustrun frågades huru nu war med hennes man? Hon swarade honom än 
hafwa något beswär der af. Parterne uthwijstes. Reaor M. påminte, att Häger haar 
reedan sökt reconvention wed stadzrätten, och fått swårt straff nog på sin wederpart.

Resol. Efwert Häger böter effter det 9 cap. Sårm. med wilja 2 gånger 12 mk smt. 
för blånad och swulnad. Item 6 dr smt. för såhrtåhl och tijdspillo.

Den 16 Octob.
höltz Consist. majus extraord. praesent. wore Rector Magnif., DD. Brunnerus, DD. 

Skunck, h. Åkerman, DD. Hoffwenius, M:r Liung, h. Verelius, M:r Fornelius, h. 
öaud. Arrheni»r, M:r Celsius, M:r Columbus, M:r Steuchi«r. Not. h. Jacob Arrhenius.

1. Berättade Rector Magnif. sig sammankallat Consist denne gången, för dhe 
Kongl. ordres skull nu äre ankomne, att den spannemåhl fallen är wid alle förlänte 
kyrckioherbergen, skall till Cronones behof bijbehållas, hwilka ordres och exten
deras till Acad:ns kyrkioherbergen. Copierne af Kongl. brefwet till landzhöfdingen 
i Wästeråhs, landzhöfdingens till fougden Gustaf Jönsson och fougdens bref till h:r 
Räntemästaren uplästes. Sädan delibererades om man skulle kunna något excipera 
här emot.

H:r Verelius sade, Haarbo kyrckeherberge är icke Acad:n förlänt, uthan dess 
ewärdelige egendomb. DD. Brunnerus tydite wara bäst strax låta gå bref till Kongl. 
M:t dher om.

DD. Hoffw. Dhet wore bäst, Acad:n finge någon wiss uthlaga, och blefwe dher 
medh omolesterad. DD. Skunck: Efter det Kongl. M:t lofwar wisse medel till richtig 
betalning, synes swårt att undraga sig. Reet. M.: Dher så skall skiee, wore bäst strax 
skrifwa 111. Cancell. till, och begiära han wille recommendera saken landzhöfdingen, 
att försäkra Acad:n om dess betalningh.

DD. Brunn.: Acad:n synes hafwa samma rätt som andre proprietarii, hwilka böra 
effter brefwetz innehåll persuaderas till någon försträckning.

Resol. En supplique går till Kongl. M:t, der uthi först wijses huru Acad:n här 
handteras, i dhet hon considereras som en donatarius till sine kyrckeherbergen, der 
lijkwist sådane kyrkherbergen äre hennes ewärdelige egendomb. 2. Dhen nödh 
Acad:n är råkad uthi, mentioneras, och att H:s May:tt haar nådigast förklarat sigh, 
att Acad:n skall niuta, dhet hon förr wäret waan. Item gåår bref till landzhöfdingen 
i Wästeråhs, hwilket ställes så, att man förmodar han maintinerar Acad:n wid sin 
rätt, effter hon icke bör förstås inter donatarios.

H. Verelius lofwade skrifwa fogden swar, och wijsa att han galet interprseterar 
Haarbo kyrckioherberg.

2. Tillbiuda sig någre att kiöpa spannemål, der ibland Mart. Gregorii senior, 
hwilken och nu biuder 11 dr t:n.

H. Verelius nämde flere som begiära spannemåhl, såsom Erich Christoffersson 
[Boije] etc, som will strax eller wid sielfwa lefwereringen betahla altsammans.

Alle tyckte bäst skynda med spannemåhlens föryttrande. H. Verelius sade, landz
höfdingen haar lagt 2 t:r spannemåhl på hwar bonde, hwilka odi exequeras på 
Acadras böndren, som dock icke äre dher till skyldige. Rea. M.: Acadras böndren 
äre odi belagde med 6 dr hwar till herredagzpenninger, d a  dhe och icke äre skyl-
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dige. Item med strumpor och mantalspenninger, hwilka dock böra gifwas till 
Acad:n. Mart. Gregorii bref uplästes, och berömdes hans uprichtigheet med betahl- 
ningen.

DD. Skunck: Man kunde effterlåta dem spannemålen och låta dem betahla effter 
marckgången. Detta tychte dhe andre icke låta sig giöra, eller kiöpmännen kunna 
förstå sig der till. H:r Verelius tyckte bäst handla med dem som hafwa medlen och 
willia strax betahla, och dem på hwilka man kan assignera uthan något beswär. 
Resolutio. Murtino Gregorio bewiljes hans begiäran, dock försökes om man kan få 
12 dr tunnan.

H. Verelius: Hwad prijs skall sittas på den spannemåhl till Kopparberget skall 
gå. M:r Columbus: för 3 weckor sedan galt 1 t:a 14 dr widh Bärget. DD. Brunnerus: 
Jag weet och en man som will gifwa effter marckgången eller wetta prijset. H. 
Åkerman: den mannen måste änteligen nämpnas. DD. Brunnerus: Det är onödigt, 
iag will stå i caution, ellies der han sluter om något prijs med Acad:n, lärer och hans 
nampn blifwa kunnigt. Resolutio. Widh Kopparberget begiäres 15 dr t:n, i Stock
holm 12 dr, den först och mäst biuder han får.

Widh detta tillfälle discurerades och något om spannemåhlen i Hällsingelandh. 
DD. Brunnerus sade gouverneurens arrest är revocerad. M:r Steuchius: Lectores i 
Hernösandh hafwa der effter tagit sielfwe sin kyrckeherbergz spannemåhl in om sine 
låås. Syntes nödigt hafwa någon i Algot Rommels ställe i Hällsingelandh, eller tillijtes 
befallningzmannen Grijs, att han der upfordrar för Acad:n dess rättigheet som 
Nerbelius giorde. I detta blef intet sluth.

3. Rector M. refererade huru Roxen haar begynt exequera Cammerdomen i M:r 
Boos saak, och att han haar reedan låtit lefwerera änckian 10 t:r widh pass, förän 
landzhöfdingens contra ordres ankommer med Prof. Micrandro, hwilken och hade 
recommenderat Secret: n h. Gyllenstålpe i händer suppliquen till Kongl. M:t om 
revision, den der och har lofwat sig dagen effter låta inprotocolleran och begiärat 
wetta till hwad dagh wederparten skall citeras, det Prof. Micrand. wille communicera 
med Consistorio. H. Verelius och DD. Hoffwenius tychte man borde först com
municera med 111. Cancell. DD. Brunnerus: 111. Cancell. sade en gång på Jacobsdahl, 
att dhe borde fara fort med saken. H. Åkerman och flere tychte man bör effter 
Kongl. placatets, angående revision, lydelse, begiärer citation, och der brede widh 
skrifwa 111. Cancell. till. Rector: Consist. haar förr skrifwit till 111. Cancell. om denne 
saaken, men intet swar bekommit. Res. Skrifwes till Secret. Gyllenstålpe med en 
express som drifwer på att aeterne förfärdigas i Cammaren, och begiäres citation till 
den tijdh, man kan see aeterne blifwa färdige i Konglige Cammaren.

4. Rector frågade om icke Secret: n Forsell borde hafwa något för sitt beswär iäm- 
wäl i denne saken.

Resol. Honom gifs 6 rdr i caroliner; i anseende till att behålla honom wid sin 
wanlige benägenheet.

5. Rector frågade hwem som skall agera saken i Revisionen. Alle tyckte book- 
hållaren det bäst kunna och böra giöra. Widh detta tillfälle taltes åter mycket om 
bookhållarens recompance för sitt omak och tijdspillan i denne saak. DD. Brunnerus 
berättade att dhe 6 t:r spannemål honom påförde woro att betala för Bärtoga bonden, 
blefwe honom remitterade för den ordsaken, det han läth sig behaga. DD. Brunnerus 
berättade och huru bookhållaren klagar öfwer, det 672 åhrs book icke blifwer revi
derad. Voterades om quanto som effter förre Consistorii sluth nu skulle determineras,
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och effter plura vota bewiljades honom 150 dr koppwrmt. M:r Celsius: som iag förr 
haar eximerat mig ifrån M:r Boos saak, så kan iag och nu icke votera här uthi. 
Rector bad det noteras: ty ehuruwäl Prof. Celsius hade wäret skilliachtig ifrån dhe 
andras mening i sakens appellation ifrån Cammaren till revision, så angår denne 
expens på bookhållaren, lijkwist det som förr passerat war, nembl. i Cammaren, 
dijt Consist. af änckian citerat war, och han förmeente ingen kunna eximera sig 
ifrån.

6. Uplästes magistratens bref från Giäfle, hwilken beswärar sig öfwer fougden 
Unonium, för det han icke will infinna sig der å orten, att sluta det begynte arf- 
skiffte hoos sin swärfader Fäder Snifs, som nu will träda till annat giffte, begiärandes 
honom måtte på en wiss dagh föreläggias, nembl. den 30 Octob. nästkommande att 
wara der tillstädes. Rector M.: Jag skyndade i förlijden sommar på Unonium, att 
han skulle lefwerera rästlängden; men han enskyllade sig, och sade han skulle för 
denne saak skull effter någre dagar wara i Giäfle, iag läth mig der med nöya, men 
han reste ingenstädes. Resolutio. Honom pålägges att wara der till den tijden 
magistraten begiärar, och föreläggs honom en wiss tijdh att åter wara här tillbake 
igen, på det icke något må försummas i hans ämbete.

Den 21 Octob.
war Consist. majus kalladt, praesentes blefwe allenast Rector Magnificus, h:r G art

man, DD. Hoffwen., M:r Liungh, h. Arrhen., M:r Aurivillius. Not. Secret. Jacob 
Arrhenior.

DD. Brunnerus hade excuserat sin absens, item Prof. Steuchius, h:r Verelius, M:r 
Fornelius och M:r Grubb wore bortreste.

1. Noach [Dandnell] inkallades med sine wederparter, Tersero, Beckio, Eylking, 
Bruzseo, Biugg, Tolboum, Cajano.

Rector sade sig giärna welat på Noachs begiäran låta saken komma till ändskap 
denne Ringen, men det icke kunna skiee, effter så få adsessores äre tillstädes kompne. 
Noachs skrifft uplästes, L  E. Beckius: Hans skrifft är uthan beskiedh, och effter 
han der uthi skyllar mig före att wara uphofwet här till, der han lijkwist i förre 
Consistorio giorde mig frij, så begiärar iag communication af hans skrifft, att iag 
må swara der på. Detta bewilljades, doch att Beckius swarar mündigen.

Rector: Effter I Noach protestere i denne skrifft på borgerskapetz wägnar, så 
säger [o: frågar jag], om I på des wägnar äre fullmächtig? Noach nekade. Rector: 
Då läre I fahra illa, att I giöra Eder fullmächtig i deras saak. Jag haar wäl under
rättelse af bättre hand än eder är, hwad borgerskapet tycker här om, så att I intet 
behöfwa på deras wägnar tala något här uthi obuden.

2. Beckii saak och hans pijgas [Anna Mattsdotters] kunde ey heller tagas före 
propter infrequentiam adsessorum.

3. Berättade Rector en fattig diekne wara ankommen från Hernösandh, som 
ingen ting haar till bästa, begiärer deponeras och reesa här ifrån. Resolutio. Om han 
i examine finnes af den profect wara bör, slipper han till deposition uthan wanlig 
omkostnad, måste dock contribuera som waant är till fiscum studiosorum.

D. 25 Octob.
höltz Consist. majus, praesentes wore Rector Magnif., [DD. Rudbeckius], DD. 

Brunnerus, DD. Skunck, h. Åkerman, h:r G artman, DD. Hoffwenius, M:r Liung,
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h:r Verelius, M:r Fornelius, h:r Arrhenius, M:r Celsius, M:r Aurivillius, M:r Co
lumbus, M:r Steuchius. Not. Secret. Jac. Arrhenius.

1. Rector berättade bref wara kommet ifrån Erich Christoffersson [Boije], der i 
han uthlåter sig willja behålla den spannemåhl här faller för 12 dr t:n; men der 
uppe wid Bärget kan han intet gifwa 15. DD. Skunck tychte, man borde först 
hafwa någon underrättelsse hwad spannemåhlen giäller wid Bärget? Swarades det 
redan wara skiedt. DD. Brunnerus berättade sig hafwa en man der uppe, men 
honom icke heller wilja gifwa 15 dr. Prof. Columbus: Jag haar fått bref der ifrån, 
att 1 t:a rogh och malt, giäller der 15 å 16 dr för oföret, men ellies effter kiöpmanss 
handlen 13 dr.

DD. Skunck: Wij kunde så giärna sielfwe föryttra wår spannemål, och icke uplåta 
den åth andra, som honom sädan allenast commendera med sin egen stora profiit. Nu 
upkåm M:r Aurivillius.

H. Verelius: Jag will altijd heller unna en något bättre prijs som strax gifwer 
penningar, allenast man lijkwäl bringar uth spannemåhlen, som man högst kan.

Resol. Man uplåter spannemåhlen wid Bärget för 14 dr t:n.
H. Verelius: Ringius säger sig nu kunna bringa åstadh wid pass 1000 t:r; men 

dröyer det fram mot juul, så lärer någre hundrade t:r gå bort. DD. Brunnerus stod 
der på, att man borde hafwa någre nye kiöpmän att hålla dhe gamble i sicht med. 
Dhe flere tychte man bör icke gå dhe gamble förbij. Rector och DD. Skunck: skulle 
man hafwa någon nytta af dhe nye, så skulle det skie för än prijset blijr slutit för dhe 
gamble, sädan kan det icke skiee.

H:r Verelius: landzhöfdingen h:r Duwalt haar åthskillige gånger anhållit om 
spannemåhl, och iag altijd uppehållit honom med någon owissheet, omsijder haar 
han skrifwit, att der Acad:n får sin kyrkherbergz spannemål löös, så förmodar han 
sig få den fram för någon annan för current prijs. I går skref iag till Erich Christof- 
fersson [Boije] med Rectoris samptycke, att der han utlåter sig redeligen hwad han 
will gifwa, så kan fuller Acad:n afstå något. Consist. tychte det wäl wara giordt, 
och hölt före det man heller uplåter Boy i Stockholm, effter man får der penningar 
uthan något beswär. Discursen om dhe nye kiöpmännen drefs hårdt, så att omsijder 
voterades. Och effter plura vota slöts, det Acad:n blifwer wid sine gamble richtige 
kiöpmän, och hälst dem, af hwilka hon strax kan hafwa betahlningen, medh minsta 
sitt beswär och omkostnadt.

2. Uplästes befalningzmannens Grijs swar på Consist. bref till honom, angående 
betahlningen för spannemåhlen i Hällsingelandh. Widh detta tillfälle påminte 
Rector om den resten förr innestår i Hällsingelandh. Resolutio. Man lijter på Grijs, 
och lärer han uthrätta hwad möyeligit är.

Uplästes Nils Uhrs bref, der i han begiärer kiöpa 100 t:r spannemåhl af kyrke- 
herbergen, lofwar strax betahla i Stockholm. Res. Honom bewiljes samme spannemål, 
så frampt han strax betahlar i Stockholm som han lofwar. Widh detta tillfälle 
frågades, om icke nu wore nödigt tillsättia någon opbördzman i sahl. Algot Rommels 
ställe, den man strax kunde dijtskicka och låta accordera med Uhr om spannemåhlen. 
Tullskrifwaren Johan Persson inkom, och begiärade samme tiänst, och effter alle 
gofwe honom godt witnesbörd tillsades han skaffar sig godh caution, och det iu förr 
ju heller, effter Acad:n strax behöfwer honom der på orten, om så är han blifwer 
antagen.

3. Tibbla i Raasbokijl som haar wäret öde ett åhr, hade bonden Olof Jansson
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begiärat, så frampt han finge någon frijheet der på; men effter han nu icke war 
tillstädes, blef här om intet resolverat.

4. Någre fattige begiärade blifwa förskonte för mantalspenninger, som äre sahl. 
Morandri änckia, Erich Anderson timberman som länge warit siuk, Olof Larson 
stalldräng. Pär Pärsson wachtdräng, sades och wara orätt upförd, der dhe andre äre 
frij. Alle höllo före man bör achtsambligen umgå med mantalslängden, så att man 
icke lofwar wederböranderne ordsak att tahla något der på. Resolverades intet.

5. Måns Anderson i Hönsegäle i Husby Långhundra sochn, klagade sig uptaget 
ödeshemmanet; men aldrig niutet någon lindring, sig derföre icke komma uth med 
uthlagorne. Frågades, är eder någonsin tillsagd någon hiälp? Bonden swarade: ney iag 
haar intet sökt för än nu, nöden twingar mig der till. Frågades, gaf intet Abraham 
Persson [Winge] eder hopp om någon lindring då i uptog hemmanet? Swarade jo. 
Frågades, hwad söker i nu? Swarade, att slippa med 10 t:rs uthlagor, ty grannen, 
haar 11 öres landh och gifwer 8 t:r, iag haar 8 öres landh och skall gifwa 13^ t:a 
och 40 dr penninger, iag fick förlijdet åhr allenast 72b t:a sädh, i åhr 10 t:r. Frågades: 
Hwem hölt syyn då i togh hemmanet? Swar: Ingen syyn höltz der. R:r M.: Befal:n 
Klint säger honom wäl lagat om hemmanet. Resol. Hemmanet förmedlas på en 
behagelig tijdh till 12 t:r och 30 dr penninger. Nu upkåm h. Gartman.

6 . Rector rådfrågade Consist. om dhe ärender nu kunde recommenderas herre- 
dagzmannen, såsom om det bref förr resolv:s skulle gå till Kongl. M:t. Item en 
deduction till 111. Cancell. om hwad nu är passerat. Res. förre Consistorii sluth 
wärkställes.

7. Holmdorphs bref uplästes, der i han begiärer få niuta sitt stipend. fast han är 
ifrån Acad:n. Discurerades något widlyfftigt om det stode i Consist. macht indulgera 
honom sådant. Resolutio. Honom absenti bewiljes denne termins stipend. odh det 
in favorem militiae der han är.

8. Uplästes copien af Kongl. revisions citation på sahl. M:r Boos änckia till 
Revision. Item Kongl. Revisions attestatum att saken är anhängig giord.

9. Uplästes stadz magist. protest emot Mag:r Nezelium, angående det rum han 
intager i processer, hwar öfwer dhe begiära Consist. betänckiande. Här uppå up
lästes 111. Cancell. bref för Mag. Nezelio om rummet. Störste dehlen föllo der på, att 
man gifwer dem copie af brefwet. Widh detta tillfälle talte Reet. M. om, att månge 
af Consist:b»j förundra af hwad skiähl M:r Nezelius tager sig rum inter Professores 
i kyrckbäncken, det 111. Cancell. i sitt bref intet hafwer uthtryckeligen exprimerat, 
uthan allenast nämdt rumzwet näst effter Profess. extraord:os, hwilket är i bänken 
näst effter, och tillförende altijd af Secretario occuperat, uthi hwilkens ställe han 
nu synes succederat och intet wijdare. Störste dehlen föllo der på att man gifwer 
dem copie af brefwet. M:r Fornelius tyckte att M. Nezelius må niuta det H:s HögGr. 
Excell. bref förmår. H:r Arrhenius: M:r Nezelius borde först få communication här 
af. Sedan kunde man gifwa staden en copia af 111. Cancell. bref. Wijd detta stannade 
Consistorium enhälleligen.

10. Magnus Hwarf WestroG. begiärar testimonium, och något till reesepenninger. 
Resolutio. Han får 8 dr sölf:rmt. af cassa studiosorum om han tager testimonium, och 
reeser hädan med allo.

11. H:r Celsio recommenderades ännu hiälpa till uthreedning på pantåckren. Det 
han lofwade willja giöra.

12. Uplästes samptl. borgerskapetz skrifft till Consist., angående saken emellan
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Noach [Dandnell] och Terserum, säyandes dhe sig fruchta någon förkastelse af andra, 
nu och i framtijden för den skymf Noach är tillfogad, icke troo, det Terserus af sig 
sielf sådant företagit, uthan af andre upäggiad och rådfördh, hwilka derföre större 
straff wärdige, begiära derföre saken måtte noga ransakas, och dhe som befinnas gifwit 
rådh der till, effter lagh och Acad:ae constitutioner afstraffas, så wäl för Terseri skull 
som ung är, och af dem upäggiad, hwilka wid Waxala tullport rådgiort, och gångan
des der ifrån, Beckius fremst, en deel strax gierningen förrättad, som att erhålla god 
wänskap och enigheet societeterne emellan, icke twiflandes det Noach således före
draget saken, som det till hans och borgerskapets satisfaction kan lända. Discurerades 
widlyfftigt om dhe inkomne skriffter, som äro fulla med allehanda åthskildnader i 
meningarne om borgerskapetz egentkge intention.

M:r Fornelius: Monne icke det wore lijkmätigt att Terserus först agerade sin 
saak? Sw., han haar sielf intet sökt det. Rector: Huru wijda skall man attendera 
denne borgerskapetz skrifft? Sw. Man frågar om borgerskapetz fullmächtige är här; 
är här ingen, då lägges deras skrifft apart. Borgerskapet hade ingen fullmächtig till
städes. Rector upläste den intimation, Noach påstår skulle framwijsas. DD. Rudbeck: 
iag tycker man bör separera Noachs saak ifrån stadzens. Det höll DD. Skunck med. 
Rector: Nu är 4:de Consist. på hwilket borgerskapet haar interesserat sig, och hafwa 
icke än sin fullmächtig, altså måste nu dömas. M:r Fornelius begiärade få afträda, 
effter hans syskonebarn Bruzaeus är interesserad i saken. Detta bewiljades honom. 
H:r Gartman wille och affträda, effter han wore i någon twist med stadz magistraten; 
men blef dock qwar på Consist. begiäran, effter borgerskapetz saak kom intet fram. 
N u afträdde M:r Fornelius och M:r Steuchius desslijkest i anseende till sin swåger 
Terserum.

Noach och hans wederparter inkallades.
Rector: I finge sidst communication af Noachs skrifft, willje i nu swara der på. 

Biugg: iag will swara muntligen. Wilhelm Dunekens, Anders Gråtts och Sam. 
Stehns attester uplästes, L. G. H. I. Beckius: H. Stehn må icke witna som sielf är 
actor, det stodh och Biugg på. Frågades om Terserus hade bekiändt för Sam. Stehn, 
som hans attest lyder. Terserus: När iag talte med h:r Stehn, och han lofwade willja 
giöra sitt bästa, allenast iag bekiände hwilke som wore uphofsmän, då swarade iag 
mig redan bekiänt i Consist:o hwad sant wore i saken. Biugg: iag ogillar befall:ns 
attest, och der Terserus än skulle sådant bekiänt, är det orätt, och ogille wij iämwäl 
det. Borgerskapetz skrifft uplästes åter, och Noach tillfrågades om han war full
mächtig på dess wägnar? Hwar till han nekade. Beckius: Wij begiäre att få swara 
skrifftel:n. Detta bewilljades. Noach tillfrågades hwad han haar emot Cajanum? 
Swarade honom och wäret med. Cajanus: iag kom af en annan occasion till denne 
action, och skall mons:r Terserus wetta att iag afrådde honom icke allenast, uthan 
förorsakade honom och att uppehålla med slagen. Detta tillstod Terserus. Frågades 
huru han fick wetta att detta skulle gå an. Cajanus: Jag skulle kiöpa något hoos 
Erich Hanss:n* och wäntade effter hustrun, råkade så Terserum, som och wäntade 
effter henne, när hon kom i boden frågade hon, om det war nu något bättre med 
Tersero, än för några dagar sedan, och sade han skulle aldrig låta det ohämnat. 
Terserus swarade, så giärna nu som en annan gång. Då tychte iag att iag wille wetta 
hwad han tänchte och hade i sinnet, frågade så der effter, och söchte sedan afråda

D .v. s. Erik Hansson Ångerman.
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honom och hindra wärcket. Detta alt jakade Terserus till och tillstod att Cajanus i 
sielfwe actionen sökte hindra honom. Biugg begiärade confronteras med dem som 
af staden witna emot honom, effter flere beswär nu inkomne wore, och rei begiärade 
få skrifftekn swara, kunde saken nu icke komma till doms, uthan lefnades till näste 
Consistorium.

Doa. Brunn: r«r gick bort.
13. Beckii supplique uplästes, sedan inkallades han med pijgan Annicka [Matts

dotter], och tillfrågades om han haar något wijdare tahla. Beckius swarade sig ärnat 
hafwa up witne om hennes lefwerne förr än hon kom i hans huus; men effter han 
wore nyss inkommen af landet, hade han icke hint få witnen tillstädes denne gången. 
Frågades hwad witne han haar? Han swarade en skräddareänckia och en student. 
Rector: Huru wijda kunne i komma med edre witne? Beckius: Jag kan wijsa att 
skräddare gesällen haar gått i säng med henne. Pijgan sade, ingen skall bewijsa mig 
något oärligit för än iag kom till eder. Beckius afwijstes, och begiärade lindrig domb. 
Någre adsessores tychte Beckio borde förunnas tijdh att framhafwa sine witnen, 
och wijsa, om han kunde, henne förr warit skiämd. Dhe flere höllo detta för en ny 
dicht af honom, att uthdraga tijden medh, såsom och honom ändå icke kunna öfwer- 
ty[g]a henne något wijdare än det att skräddare gesellen warit i stugun med henne. 
Stannade så der wijd att saken nu afdömmes. I sielfwe straffetz determinerande blef 
någon difference i meningarne om relegationen, gick altså till vota, effter hwilka 
han och dömmes som följer.

1. Böter Beckius effter det 3 cap. GifftB. St.L för möökränckning 40 mk smt.
2. removeras ab officio. 3. Relegeras på ett åhr. Kohnan böter halfparten mindre 
som är 20 mk smt. D. 18 Novemb. slötz, att denne relegation skier tacite.

Den 27 Oaob.
kallades Consist. majus extraordinarium, praesentes wore Reaor Magnificus, DD. 

Rudbeckius, DD. Brunnerus, h. G artman, DD. Hoffwenius, h:r Verelius, h:r Arrhe- 
nius, Mag. Celsius, M:r Aurivillius, Mag. Steuchius, M:r Columbus. Act. notavit 
Secretius Jacob Arrhenh&r.

1. Reaor berättade sig wara af en god wän underrättad, att det wore högnödigt 
Acad:ns Secret:ro uthan drögzmål öfwerreeste till Stockholm, men som han icke 
egentligen weet till hwad ände eller för hwad saak skull, haar han icke kunnat 
finna sig sielf, uthan måst sammankalla Consistorium att inhämpta dess rådh och 
betänckiande. Resolutio. Ehwad det kan wara, så synes lijkwist säkrare att skicka 
någon öfwer fast det skulle wara förgäfwes, effter man kunde tänckia det skulle 
angå h:r Behmens saak, så omtaltes wid detta tillfälle, att i Stockholm uthsprijdes, det 
samme poster äre upförde på M:r Boos änckia och h. Behmer, der på han skall fått 
Cammarens attestatum. Swarades, Consistorii dom lijder, att alt hwad Acad:n be
kommer af andre giäldenärer, rabatteras på M:r Boos rächning.

2. H:r Verelius inlefwererade leut. Spijlhammars befalningz zedel till bonden i 
Tiur i Lundby sochn, att föra någre sine saker till hans hustru på andre sijdan 
Upsala; och bondens bref till Ringium, der i han förfrågar sigh, om han skall giöra 
sine uthlagor till bemälte leutnampten eller till Academien. Här uppå discurerades 
något om den orätt Acad:n så i detta som mycket annat intenderas, i det att han 
Spijlhammar skall understå sig commendera Academiae bonde, och fordra af honom 
uthlagorne förr än han haar wijst hwars tillståndh han haar, eller Acad:n är depos-
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siderad. Resol. Academien tager sine utblagor in förr ju heller. Imedler tijd tillsäyes 
bonden, att han icke lefwererar Ieut. något.

3. Anders Hansson är skyldig för hemmanet Kiättsta wid pass 40 t:r spannemål 
och 100 dr penninger, är tillsagd af fougden att i åhr betahla 12 t:r, men tillbiuder 
nu allenast 8 t:r och 50 dr. Discurerades der om, att sedan han flytter från hem
manet, lärer Acad:n icke komma åth honom, altså tychtes bäst Acad:n toge strax 
hwad nu finnas kan. Resolutio. Bonden betahlar nu 10 t:r och 50 dr sädan ställer 
han caution för det öfrige.

4. Sädan Consistorium war slutit, blefwe Rector M., inspect. aerarii och h. Quaestor 
qwar, och öfwersågo en husesyyn hållin af h. Quaestore uthi Nostuna i Wänge sochn, 
sedan förre bonden är död och en annor träder till hemmanet, och taxerades huse- 
rötan på henwraanet för 204 dr; men lindrades lijkwist till 180 dr kmt.

Den 30 Octob.
sammankallades Professores i kyrckian effter bönstunden, praesentes wore Rector 

Magnif., DD. Rudbeckius, DD. Benzelius, DD. Skunck, DD. Hoffwenius, h. Verelius, 
h. Arrhenius, M:r Aurivillius, M:r Grubb, Mag. Steuchius. Notavit M. Micrander.

1. Och proponerades samma gång af Rectore Magnif., att Erick Boy som ifrån 
Stockholm skrifwit, sig icke kunna gifwa för Acad:ns spannemåhl wedh Bärget, så 
mycket som Acad:n begiärt nembl. 14 dr t:n, effter hoon der skall sälljas för mindre. 
Slötz derföre att befallningzman Ringius fullmächtigas till reesa up till Koppar- 
bärget, att föryttra Acad:ns spannemåhl, han begiärer effter som han finner mark
gången det högsta han kan, minste prijset blijr 13 dr t:n, biudes under så sluter 
han intet, förän han skrifwer Acadrn till; men får han öfwer är godt, doch skall 
accorderas om content betahlning strax, och der effter kiöpet smilas.

Den 4 Novembris
höltz Consist. majus, praesentes wore Rector Magnif., DD. Rudbeck, DD. Benzelius, 

DD. Skunck, h. Åkerman, h:r Gartman, h:r Verelius, h:r Arrhenius, M:r Aurivillius, 
M:r Columbus, M:r Grubb, M:r Steuchius. Act. not. M:r Micrand.

1. Uplästes Kongl. M:tz fullmacht för Mag. Nezelio af d. 14 Junii 676. till ord. 
Bibliothecarii ämbete effter DD. Loccenii dödh, så och att han imedler tijdh för 
vice Bibliothecarii tiänsten, hwar till han och confirmeras, niuter dhe twänne 
adjuncturer som 111. Cancell. honom förr i sitt bref tillslaget nembl. en philos. den 
han förr hafft; och adjunct. theol. effter Prof. Grubb, när den blijr vacant.

2. Uplästes Mag. Ol. Nezelii swar på slotzbefalningzmannens och borgmästares 
emot honom inkomne protest, angående rangen.

Rector frågade hwad Consist. skall swara staden, ty effter dhe skriffteligen hafwa 
inkomwet hoos Consist. måste och nomine Consistorii swaras. Att han emellan oss 
Acad:ae membra winner i krafft af R. Cantzlerens bref det rummet, haar sine wägar, 
sade Rector; men der uthom när stadsens magistrat kåmmer medh, seer iag intet 
huru det skie kan, emot constitutiones.

H. Åkerman: intet bättre weet iag, än man låter staden wetta af hwars auctoritet 
han det rum haf:r.

Rector giorde den quaestion om M. Nezeli«j, i krafft af R. Cantzlerens bref, må 
hafwa rumwet öfwer borgmäst: ne.
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Betäncktes att constit:s klarligen cap. io  förordnat Bibliothecario, om han icke är 
Professor, effter Secret:m rummet.

Rector: wed constit. håller staden sig och will att wij restringera Nezelium der 
till. Voterades om quaestione proposita.

M:r Steuchius: Jag finner borgmästarens praetention af den grund och skiähl, 
sampt den uthtydning, som dhe giöra på Rijkz Cantzlerens bref, så krafftig att 
Nezelius än intet den solverat hafwer, om derföre M:r Nezelius skulle tillhållas att 
swara fullkomligare der på, eller att han håller sig ifrån dhe processer, som staden 
kommer med uthi.

M:r Aurivill. och h:r Verelius: Qm Rjikz Cantzieren hade kommet sig ihog 
constit., hade Nezelius näpligen ett sådant bref fått.

M:r Grubb: i anseende tili constit. Acad. måtte wij fuller mycket gifwa staden 
effter, iämwäl och att constit:m vigor må blij, och synes icke R. Cantzieren kommet 
sig ihog constitutionum innehåll här om.

M:r Columbus: Om iag rätt förstår Mag. Nezelii ordh i sitt swar, så synes han 
willja hålla sig ifrån publiq processer, till dess tijden något ändra kan, imedlertijd 
kunna wij få tillfälle att inhämpta R. Cantzlerens förklarning här öfwer. Reaor: 
Men hwad skole wij swara staden. Columb.: att wij wele inhempta Cancell. för
klaring. Det tyckte somblige orijmligit, att Consist:m här om skulle skrifwa Cancelko 
till.

M:r Aurivillius: Jag understår mig intet att committera constitrs med Cancell: ii 
giorde förordning, ey heller att conciliera dem, uthan håller så före dhe sielfwe af 
staden må inhämpta Cancell: ii förklaring, ehest kan iag intet annat see, än att 
Cancell. bref löper emot constit. och tyckes Cancelks intet kommet ihog deras inne
håll om rangen. Haar någon skaffat sig något rum, det han ey kan förswara, så må 
han sielf wara bekymbrad der om, ty i Consist:ii macht står intet der i något giöra.

H. Arrhenius: Jag understår mig intet att säya om denne saken stort, troor intet 
Cancell. hafft i tanckar att förordna om rangen emot constit. der han sig rätteligen 
påmint, håller säkrast hemställa detta Cancellarii egen förklaring, önskar lijkwäl att 
constit:s kunde blifwa hållne wedh macht, finner intet att wij kunna säya något 
wist der uthi.

H. Verelius: Jag förundrar mig öfwer hans oförskiämdheet, som haar, mädan 
mannen [o: Loccenius] är än i lifwet och i synnerheet så wäl meriterat och så länge 
tiänt, skaffat sig Kongl. confirmation på lägenheeten, sådant löper emot rijkzdagz 
beslut, och är aldrig tillförenne sådant exempel här wid Acad:n förelupet; men om 
rummet lägger iag intet om, wij haa intet mackt att dispensera der i, emot constit.

M:r Liung: om R  Cantzleren hade kommet ihog constit. troor iag han intet hade 
gifwet sådant bref, tycker bättre, att Nezelius kunde hålla sig från sådane processer.

H:r Gartman håller säkrast, att referera detta till 111. Cancell. förklaring, att con
ciliera detta med constit:#;.

H:r Åkerman: den protesten rörer något H:s HögGr. Ex. R. Cantzlerens bref, och 
borde derföre comuniceras Cancelho.

DD. Skunck: Man swarar här till så, att Consist:m intet stort wettat här af, ey 
heller gifwet honom Nezelio wed handen att intaga ett sådant rum. 2. Upwijsar 
fuller Nezelius Cancell. bref för sig, att han ibland dem acad:ske societeten finner 
rum näst Profess. extraorcL; men skulle nu slotzbefallningzman och consules intet 
wara med samme förordning nögde, så förmena ey heller wij dem det, hwar dhe
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odi finna skiähl för sig i Kongl. constities. 3. Man är och benägen att repraesentera 
Nezelio det han håller sig ifrån processen, till dess en sådan förklaring kommer der 
öfwer, som man kan wara nögd medh, skaffa den, den som skaffa will.

DD. Benzelius: Mig tyckes Cancell. dispensation kan i detta måhlet så wäl, som 
i annat haa rum, ty att CancelL bara skulle hafft anseende på societ. Acad. troor iag 
intet. Förklaring må dhe sielfwa sökia hwar dhe kunna den hafwa, ty Consist. kan 
det ey giöra.

Rector: Jag finner Mag. Nezelium effter Gmcell. bref befogat till att behålla 
sitt ställe näst Prof. extraord. ibland den academiske societeten; men när stadsens 
magistrat kommer der hoos, låta dem niuta hwad Kongl. privilegier förmäla, Mist 
effter 111. Cancell. bref uthtryckeligen nämpner academiske societeten, och synes 
derföre willja hafwa Nezelium der till restringerad.

Änteligen slötz att en skrifftel. copia af 111. Cancell. bref och Nezelü swar, lägges 
i ett couvert och sändes med någre ordh till staden.

H:r Åkerman: Jag håller betänckeligit att gifwa copia af Cancellarii missiver, 
det han begiärte noteras. Dhe andre meente ingen fahra der i sticka, åthminstonne 
att en transsumpt gifwes af det, som denne saken angår, effter den ändå är bekant, 
och han Nezelius här på grundar sitt swar.

3. Uplästes BergzCollegii bref af den 25 Octob. sidstleden, hwar i dhe iterera sin 
förrige begiäran om Harwijkz ströms cederande emot fördubblat ränta der af till 
den intenderade wattukonstens uprättande wed Danmora grufwa, betygandes detta 
aldrig sökias för Peltz particulair nytta, som Consist. i sitt swar synes meent, uthan 
för bergzbrukens allmänna bästa och särdeles ett nödtorftigt malmbrytande i Dan
mora grufwa, som swårligen hindras giönom mycket inflödande watn, hwilket att 
afböya, en wattukonst nödig är.

H. Quaestor: Acad:n kan accordera med Peltz att wij få betiäna oss af hans håll
dam, så kan Acad:n sättia en qwarn ofwanföre af 2 par stenar, och BergzCollegium 
betiänar sig bäst det kan af den nedre dehlen af strömen, wij begiära hans watn, 
och gifwa Collegio wårt watn igen.

H:r Åkerman: det står intet i wår macht att byta bort fundum.
H. Verelius: Wij behålla fundum ändå, fast wij giöra ett Mfdebyte. H:r Åker

man: min mening är att wij behålla fundum, i wår macht står intet att giöra 
hwarken Mfdebyte eller perpetuelt byte.

Resol. Det blifwer wed det förslaget h:r Quaestor gifwer, och skrifwes swar till 
Kongl. BergzCollegium nästkåmmande tijsdagh.

4. Anböd den [0: Johan Persson] som söker komma i Algott Rommels ställe för 
sig i caution Johan Huss och Johan Lennartson, förmeente sig och kunna få KMp- 
pen. Consist. tychte wäl wara; men strax på stunden förnams att KMppen undan
drog sig, och altså hölt Consistorium betänckeligit, att låta sig nöya med dhe andre 
som tillbudne wore.

5. Frågade Rector om man icke kunde med den första post skrifwa Ringio till 
något om spannemålshandelen eventualiter, effter det går eliest för långt uth, om 
han skall wänta Consistorii swar sedan dhe hans bref få.

Professores meente han kunde provisionaliter accordera om han intet kan dröya, 
och Consist. sielf skrifftekn sluta; men kan han dröya, så är bäst.

N u upkom DD. Rudbeck.
6. Proponerade Rector att en bonde will antaga Tarf i Knifsta sochn, derföre bör
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der synas. Rector frågade hwem den syynen förrätta skall? Consist. swarade, det 
böra skiee i rättan tijdh, nembl. emellan Wallborgmess tijd och all helgon effter 
lagh, hwilken nu förbij är.

Rector sade: att igiönom förseende haar Grooten längre än han borde wäret der 
sittiande, doch der igiönom skiedt att Acad:n nu kan komma till betahla sig af den 
åhrswäxten der fallen är i det närmesta, effter der och skall blifwit wackert höö. 
Res. Det höö som sälljas kan der ifrån, kunna Professores få taga effter som det 
giäller på torget.

7. Bewiljades att actuariens i Håfrätten Dimmingens sohn, må komma till deposi
tion, fast han intet testimonium hafwer.

8. Constituerades Prof. Steuchius till inspect. nationis Angermannorum, effter DD. 
Benzelius som den hafft, haar dess uthan Bothnienses.

Den 15 Novembris
höltz Consist. majus, praesentes wore Rector Magnif., DD. Skunck, h. Åckerman, 

DD. Hoffwenius, M:r Liung, h:r Verelius, h. Arrhenius, M. Celsius, M. Aurivill., 
M:r Columbus, M. Grubb, M:r Steuchius, Jacob Arrhenius.

1. Rector omtalte, att någre studiosi äre af facultate philosophica adproberade att 
få stipend., begiärade Consist. wille höra deras nampn och dem inskrifwa.

DD. Skunck påminte att stipendiat registret bör icke förfärdigas förän till Thomae 
tijd. H. Verelius: då blifwer intet registret som det bör, uthan iag får då allenast 
ett interims register. DD. Hoffwen.: Alle facultatum decani pläga först communicera 
sig emellan om stipendiariis eligendis. Rector Magnif. lät blifwa der wid, att man 
den tij den afwachtar.

2. Uplästes H:s Excell. grefwe Gustaf De la Gardies recommendation för lappen 
Nicolao Spolandro att få Communitetet och dess uthan någon wijdare hiälp. Decanus 
M:r Liung berättade sig icke funnit någon lapp wara så wijda kommen uthi stu- 
dierne som denne, honom hafwa giort wackre proof uthi examine. M:r Steuchius 
sade Kongl:t bref för gått till superintendenten i Härnösand, att giöra den disposi
tion att lappen blefwe underhållen att fortsättia sine studier till dess han blefwe 
tiänlig att reesa till Acad:n, då Kongl. M:t wille låta gå bref till 111. Cancell. att 
honom wijdare der accommodera. (Nu upkom M:r Grubb.)

Resol. Han får för denne gången Ajalini rum i facultate philosophica på Com
munitetet.

3. Fächtmästaren [Johan Grubb] begiärer ödmiukeligen att få någon hiälp effter 
han nu will träda till annat giffte. Giör sig godt hopp om hiälp, effter honom wardt 
nekat då han begrof sin förre hustru. DD. Hoffw:#j: Han är berychtat att gå med 
sine escholierer och mana uth folck och giöra öfwerwåld, i det ställe han borde lära 
dem dygd och enigheet. Rector: Jag hörde något sådant säyas, och kallade honom 
derföre till mig och förehölt honom sådant; men han excuserade sig, sade sig allenast 
någre ord wäxlat med tyska fångarne, ellies är icke något klagomål inkommit på 
honom in till denne stund. Frågades hwad Consistorium resolverar på hans begiäran, 
dhe flere swarade dhe andre exercitie mästare icke fått någon hiälp. H:r Verelius: 
Duals änckia lade in en supplique om hielp; men fick intet. DD. Skunck: det är 
wist, att adelen lägger ibland wackert in i cassa stud. och taga aldrig sielfwe något 
der uth, och effter dhe betiäna sig af exercitiemästare, synes icke otiänligit om dhe 
ibland finge någon hiälp.
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H:r Arrhenius: Andre personer haa offta begiärat; men fått afslag effter dhe icke 
wäret studenter.

M:r Liung: om wij hiälpe honom så få wij offta flere oss på händerne. M:r 
Grubb: Jag är icke moth att han finge något, om iag wijste hwad cassan tohla 
kunde. H:r Verelius: Han aestimerar intet någon ringa hielp.

Nu upkom M:r Aurivillius. Doct. Hoffwenius: 10 rdr tycker mig han må få. M:r 
Columb.: 100 dr kopp<*rmt. tycker mig. Dhe flere bewilljade intet. Kom altså intet 
till något sluth. Nu upkåm h:r Åkerman.

4. Ringii bref ifrån Kopparberget uplästes, der uthi han förkunnar sig icke kunna 
uthbringa spannemahlen wid Bärget högre än 12 dr t:n och det på termin. Sade 
sig will ja wid Afwesta söka att försälja 200 t:r, begiärandes Consist. sluth för sig 
der om till Wästeråhs. Resolutio. Skrifs nu med posten, att han får borthandla 200 
t:r wid Afwesta å 12 dr t:n emot reda penninger, får han meer är det godt.

M:r Aurivillius: Jag kan lofwa reda penningar för 400 t:r å 12 dr t:n om Jochum 
[Alstedt] bryggare får.

Res. Willia dhe intet gifwa meer än 12 dr wid Bärget så är bäst sällja i Stock
holm för dhe penningerne.

5. Taltes om opbördzmannen till Hällsingelandh Johan Pärsson, utlåter sig wara 
lijka om tiänsten, om Consist. icke är nögd med hans cautionsmän, tycker och löhnen 
wara för ringa. Rector frågade om man icke skulle bruka bookhållaren denne gången 
effter sin bror. DD. Skunck: Jag håller det orådeligit, effter det all spannemål är 
arresterad. H:r Åkerman: effter han haar gådt i caution för brödren, så må han 
icke handtera upbörden, iag tycker det (Nu upkom M:r Celsius.) är bäst att h:r 
Quaestor är bekymbrad om personen.

Rector: DD. Brunnerus haar skrifwit till Grijs och recommenderat honom att 
upfordra gamble resten, hwilket bref iag tänckte skicka med den som dijt reste.

DD. Rudbeck: Dhet är bäst lefna h. Quaestori och inspect:b«r att beställa här om 
som dhe finna bäst.

DD. Skunck: Kan skie der är större rest än wij troo, och då torde wara bäst att 
Rommel reste dijt. Widh hwilket tillfälle han och kunde beställa om spannemåhlen.

H. Åkerman: att han skall reesa dijt och handtera sin brors rächninger är orim- 
ligit och en sådan saak som får observationer i Cammaren. M:r Steuchius, M:r 
Grubb: Wij tycke bookhållaren må reesa åstadh. M:r Columbus: Jag håller och 
der med. M:r Celsius och M:r Aurivillius: Wij äre der emot. H:r Arrhenius: kunde 
bookhållaren tillijka upfordra Acad. rest, måtte han wäl haa löhnen och reesa; men 
eliest är det någon anomalie att bookhållaren skall handtera opbörderne. Nu upkom 
h. Gartman. H. Verelius: Jag säyer intet, effter iag kan wara misstänckt att wara på 
hans sijda. M:r Liung: Jag håller rådeligast att sökia någon annan. DD. Hoffw.: det 
måste en wäg till. H. Gartman: iag tycker han må wäl reesa effter wij icke hafwa 
någon annan. DD. Skunck: Han må reesa dijt att upfordra resten effter sin bror, 
och wid det tillfälle wara tillstädes wid kyrckioherbergen, och låta betahla sig effter 
som han haar beswäret till. Med detta höllo h. Gartman och DD. Rudbeck.

6. Joh. Ligonius Uplandus begiärer hiälp af fisco, item Joh. Luth Nericius. Reso
lutio. Dhem bewilljes 8 dr sölf:rmt hwardera.

7. Laurentius Alstrinius Vermelandus begiärer få disputera de bono principe. 
Honom bewilljes.

8. Angående Secret. reesa till Stockholm, så war hon giord på orätt berättelse; 
13 -  724147 SalUmder



194 1676:15 november

dock haar han talt med h. Dimming, hwilken gifwit råd att yrckia på uthslag i 
hufwudsaken emot h:r Behmer. Frågades hwad Consist. tycker der om. Alle tychte 
hast wara intet röra wid saken, förn Consistorium haar sin fullmächtige tili redz att 
drifwa henne.

Widh detta tillfälle nämdes och, om man icke skulle wara bekymbrad om en god 
man att bruka i Revision uthi M:r Boos saak. Alle tychte bookhållaren wara der 
till tiänligast. Frågades om man icke skulle der brede wid bruka någon annan som 
förstode rättegång i synnerheet revisions saken, den der nu strax måtte begynna in
formera sig om M:r Boos saak. Särdeles wore Rommel icke capabel att ställa deduc- 
tionen först bör inläggias. Störste dehlen föllo der på att man giör den minste om
kostnad man kan i saken. Deductionen kunde förfärdigas här.

9. Rector: M:r Nezelius haar wijdare och närmare förklarat sig i den saak sidst 
omtaltes, hwarföre haar iag och swarat stadzmagistraten som finnes i denne skrifft. 
Skrifften uplästes. Consistorium tychte der om alt wäl. Än wijdare frågade Rector 
till sin exculpation, om M:r Nezelius skall blifwa wid det rum, han allom oåtspordt 
intagit i Professorum bänck, der till III. Cancell. bref ingen anledning synes gifwa, 
det wore nog att han hade skaffat sig rum näst Professores, det Secretarius förr 
plägar niuta; men icke måtte han der ofwan uppå, stijga ibland Professores. DD. 
Rudbeck: Jag finner det aldeles otillbörligit, som och det att han haar sökt bref på 
dens lägenheet som än lefwer [0: Loccenius]. Det samma tyckte och h:r Verelius. 
M:r Celsius: Jag swarar intet i hans frånwara. M:r Columbus: Han hade intet bordt 
stijga dijt; men huru wij nu skole få honom uth igen, weet iag icke. Rector: Om I 
wiljen man taga bladet från munnen, nog skall iag försäkra eder om executionen. 
M:r Aurivill.: Han må ju få swara för sig. DD. Hoffwenius: En gång M:r Ravius 
war Rector, steg en Adjunctus uppå bäncken i Acad:n., dock wid dören. Då bad 
M:r Ravius honom stiga neder, effter han icke war Professor. DD. Rudbeck: det ett 
M [0: Magister] blef i min frånwaro änn DD i Nääs kyrkia satt på en disputation 
för mitt nampn, wart så illa uptagit, att iag derföre ledh mycket förtreet.

Res. Han må förklara sig, hwarföre han är instigen i Prof:m bänck.
10. Rector Mag:cus: Noachs [Dandnells] saak borde nu företagas, men effter Ter- 

serus är icke ännu hemkommen ifrån giästebodet, dijt han reste med lof, weet iag ey 
huru wij skole giöra. M:r Aurivillius och M:r Steuchius: Wij troo att han lärer intet 
wara det emot, att domen fälles fast han är borta. H. Gartman: Jag tycker der är 
obilligt, att reus skall dömas absens, der han icke är contumax. Rector refererade att 
DD. Benzelius har eximerat sig i denne saaken, effter det han är okunnig om henne. 
Magnus Cursor inkallades, och sade, DD. Benzelium swarat sig förmodeligen excu- 
seras i denne saken, effter han är okunnig; der på, sade Rector, läth iag andre 
gången bidia han wille upkomma effter det är mycket annat att afhandla, och des 
föruthan kunde han denne gången af protocolletz upläsande giöra sig underrättad 
om saken, så wäl som någon annan; ty elies kunde wäl en annan och så absentera 
sig i förstonne, och bruka samma enskyllan emot ändan. Der på swarade DD. 
Benzelius: Jag kom nu uhr consist. ecdesiast. och will see till att komma up; men 
kom lijkwäl intet.

M:r Aurivillius: Mången är aldeles borta, och blifwer det intet attenderat. Rector: 
Will Consist. säya om denne DD. Benzelii excus är laglig. H. Aurivill.: så laglig 
som nulla. Magn. Cursor refererade, DD. Brunnerus excuserade sig att han war 
okunnig i saken, och brukar der hoos medicin. Här om discurerades åthskilligt.
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M:r Aurivillius: det är bäst practicera constitutiones. DD. Rudbeck: det är wärst, 
att der något sluths, är det strax kunnigt allestädes. Blef intet wist slutet.

Frågades åter om Noachs saak skulle nu företagas efter Terserus är borta. Discu- 
rerades åthskilligt.

Rector: effter staden haar på åthskilligc sätt utlåtet sig i denne saken, så har det 
ökt beswäret att finna sig i citationerne etc. Derföre haar iag skrifwit den till, och 
wijst den difficultet mig förekom, och fått det swar här skriffteligen wijsas, Lit. L. 
Skrifften uplästes. Der i dhe förklara sig nu intet särskilt åstunda någon satisfaction, 
uthan innesluta den i den satisfaction Noach hafwa bör. Consist:m tychte detta 
wäl wara. Sädan frågade Rector huru man skall kunna komma till en rätt inquisi- 
tion, om den intimation studenterne förmenas upslagit innan dhe ginge på Noach. 
Somblige tychte dhe kunde obligeras till edh, somblige, det wore intet så starke 
prsesumptioner att man kunde binna dem till edh, item wara periculum per jurii. 
Rector frågade om man kan företaga denne saken så att dhe binnas till edh? Alle 
tychte at Terserus bör först examineras, kan skie han torde ingenue bekiänna. Hwar 
wid det och stannade. Parterne inkallades, och sades, att effter Terserus är borta, 
skiutz saken up till näste Consistorium.

11. Rector frågade huru man skall med Beckio, efter kohnan [Annicka] är så länge 
uppehållen, och nu mycket siuk?

M:r Aurivillius: Wij kunna intet förswara det att wij uppehålla henne så länge. 
Det tychte och flere. H. Aurivillius: Jag tycker wij kunna innehålla med relegation 
till den andre saken är sluten. H:r Åkerman: iag tycker man dröyer till slutet i den 
andre saken. Res. Man blijr wid förre sluth, och dröyer till dess sluth faller i den andre 
saken. Föllo och alle på den mening, att kohnan får och sin dom i Consistorio, effter 
hon den tijden giärningen giordes war under Academiens jurisdiction. Praejudicatum 
sades finnas i M. Celsii rectorat, der Prof. Liungz dräng stod här till rätta och 
plichtade, sädan han war i tiänst hoos Kroken, och uthur Academiens jurisdiction.

12. M:r Celsius hade effter förre lofwen utharbetat något på åckerdeelningen för 
Professoribus, och framwijste sielfwa papperet, hwilket uplästes. Doct. Skunck: Jag 
menar att instrumentet angående åckren förmår det att afraden afräcknas på capitalet 
till dess det är betalt. Här till swarades, att det är icke således slutet, uthan att hwad 
afraden stijger öfwer interesset på penningarne för hwilka åckren innehafwes, af- 
föres på sielfwe capitalet. Hwilket och syntes wara skiähligit.

13. Erich Andersson i Giälsta och Ahlunda sochn, begiärade förmedling på sitt 
hemman, hans supplique uplästes. Alle Consistoriales wiste, att det icke är bättre 
än 1/4 hemman, och haar offta warit öde, effter ingen kan stå sig dher. Resol. Det 
förmedlas till ett fiärdedels hemman.

14. Nie. Dryseninius* begiärer ib termins stipendium som honom resterar. Hans 
bref lefwererades af h. Gartman. H. Verelius: det är balancerat för honom som dhe 
andre och haar han altså intet att fordra. Kan skie att 7 eller 8 dr är meer på honom 
än andra, men hwem kan förandra det sädan det är infördt i räckningerne.

Den 18 Novembris
höltz Consist. maj. extraord. präsentes wore Rector Magnif., DD. Rudbeckius, 

DD. Skunck, h:r Åkerman, h. Gartman, DD. Hoffwenius, h. Verelius, h. Arrhenius, 
M. Celsius, M:r Aurivillius, M:r Grubb, M:r Columbus. Jacob Arrhenius.

* Felskrivning för Drysenius.
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1. Bewiljades Carl Lideman att hålla en oration på Kongl. May:tz födelse dagh som 
tillstundade. Allenast han begiärer tijd der tili af dhe Professoribus då hafwa sine 
timmar att läsa. Wid detta tillfälle påminte DD. Rudbeck att nobiles hafwa aldrig 
tillförende stått i öfre stolen som dhe nu en tijdh giordt.

2. Uplästes Dl. Cancell. recommendation för twänne dhe yngre Hedrsei söner till 
stipendium; men änckian hade sielf explicerat dem om den älste, och en af dhe 
yngre. Nu upkomwe M:r Celsius och M:r Columbus.

Res. Dhe admitteras till examen och recommenderas sädan till inspectores, effter 
som dhe meritera. Ehest betygade något hwar, att den älste wore psessimae notge.

3. Lappen Spolander, hwilkom i sidste Consistorio bewiljades ett rum in facult. 
philosop. recommenderades nu facultati theologicae att få der det andra.

DD. Rudbeck lofwade sig willia tahla med dhe flere af faculteten, och laga att 
han blijr hulpen så snart skiee kan.

4. Recommenderades åter fächtmästarens [Grubbs] begiären, att få någon hiälp. 
M:r Celsius: Jag håller orijmligit att han får något af fisco studiosorum. Drefs åter 
samme skiähl som förr för honom.

Resol. Honom bewiljes 10 rdr i caroliner. M:r Aurivillius: Jag will heller gifwa 
en rdr för min person, än samtyckia att han får af fisco studiosorum, som till annat 
är inrättad, det iag begiärer må noteras.

5. Företogz Noachs [Dandnells] saak. Parterne inkallades.
Beckii skrifft, L. M., inlades och uplästes, uthi hwilken han förmähler sig icke 

hafft någon wettenskap om denne handel, förän han den samme ansåg. Beropar sig der 
uppå: 1. Att han förste gången citerades allenast som ett wittne. 2. Att han icke 
nämpnes i Terseri bekiännelse. 3. Noach bekiänt in för rätten sig intet hafwa möth 
honom; slutandes af alt detta huru oskyldigt han anmähles såsom hufwud och up- 
hofwet till giärningen; hälst effter han aldrig plägat någon wänskap med den giär- 
ningen giorde, eller wist af att Noach slagit Terserum, det han samme tijdh hade 
gått på gatan, icke kunna gifwe sådane tanckar om honom, som skulle han wara 
här till skyldig. Sädan exciperar han emot dhe inkomne attester. 1. Befallningzman- 
nens Sam. Stehns, såsom dens, hwilken tagit sig deel af saken, och fördenskull icke 
bör witna, hälst effter Terserus strax nekat hans attest wara san, ellies wore och 
h:r Stehn hans haat- och afwundzman, och borde iämwäl derföre honom icke gifwas 
witzordh. Protesterar altså emot befalningzmannen, staden och Noach, med begiäran 
att dhe i sinom tijdh måge swara honom till dhe häruthinnan honom tillfogade in
jurier. 2. Gråttens, hemställandes Ven. Consistorii omdöme, om en sådan earl som 
han är, bör hafwa något witzordh.

Noach begiärade copia af skrifften, hwilket afslogz, emädan man intet hade be- 
wiljat dem att skriffteligen swara hwar annan meer än den ene gången som skiedt 
wore, elliest skulle och saken nu gå mycket wijdare uth, som lijkwist nu med munt- 
lige swar och genswar mächta wäl afhiälpas kunde. Nu upkåm h:r Arrhenius. 
Stadsens sidste skrifft uplästes för parterne. Lit. L.

Beckius: dhe giöra mig ändå der uthi till hufwud för detta. Rector: Ney, dhe 
taga sig der ifrån, och låta sig nöya der med att Noach får dhen domb hans saak 
meriterar. Beckius: om dhe taga sine förre ord igen, och icke gifwa mig den beskyll
ning förr är inkommen, så will och iag taga denne min skrifft igen och låta der med 
blifwa, dock weet iag intet om det är skiähligit att staden skall inkomma med sin
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skrifft och det under stadzens sigill och sedan få taga sine ord igen och der med 
slippa. Noach haar ju förr giort mig frij. Noach sade: lät Grotten witna.

Beckius: Han må intet witna, bör och borgerskapet icke taga igen sine skriffter 
till den ände att borgaren skall witna. Noach: wore dhe andre icke inne hoos eder? 
Beckius: bewijs det. Noach: Terserus weet iu det. Och hafwer det bekiändt hoos 
slotzfougden. Terserus: Jag hafwer aldrig bekiändt annat för Stehn än det i aeterne 
finnes sagdt af mig. M:r Aurivillius: Beckius, haa I aldrig wist af denne saken förän 
den war skiedd? Beckius: ney aldrig.

Biuggs skrifft uplästes, L  N., af sådant innehåll, att han förmeent sig wäret frij 
denne action och Noe tilltahlan, förmedelst deras, hwilka saken anträffar, giorde 
bekiännelse hemma hoos Rectorem, då han först blef dijtkallad och förhörd, hwaräst 
dhe andre giort honom frij, och Noach sielf sagdt sig intet meer wetta om honom, än 
det han den tijden wäret på gatan; men förnummet annat, nu sedan Terserus, 
seendes saken wara grof och swår, honom och andra sökt der uthi inweckla, i tanekar 
att der med lindra sin saak, Noach willia betiäna sig af denne Terseri updichtade 
beskylning, således, att han söker binda honom wed saken, och således begiärer, han 
exemplariter måtte afstraffas. Sädan påstår Biugg 1. att Terserus må blifwa wid 
förste bekiännelsen. 2. Att effter Terserus sielf angifwit honom, derföre böra fram
draga wittne. 3. Att han icke må wara åklagare och wittne tillijka. 4. Honom böra 
wräkas effter han är wildug. 5. Och ey få wittna effter han är partisk. När Terserus 
således är wräken, förmenar Biugg h:r befallningzmannens attest, som sig på den 
andras uthlåckade bekiännelse grundar, falla af sig sielf; oansedt Terserus strax nekat 
sig sådant bekiändt för honom, elies och så drijfwer h:r Stehn actionen, och bör 
derföre icke attestera något i saken. Grottens attest säyer Biugg intet wara sig emot, 
af hwilket alt han will nogsampt bewijsa huru honom detta af en malice affingerat 
är. Och om han än skiönt skulle rådfördt dhe andre i saken, så wore han Iijkwist 
icke förfallen till lijka mycket eller större straff än dhe som giärningen giorde. 
Sluteligen begiärar han frijkiännas ifrån deras uthan grund uptänkte beskyllning. 
Terserus begiärade tahla något här till. Rector: det är nödigt att I något hwar säyen 
hwad sant är. Sade och än wijdare, det är sant att så tillgick hoos mig som Biugg 
skrifwer; men såsom det icke skiedde judicialiter, så borde ju hwar och en haa fritt 
att yttra sig wijdare med sin bekiännelse särdeles i Consistorio, helst effter man weet 
att dhe intet giärna bekiänna alt huru det gick wid första förhöret. Biugg: Terserus 
giorde mig ju då frij. Terserus: giorde iag eder frij. Rector: Kan skiee han wille då 
icke uth med sanningen, giörer i, Biugg, en simpel bekiännelse om saken. Biugg: 
huru kan nu en annor bekiännelse extorqueras? Rector: det skier ingen extorsion, 
uthan wij begiära I willja tillijka med dhe andre uprichtigt bekiänna hwad sant är. 
Terserus: det iag bekiändt hafwer är alt sant. Rector: Hafwe I något innehållit i 
förre relationen eller wetta i något som förr icke är refererat? Biugg: dhe måge 
först bewijsa det dhe sagdt. Rector: på det sätt M:r Biugg nu procederer, komma wij 
icke tillrätta, I willien lijka som med orden hindra att dhe icke få säya hwad dhe 
kunna hafwa till att komma fram med. M:r Aurivill.: I kunnen intet M:r Biugg säya 
eder frij före, att I icke hafwen rådfördt dem. Biugg: Jag beder att h. Professoren 
icke affingerar mig något. M. Aurivillius: det giör intet iag, uthan dhe andre witna 
på Eder, och borde I höfligare swara. Terserus: Biugg will drifwa saken in på mig, 
der han lijkwäl är orsaaken till altsammans. Tolboum weet att han sade, will ingen 
annan gå åstad, så giör iag det, stå mig för alt efftertahl. Tolboum: det är wist, att
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Biugg sade desse orden till Terserum, iag will gå och taga uth Noach, om I will stå 
för alt efftertahl. Sädan frågades om någon wille gå med, och stannade der wid att 
iag skulle det giöra, dock han gå först in. Biugg: det är osant. Terserus: Han är 
skamlöös, att han will draga sig undan. Tolb.: Jag wiste intet förr af dheras rådh. 
Bruzaeus: När Terserus och iag kommo till Noach att han skulle förlijkas, ginge wij 
särskilt, och då råkade Biugg mig, och sade Terserus hade fått bandh i förlijkning, 
och tillböd sig att willja taga uth Noach om Terserus wille stå för det föllja kunde. 
Detta confirmerade och åter Terserus.

Noach: När Salmon mötte eder, M:r Biugg, frågade i honom icke hwad han wille, 
och droge på wärjan? Biugg: Det säyen i osant som ingen ärlig karl. Rector: Tersere, 
hwar begynte I rådgiöra. Terserus: i Biuggz cammar. Eylking sade: När wij komme 
uhr kyrckian gick Terserus och iag till Biugg, då han sade att Noach borde straffas 
med rijs. Biugg: förr haar Terserus sagdt Eylking nämbt rijset. Rector: Tersere, om 
intimationen tala wij eder först till, och förmane att I iämwäl i detta bekiännen 
ingenue sanningen. Terserus: Jagh weet hwarken af skrifften eller rådet der till, om 
iag wäret skyldig skulle iag långe deprecerat, iag will liberera mig der ifrån på hwad 
sätt mig pålägges. Noach: Jag begiärer att novitius måtte upkallas. Ters.: det war 
Abrahamus Lexander; men han war icke i denne action, uthan kåm sedan. Frågades 
hwem som baar rijset dijt. Ters.: Jag baar det sielf.

Glaasmästaren Pär Jacobson inkallades, giorde edh och refererade således: Widh 
Edenbärgz hörne mötte iag och Gråtten någre studenter, der ibland Beckius, men 
såg intet hwart dhe ginge, iag tog Grott in och gaf honom ett stop öhl, sädan wij 
komme uth igen, såge wij dem åter, och dhe loge; men wij wiste intet hwad skiedt 
war förr än andre sedan sade det. Bruzaeum kiände iag och. Beckius: Aldrig fölgde 
iag Bruzasum. Frågades om Bruzaeus fölgde Beckium? Han haesiterade länge, sädan 
bekiände han, att dhe fölgdes åth för actionen alle siu, der ibland och Beckius som 
då gick förbij. Cajanus: Jag mins mig intet fölgdt dhem allen, der är osant. Bruzaeus 
befaltes räckna up dhe siu och swarade, wij äre här nu alle tillstädes. Terserus: wist 
fölgdes wij åth och spatzerade. Frågades om dhe icke hade giordt rådh här om. 
Terserus: Jag weet intet hwad Biugg haar talt med Beckio, hwilken förr sade han 
skulle säya det Beckio, effter iag war obekant med honom.

Cajanus: Jag kan intet annat tyckia än att dhe wäret i rådh; men weet intet sam
manhanget, kan i Noach säya att iag war partijsk? Noach: iag såg eder gå der 
åthskillige gånger förbij för än det skiedde. Caj.: det är sant, och lofwade Terserus 
med hand och mun att stå Tolboum alt efftertahl, iag hade lust att see på actionen, 
doch meer att hindra honom, än att hiälpa något der till. Parterne uthwijstes och 
förre protocollet uplästes.

Terserus och Eylking inkallades att conciliera relationerne om rijset. Terserus sade: 
Biugg hade sagdt om rijset för Eylking, det Eylking sade migh.

Tolboum inkom och refererade. Eylking mötte Terserus och mig, och frågade om 
han intet wille revangera, badh oss gå till Biugg, som hade sagdt Noach borde få 
stuth. Eylking: Biuggen frågade mig på gatan om Terserus war hemma, och då 
iag swarade han war bortreest, sade Biugg, det wore skam att han lemnat sådant 
effter sig, Noach borde haa skam; men intet nämde han något rijs den gången. 
Biugg: Eylking refererade för mig hwad Tersero war wederfarit, då frågade iag om 
han intet skulle revangera. Frågades om Biugg nämbde den gången rijs. Eylking: 
han sade, samme affton, Noach borde haa hugg af rijs, det hörde Murich, iag nämde
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fuller först om rijset till Terserum, men effter Biugg, som och då Terseras och iag 
kommo till honom, åter talte der om. Terserus: då wi) wore på Biuggz camwar, 
sade han, du kan intet bättre giöra än gifwa honom en stuth. Biugg: fast dhe skulle 
talt om rijs i min kammar, skulle det gravera mig som intet warit i rådh medh der 
om. Dhe affträdde åter och protocollet uplästes än wijdare.

Terserus, Beckius och Tolboum inkallades, att ännu informera Consist. om rummet 
hwar dhe rådgiort om rijset, och hwem gifwit förslag att komma der med til rätta. 
Terserus: Biugg frågade hwar wij skulle få ett rum, att komma tillhopa uthi, och 
effter iag icke kunde bruka min kammar för min swågers skull, tillböd han sin till 
dess dhe samblades. Och frågade han: haa I någre starcke karlar om det tränger? 
Jag nämde Tolboum. Biugg sade: menar du att Tolb. icke löper? Jag will tahla med 
Beckio. Jag sade: iag är intet bekant med honom. Hwar till Biugg swarade: Jag är 
fuller bekant med honom. Sädan gick iag med honom och Caj ano till Becchium, 
och medan dhe woro inne wentade iag på gården. Sedan gick jag och Cajan«j till 
Erich Hanss [Ångermans] gård, dhe andre kommo effter, då och Beckius fölgde. 
Tolboum kiändes wid detta alt, och hade intet der emot.

Biugg och Eylking inkallades, och tillspordes om denne loco. Eylking: det hörde 
iag, att wij skulle effter Biuggs rådh sambias på Oxetorget. Tolb.: Ters. bad att iag 
wille wara med, men iag nekade, lofwade doch wara tillstädes. Ters.: fast Tolboum 
tog först uth Noach, så war doch Biugg den der först gaf rådet der till. Biugg nekade.

H:r Åkerman: I giör eder sielf suspect der med, att I extenueren straffet på råd- 
gifwandet i eder skrifft. Biugg: det giör iag allenast i anseende till Noachs skrifft, 
der i han beskyller mig derföre, och exaggererar saken. Parterne uthwijstes, och 
protocollet uplästes åter.

Panerne inkallades, och wittnade ännu Eylk. och Tolb. Biugg hafwa sagdt, då 
Terserus icke wille röra Noach så länge han stcd i boden, ty han skulle rächna det 
för hemgång, wij kunne intet löpa som narrar eller tokar på gatan, ingen af oss 
löper meer der effter, i må haa det i haa, dock förän det skall skiee så will iag gå in i 
boden till honom. Det kan och wara edzör han slog Ehr på Kongens gata. Får iag 
en cammerat, så går iag med, allenast du Tersere står för alt efftertahl, der på dhe 
handräcktes, och slog Cajanus af. Cajanus jakade sig slagit af handen då Terserus och 
Tolboum [o: Biugg] handräcktes, att Terserus skulle stå för alt. Biugg: dhe äre alle 
complices, och så är omnium vox unius vox, och böra icke wittna.

H:r Åkerman remonstrerade annat. Nembl. complicum witnesbörd wara krafftigast. 
Biugg påstod alt wara dichtat på sig, hwar till Terseri argheet wore ordsaken. Proto
collet uplästes i parternes närwaro. Terserus swarade till frågan, novitius wiste intet 
af hwad wij hade i sinnet. Till den locum der om Salmon talas, sade Terserus, när 
Salmon kåm, hindrade Biugg och stötte honom? Biugg: det är osant. Tolboum till
frågades om den loco, der Ters. säyer honom lofwat hiälpa, och swarade, iag bad 
Ters. taga igen dhe ord han sagdt hade, och icke försäkra dem om någor hiälp af 
mig. Detta tillstod Terserus, och sade, när iag kom uth uhr boden, sade Biugg, hwij 
slog du honom nu icke wid örat, see han haar taget bandh i fÖrlijkning. Detta till- 
stodo och dhe andre tre Tolboum, Bruzaeus och Eylking.

Terserus: der hoos sade Biugg, om du icke stryker detta af dig, så skall iag icke 
dricka uhr kanna med digh. Detta hörde Beckius allena. Beck. nekade. Wijdare 
uplästes af protocollet, huru Biugg bad Terserum, att han wille stå föret, så wille han 
gå in och slå honom 2 örefijlar. Till detta nekade Biugg intet, uthan sade dem alle
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rådgiort att inweckla sig i saken. Uplästes, det är intet hemgång. Detta wittnade 
nu Tolboum och Eylking på Biugg, och icke Beckium, det giorde och Bruzaeus. 
Wijdare hade ingen att säya till förre aeterne, hwilka uplästes till ända.

Sädan alle aeterne wore upläste, afwijstes parterne. Noach begiärade förän han 
wille affträda, novitius måtte upkomma. Consistorium swarade dhe andre giöra honom 
frij, att han wiste intet af saken, ellies är han åthskillige gånger beskickad, men fins 
icke igen. Noach begiärade copia af Beckii och Biuggs skriffter. Consistorium swarade 
det wara onödigt, emädan alt hwad han hade muntligen der på att swara, skulle noga 
tagas i acht, der till med frågades han och, om icke han wille nu hafwa dom i saken, 
det icke kunde skiee om han tager copie af skriffterne, dem till att beswara. Han 
begiärade domb. Terserus inkallades, att höra detta Noachs förebringande, och aff- 
trädde. Hwad Beckius och Biugg hade exeiperat emot Sam. Stehns och dhe andre 
borgarnes attester, syntes icke wara obilligt.

Terserus inkallades, och förehöltz att säya, hwad han i sanning wijste om intima
tionen; men nekade sig något wetta der af. Intimation framwijstes; men Terserus 
nekte sig wetta der af, eller kiänna handen. Han afwijstes.

Tolboum inkallades och tillfrågades om intimationen, han nekade sig wetta om 
honom meer, än det att han såg honom på taflan, när han kom uhr kyrekian. Frå
gades huru han kom till att önska dhe måtte alle wara frij för honom? Han swarade 
sig det giordt, derföre att Rector talte om honom, och sade den lära kosta mycket. 
Han förmantes än wijdare att säya sanningen, effter det han ändå, kan skiee, lärer 
blifwa bunden der widh; men han nekade inständigt, och afwijstes der med.

Eylking inkom, och tillhöltz att säya, huru han är kommen till att grufwa sig för 
intimationen? Swarade sig kommit der till af Wallerii tahl. Frågades om han på 
intet sätt hade någon kunskap der om; Eylking nekade inständigt; sade sig och icke 
sett skrifften på taflan. Han affträdde.

Biugg inkom, förehöltz widlyfftigt att intimationen wore så skrifwen, som skulle 
dess auctor welat giärna hafft månge tillstädes, då actionen skulle föllja med Noach, 
altså måste han säya, hwad kunskap han hafwer der om. Biugg nekade sig det ringaste 
wetta der af, ey heller hördt honom nämpnas för än Terserus hade revangerat. Till- 
bödh att purgera sig på hwad sätt Consist. behagade.

Bruzaeus inkåm och på widlyfftig förmaning att säya hwad kunskap han hade 
här om. Sade sig warit i Fundbo då intimation war upslagen, nekade sig wetta något 
der af, eller kiänna handen.

Becchius inkom och förmantes äfwen lijka att gifwa underrättelse om intimation; 
men sade sig icke det ringeste wetta der af, eller wist förän här om dagen i Con
sistorii farstugu.

Cajanus inkom och nekade aldeles sig något wist der om, meer än det han hördt 
honom stå på taflan. Sade sig och icke kiänna handen. Tog så sitt affträde.

Tolboums supplique uplästes, der i han begiärer mitigation på straffet.
Sist frågade Rector Magnif. hwad nu wijdare wore till giörandes. H:r Åkerman 

påminte, att dhe borde flera wara tillstädes, och icke dhe samme altijd sittia i saken 
allena. Rector Magnif. sade sig och tycka illa wara, att theologi äre så få tillstädes.

Magn. Cursor inkallades, och refererade så. DD. Brunnerus sade sig icke komma 
för middagen effter han då skulle bruka medicin. DD. Benzelius swarade sig komma. 
H:r Arrhenius: DD. Benzel. sade en gång för mig sig icke giärna kunna sittia i 
denne saken, och syntes hafwa skiählige ordsaker der till, doch badh han icke mig 
giöra sin ursächt. Rector yrekade wijdare der på, och begiärade att Consistorium
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wille säya sitt omdöme, om dhe bortowarandes enskylningar, antingen dhe skole 
hållas för gütige eller ey. Bekom allenast detta swaret, att tijden går så förbij i 
hufwudsakens öfwerläggiande med slijka deliberationer.

Rector frågade, huru man wijdare skall anställa inquisition om intimationen. Alle 
tyckte att denne saken bör som en publica separeras ifrån den andre, och dess inquisi
tion kunna till en annan tijdh upskiutas, och nu sententieras emellan studenterne 
och Noach. Dher widh och Consistorium stannade. Sedan discurerades om detta 
facto. H:r Verelius tychte Noach ipso facto wara declarerad för oärlig, och saken 
således böra högdt attenderas. Dhe flere höllo der emot, refererandes hända stundom, 
att en blifwer slagen publice med rijs, och behåller äntå ähran. Såsom till exempel 
nu skier med en gosse som är dömd i Commissionen, woro och en stor åthskildnad 
der emillan ärligen man blifwer rijsad af bödlen eller ärligt folck, som och då en 
blifwer rijsad för sin brått och skuld, eller oskyldigt.

Ytterligare delibererades om sielfwe facto, hwilket syntes wara grofft nog och 
fordra någon adcuration; i meningarne härom blef någon difference, altså skredh 
omsijder Consist. till vota.

M:r Grubb: Terserus böter särskilt för blodwijte, och sedan tillijka med Tolboum, 
Bruzaeus, Biugg och Eylking för edzöre doch hwar för sigh. Beckium seer iag icke 
skyldig, Cajanus må sittia något i fängelsse.

M:r Columbus: Terserus böter effter det 9 cap. Sårm. med wüja, sädan som och 
Tolboum, Bruzaeus och Biugg effter det 18 och 26 cap. Edz. St. Eylking weet iag 
intet om iag kan föra der ibland. Beckius och Cajanus tyckes wara frij.

M:r Aurivillius: Jag lägger det till, att Terserus böter för blodwijte 3 gånger 12 mk 
till det ringeste, effter han månge slag uthgifwit, och Noach wäret mycket blod- 
rysug. Beckium finner iag icke skyldig. Cajanus sättes i proban 2 dagar, dhe andre så 
wäl som Terserus böte edzöresboot.

H:r Mag. Celsius: Om Tersero, Tolboum och Bruzaeo, är iag i samme mening, 
kan och icke frija Eylking; men Beckium, Cajanum och Biugg, kan iag icke döma 
på suspicioner, samptycker och icke der till.

H. Arrhenius: Angående Terserum, Tolboum och Bruzaeum, giör iag ett med dhe 
andre, och innesluter iämwäl Biugg och Eylking under edzöre. Weet och icke om 
iag kan undantaga Beckium. Cajanum fäller iag till 3 dagars fängelse.

H:r Verelius: Jag kan intet finna mig i denne saken ty iag tycker henne wara så 
grof, att iag intet törss på henne, dhe hafwa giordt sambnad, taget honom uth med 
wåldh och publice hudstruket honom, det är meer än löpa elies i fyllan och bryta ens 
huus etc. Jag kan intet see hwad satisfaction han skall få för den ignominia honom 
är wederfaren, om dhe skole behålla ähran, dock äre dhe ärlige mans barn som man 
icke heller will ruinera, och uthi detta puncto suspenderar iagh mitt votum. Men 
för wåldet och edzöres bråttet, måge dhe religeras så Terserus som dhe andre som 
wäret i flock och fara nöte med honom. Beckius kan iag intet see wara skyldig. 
Cajanus må få någon liten näpst.

DD. Hoffw.: Cajanus går i 4 dagars fängelse. Beckium absolverar iag. Biugg och 
Eylking gå under ett straff, medh dhe 3 förre.

H:r Gartman: Terserus böter för 3 blodwijte och sädan edzör, så wäl som dhe andre 
4, ty ehuruwäl iag weet att Eylking hafwer här i försedt sig af enfaldigheet, kan iag 
lijkwäl icke frija honom, mycket mindre Biugg. Beckius befrijas. Cajanus carcereras 
någre dagar.

H:r Åkerman: Terserus böter 3 gånger 12 mk för blodwijte 9 cap. Sårm. med
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willia, sädan böter han edzöres boot, der till iag och fäller Tolboum, Bruzseum och 
Eylking. Om Biugg och Beckio suspenderar iag mitt votum, effter dhe tänckia mig 
wara sig gramsse. Caj an um wärjer iag.

DD. Skunck: Jag finner af actis Biugg öfwertygad hafwa subministrerat consilia 
och skyndat executionen der dhe andre hade tänckt afstå, fäller altså honom tillijka 
med dhe andre till edzör. Becchium friar iag, och dömer Cajanum till otta dagars 
fängelsse.

DD. Rudbeck: dhe dömas effter lag och constitutionerne, är någon som ex tempore 
depraecerar, då må straffet lindras för honom.

Rector: Terserus, Tolboum och Bruzaeus sampt Biugg och Eylking, finner iagh 
som dhe der warit i flock och faranöte skyldig till edzöre, och dess uthan Terserus 
till 3 gånger 12 mk för blodwijten. Bechium finner iag intet öfwertygad. Cajanum 
fäller iag till fyra dagars fängelsse. Belangande Cajani fängelse, beqwämade sig sädan 
störste dehlen till fyra dagar.

Resolutio: Af dhe skiähl in actis finnes, fälles Terserus för rijsandet och der af 
fölljande blodwijte till 3 gånger 12 mk effter det 9 cap. Sårm. med will. Item till 
edzöres boot effter det 18 och 26 cap. Edz. StL. 160 mk. 2. Tolboum, Bruzaeus, Biugg 
och Eylking böte hwardera för flock och faranöte effter berörde cap. 3. Cajanus dömes 
till 4 dagars fängelsse för sitt förseende wid denne giärning. 4. Beckius som icke 
kan fulleligen öfwertygas, befrijes.

Parterne inkallades och domen uplästes.
Biugg begiärade niuta det lagh förmår och få betänckia sig på 8 dagars tijdh, om 

appellation, det giorde och Noach. Rector swarade, att hwad lagh och constitutio
nerne effterlåta, skall dem icke förwägras. Rector tillsade, att Consistorium will en 
annan gång inquirera om intimationen. Sädan parterne affträdde, discurerades om 
appellation skulle dem effterlåtas, der så wore. H:r Åkerman tychte effter saken 
wore civiliter agerad, så kunde appellation icke förwägras.

6. Beckius och hans wederpart Anna Matzdotter inkallades, i kohnans ställe, inkom 
modren. Domen uplästes som han war fattad d. 25 Octobris, allenast lades det till 
effter Consistorii ytterligare sluth att kohnan böter 20 mk.

Beckius begiärade dilationen med executionen, såsom och få ännu deponera en 
gång eller twå. Effter hans affträde discurerades om hans begiäran, och resol. man 
kan dröya något med relegationen, der han så begiärer, på det han må kunna begynna 
den action han haar moth swärmodren, och sädan bruka någon fullmächtig. Item 
förunnes honom på 3 weckor accidentierne widh depositionen, dock måste han sielf 
den icke förrätta.

Consistorii minoris adsessores blefwo qwar, men effter dhe hade suttat i majori 
continuerligen ifrån kl. 8 om morgonen till 4. effter middagen begiärade dhe nu 
dimission. Rector inkallade fördenskull dhe parter citerade wore, och excuserade sig 
att dhe nu icke kunde framkomma, begiärandes dhe wille patientera till nästkom
mande onsdag, med hwilket dhe och låto sig nöya.

Den 22 Novemb.
höltz Consist. minus, präsentes wore Rector Magnif., DD. Brunnerus, h:r Åker

man, h. Arrhenius, Mag. Grubb. Not. Jac. Arrheni#j.
1. Hust. Marina mons. Dures inkåm moth Ol. Utter. Rect. Magnif. frågade om 

hon hade något mera att förebringa än det förr är drifwit af mannen. Hust. Marina
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begiärade niuta rätt, och att Utter måtte plichta. Utter: När heinstrijdaren [0: hingst- 
ridaren Nils Arvidsson Tegner] kom ifrån Stockholm om afftonen, sade han samme 
orden.

Matz Erichson Brun[s?] Fagrsei och Vistadii attester uplästes, hwilka wittna 
Nathanael Erickson tillstådt, sig tillijka med Utter hördt Tegner säya om afftonen 
då han kom ifrån Stockholm, att hust. Marina wore insatt.

Förre protocollet uplästes, der uthi Duren sielf begiärar, att ehuruwäl Utter kan 
få annan man för sig, dock effter han det sagdt effter den andre animo calumniandi, 
må och han något plichta.

Parterne affträdde. Sädan delibererades om han Utter skulle wara fallin till något 
straff eller hwad. H. Åkerman tychte, man borde gå ifrån den ene till den andre, in 
till dess man funne förste sagesmannen, hwilken borde plichta och dhe andre imedler- 
tijd slippa.

H. Arrhenius: detta rychtet lärer uthan twifwel hafwa sitt ursprung af wijsgås- 
sarna, hwilka fördt henne i munnen. DD. Brunnerus: dhe böra icke strax ränna med 
det dhe höra. H. Åkerman: Jag kan, och kan skie, säya occasionen till sådant rychte 
på henne, och kan icke see Utter eller Tegner först uthspridt det. H. Arrhenius: 
Aldrig wiste iag der af för än saken angafs hoos mig. Rector: Jag tycker man bör 
åthskillja det rychte nu sädan har gått, ifrån det han först kringförde, ty det synes 
icke olijkt att Tegner warit förste uphofwet till detta rychtet här på orten. M:r 
Grubb: Utter har lijkwäl hafft någon lust att tala här om.

Utter inkallades, och frågades huru han will förs wara det han rest uhr arresten? 
Swarade sig intet hafft att uppehålla sig med. Han affträdde.

H. Åkerman: wij måste adita oss grant, ty på det sättet kommer aldrig någon till 
att säya eller betyga något, fast det wore aldrig så grofft, der en skall strax plichta, 
fast han haar sagesman för sig.

H. Arrhenius: det är en stor odygd, att strax löpa med alt det man hörer, och bör 
sådan odygd icke blifwa ostraffat. Consistorium skredh till vota.

M:r Grubb: Jag tycker han bör änteligen lijda något straff, men weet icke hwad, 
kan skie han må fängzlas 3 eller 4 dagar. Detta bij föll h. Arrhenius, och determi- 
nerade 4 dagar.

H. Åkerman: Wij hafwa ondt wid att beläggia honom wed något straff, effter 
han bewijsar sig hört det af andra, och han icke heller graverat henne med någon 
suspicion om trulldom. När hon får primum auctorem igen så må hon sökia honom.

DD. Brunnerus: Att han må aldeles slippa ostraffat kan iag icke samtycki a, först 
derföre att en Christen icke bör löpa med det en hörer löst säyas. 2. Att han finnes 
ha lust att uthsprijda och confirmera detta. Dock tycker mig att han på 2 eller 3 
dagar sitter inne, och att han här bekiänner sig giort orätt att han detta sagdt, hwilket 
kan synas hafwa en speciem deprecationis.

Rector Magnif.: Jag bijfaller h:r Doctoren, och lägger det der till, att han må 
sökia Tegner, och få af wäre actis den underrättelse han kan begiära.

Discurerades om arresten, och slötz den böra föras till Consist. majus. H:r Arrhe
nius betygade det Duren tillböd sig welat hålla Utter på sin omkostnad, till dess 
saken blefwe uthförd. Item Utter sädan mycket deprecerat sitt arrests brytande.

Resol. Olaus Utter går i fängelsse 3 nätter.
Parterne inkallades och domen afsades. Hust. Marina påminte om arrestens viola- 

tion. Reet M. frågade om Utter will inställa sig effter middagen in Consist. majus.
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att swara för arrestens violation, hwar och icke skall han citeras till en annan gång. 
Han läth sig nöya med det förra. Hustru Marina påminte om giorde expenser i sa
ken. Hrr Åkermanr inge expenser gifwas in criminalibus. Resolutio. Sedan domen är 
fäldt, och hon dess innan icke urgerat på expenser, kan nu intet åthgiöras, uthan om 
hon tycker sig haa skiäl att fordra der på, bör han citeras till en annan gång.

2. Mrr Grubb berättade sin amma förra åhret tiänt hoos Prof. Lundium, och der 
blifwit besufwin af hrr Knut Kurckz cammartiänare wid chröningztijden, hwilken 
icke will ächta henne, dock gifwit henne till recognition 20 dr, begiärer nu plichta 
och förlijkas med församblingen. H. Åkermanr om denne saken skall företagas, då 
bör han swara; det wore bäst h. Lundius gofwe henne ett promotorial till Hrs Excell. 
h. Kurck, att hon måtte få rätt på honom. Res.r hon må först sökia honom der hon 
kan, och sädan komma igen. Consistorium will till det ringesta wara förwissad om 
han kiännes widh att wara barnefar. Detta sades henne. Är det så att hrr Lundius 
fått något sådant bref, der i cammartiänaren giör sig skyldig, så kan hon om lögerdag 
komma igen. Konan inkallades, och sades henne detta.

[Samma dag.]
Effter middagen höltz Consist. majus, praesentes wore Rector Magnif., DD. Rud- 

beckius, DD. Brunn., DD. Benzei., DD. Skunck, h. Åkerman, h. Gartman, DD. 
Hoffwen., h. Verelius, Mrr Fornel., h. Arrhenius, Mrr Celsius, Mrr Aurivill., M. 
Columbus, Mrr Grubb, Mrr Steuchius. Not. Jacob Arrhenius.

1. H. Pär Runvelius som förr är recommenderad stadz magistraten i Stockholm, att 
komma till Danwijken, anhåller ännu om en föreskrifft eller recommendation till 
Hrs Excell. h. Rolamb, förmenandes sig der igiönom kunna förmå Hrs Excell. der 
till att han hiälper honom der in.

Resol. Honom bewilljes recommendation till öfwerståthållaren, i hwilken och 
skall nämpnas siukdomen, der hoos gifs honom Runvelio wid handen, att han icke 
löper sielf fram till Hrs Excellrz.

Ytterligare begiärade Runvelius någon hiälp till resepenninger. Resol. Han får 
6 dr smt. af cassa studiosorum, med förmaning, att icke offtare komma cassan till 
beswär, effter han är förr dher uthur hulpen.

2. Fruun på Frötuna [Maria Stålarm, f. Kyle] beswärade sig giönom sin uthskickade, 
att henne resterar ännu i£ åhrs ränta af sahl. hrr Gyldenhiälms stipendio, för sin 
sohn*, hwilken är uthrijkes, och effter nu en annan är confirmerad till samme stipend., 
förfrågade hon sig, om hon skulle sielf kunna taga uth resten för sin son, eller söka 
der till Consistorii assistence. Hrr Verelius tychte effter detta stipend. är gifwit till 
gemene fattige studenter, så haar Consistorium att säya der till.

DD. Benzeliusr Jag seer intet Consist. kan swara eller assistera henne i sin be- 
giäran, uthan skulle Consist. något giöra, så skulle det gå på hrr Ribbing, (nu upkom 
DD. Brunnerus) och säya att han giör orätt i det han confererar på adelsmännen det 
som är gifwit till gemene personer. Hrr Åkermanr Hon wijsas till hrr Ribbing, och 
tager sin rest när bonden framdeles får något att betahla med.

Resol. Såsom Consistorium icke är tilltalt, då hrr Ribbing kom till stipend, altså 
kan det och nu icke taga sig något af hans rests uthfordran, dock får hon en annan 
gång swaret. Imedlertijdh seer Consist. på donations instrumentet.

* Sven Ribbing.
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3. Cajanus begiärer få byta sitt fängelse i penninger. Resol. Honom bewilljas gifwa 
6 mk för dygnet, hwilka gå till cassani Consistorii, dock afwäntes Noachs [Dandnells] 
fatalia för än executionen skieer.

Nu upkåm h:r Aurivillius.
4. Olaus Andreae Holmensis, begiärer hiälp af fisco, är mycket fattig. Res. Honom 

bewilljes 6 dr smt.
5. Hade facultas philos. eligerad Mag. Ericum Liung till Depositorem, och refe

rerade det nu till Consistorii adprobation. Discurerades af åthskillige detta bordt 
först proponeras i Consistorio, och sädan remitteras till faculteten, och wara onödigt 
att referera det till Consistorium, sädan facultas hade slutet der om; wore och facul
teten så starck, att han öfwerröstade dhe andre Professores, der dhe föllo emot. Dhe 
af faculteten sade der emot, faculteten rätteligen häruthinnan procederat.

Widh detta tillfälle nämde M:r Columbus, att M:r Liung säyes willia bruka en 
substitut. Alle adproberade M:r Liung här till, men att sielf förrätta ämbetet och 
icke bruka någon substitut. M:r Celsius: will han bruka substitut, då will iag hafwa 
irritum hwad iag om hans persohn haar slutet förn in facultate. Res. Consistorium 
ratificerar facultatis philosophicae sluth om M:r Liung, dock med den condition, 
att han icke brukar någon substitut, och om det skulle någon gång extraord. skiee, 
att han då gifwer Decano sine hinder tillkiänna, och hwem han will bruka i sitt 
ställe.

6. Johan Ericksson som haar uptagit Watthollmen, och fått tillsäyelse på någon 
förmedling, begiärade nu åthniuta den samme. H. Verelius: Honom är bewilljat 
förmedling i h. Arrhenii rectorat. DD. Skunck: När hemmanen komma så af sig, så 
borde fougden inquirera hwem som är ordsaken der till. Jacob Andersson fougden 
och bemälte bonde inkallades. Bonden begiärade 2 åhrs frijheet om han skulle komma 
till rätta med hemmanet, hwilket han sade wara aldeles fördärfwat till husen, iämwäl 
åcker och äng. H. Verelius: det är intet swårt att uprätta ett sådant hemman, der är 
både åcker, äng och skog.

Nu upkom h. Gartman. Förre bonden war tree gång:r afsatt, men honom blef 
lijkwist effterlåtit, att sittia qwar, ty Consistorium meente han skulle kunna, om han 
qwarblefwe, betahla sin rest.

DD. Skunck: Wij borde hafwa underrättelse af förre actis om hemmanet. H. Vere
lius: det synes bättre förmedla hemmanet, än gifwa frijheet, med detta hölt h:r 
Åkerman, men DD. Skunck tyckte bättre gifwa honom någon frijheet. Bonden till- 
spordes ännu hwad han begiärade. Fougden swarade, han begiärer förmedlas till 
store giälen och få någon frijheet. Han såår 7 t:r och begiärer slippa med 9 t:rs 
afgifft. Bonden affträdde, sädan berättade fougden honom wara flijtig, sig och wäl 
willja gå i caution för honom. H:r Verelius: Åckren haar snart i mannaminne icke 
warit giödd, och derföre bär han mycket lijtet; iag tror hemmanet blifwer behållit, 
om det niuter förre förmedling.

Discurerades åthskilligt om förmedlingen och frijheeten. DD. Beiuelius: Jag håller 
intet med förmedlingen på hemmanet, om det icke dessuthan omöyeligen kan blifwa 
behållit. H:r Aurivillius: Han må få förre förmedlingen och hafwa detta åhret fritt. 
Med detta hölt DD. Hoffweni«j och DD. Brunner. H:r Åkerman: iag will han skall 
niuta förmedlingen, och gifwa någre tunnor för detta åhret.

Resol. Han niuter den förmedling förr warit på hemmanet, och får frijheet på 
åhren 676 och 677. Bonden inkallades och hörde denne resolution. Jacob Andersson
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påmintes om caution för honom på sex åhr, den han tog sig uppå. Vid. act. 676 d.
19. Jan. §. 14. Vid. acta 668 d. 21. Nov.

Nu upkåm h:r Arrhenius.
7. Simon Erickson, som förr warit h:r Grijpenhielms bonde, och brukat ett hans 

hemman till hälften men måst öfwergifwat begiärade öhrby hemmanet. Swärfadren 
rättaren i Grän tillfrågades om han will gå i caution för denne sin mågh? Swarade 
intet wist. Fougden tillfrågades hwarföre han icke påmint om den förre bonden, 
förän han bortskiämde hemmanet? Swarade sig talt der om, men bonden dock fått 
lof att sittia qwar. Doct. Brunnerus: Jag mins det warit sagdt att man skulle see 
effter andre åboer.

Nu upkåm DD. Rudbeck.
Bonden tillfrågades om sine cautions män? Swarade sig willia wara der om be- 

kymbrad, der han niuter den frijheet under hwilken han kan uprätta hemmanet. 
Begiärade 3 åhrs frijheet och der till förmedling på 10 dr penninger och 3h t:a 
sädh, hwilket syntes alt för obilligt, effter det hemmanet stått allenast ett åhr öde. 
Förmedlingen afslogz honom strax, och tillsades att der han niuter 3 åhrs frijheet, 
så måste han hafwa caution iämwäl på dhe fölljande 3 åhr.

M:r Aurivill.: det handlas olijka med denne och den förre, den förre fick frijheet 
och förmedling, och haar det hemmanet icke wäret öde; men denne niuter ingen 
frijheet och hemmanet warit öde.

Resol. Fougden skaffar åboo på 3 åhrs frijheet.
8. Taltes om fougde i s. Algot Rommels ställe, effter Johan Persson hade för

klarat sig wara lijka om tiänsten, så frampt han icke finge 18 t:r i löhn, och Con
sistorium nögdes med den caution han anbudit. Nu tillböd sig Erich Nilsons mågh 
wid Dannemora grufwa, Anders Carm, hwilken berättade sig långe warit brukz- 
skrifware wid h. Stiernhöökz bruuk; men nu fått recommendation på ett lijtet hans 
godz i Gestrijkeland, wid hwilket han och förmeente sig kunna förrätta denne 
Acad:ns tiänst, der hon honom bewilliades. Han tillfrågades hwem han kan få till 
cautionsmän, och swarade så, iag förmener mig kunna få min patron h. Stiernhöök, 
fåår och min swärfader, om Consistorium will kiänna honom god. DD. Brunnerus: 
än om eder patron och Acad:n behöfwer eder tiänst på en tijd; han swarade, min 
patron behöfwer allenast min tiänst i fastan. Carm afträdde. H. Verelius: I wåras 
war Erich Nilsson hoos mig och recommenderade honom, lofwandes sig willia wara 
man derföre, men effter han hörde der föll ringa löhn, talte han intet meer der om, 
tyckandes honom icke kunna der af subsistera. Nu sädan han haar tagit den andre 
beställningen af h:r Stiärnhöök, kom swärfadren hijt och talte med mig, att han 
giärna såge, det han finge denne der brede widh, och ett Acad. hemman att boo på 
för uthlagor.

Resol. Han skaffar sig cautions män, och komme med dhe willkohr till tiänsten, 
att han icke så binder sig hoos h:r Stiärnhöök, att Acad:n lijder der igiönom någon 
skada. Löhnen beståås honom som dhe förre 18 t:r.

9. Ringii bref uplästes angående spannemålshandlen widh Kopparbärget, hwaräst 
kiöpmännen sig resolverat på 3 sätt, lefnandes Consistorio fritt uthwälia, hwilket 
det behagar. Nembl. 1. Att effterlåta dem spannemåhlen för 12 dr t:n mot reda 
betalning till Kyndersmässo. 2. å 13 dr t:n emot 1/3 deel af betalningen till Påls- 
mässo och det öfriga in Junio. 3. Effter marckgången som blifwer framdeles i winter. 
Sädan begiärade Ringius i samme bref, att hwilken condition Consist. uthwälljer, 
det då will med forderligaste swara och sluta, effter kiöpmännen ellies tänckia inlåta
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sig i spannemålshandel med en Stockholmsboo, om tysk sädh. Item uplästes Olof 
Håkansons bref ifrån Stockholm, der i han nekar sig willia behålla kyrckherbergz- 
spannemåhlen, der han blifwer löös, effter det är sämbre sädh och mindre möhl.

Här discurerades åthskilligt, hwilket förslaget man skulle emottaga af dhem Ringius 
nämpner i sitt bref. H:r Verelius: Martinus Gregorii begiärer 500 t:r och Olof 
Håkanson 1000 t:r, effter iag seer dem både icke kunna få så mycket dhe begiära, 
så weet iag nu icke om dhe skole willia taga något af Wässmannelandz spannemåhlen, 
få wij så mycket i Stockholm, så tycker mig det är bäst spannemåhlen går dijt. DD. 
Benzelius: Rådmannen Bång tillbud sig i sommars willia kiöpa 600 t:r och gifwa 
reda penninger. Jochum [Alstedt] bryggare begiärade och 400 t:r och lärer fuller 
gifwa 12 dr t:n. DD. Skunck: effter wij få någre penninger i Stockholm att hiälpa 
oss med, så kunna wij accordera med dhe andre om 13 dr t:n till midsommar, med 
detta hölt h. Gartman och DD. Hoffwen. men h. Åkerman och h. Arrhenius tychte 
bäst wara taga 12 dr strax, med hwilket och hölt M:r Fornelius och M:r Celsius. 
M:r Steuchius: Om männen äre owisse och medlen behöfwes till fölljande termiin, 
så är bäst strax taga tolf; men kan Acad:n patientera, så är bätter taga 13, dock 
tycker iag att betahlningen lärer dragas uth till hösten. M:r Grubb: Jag tycker om 
Acad:n kan hiälpa sig med dhe andre medlen ifrån Stockholm komma, må man dröya 
med dhe andre och taga 13. M:r Columb.: Jag tycker rådeligast taga den betalning 
strax kunde föllia å 12 dr t:n. H. Verel.: Jag suspenderar mitt votum. DD. Hoffw.: 
Jag är indifferent, dock tycker mig det förslaget på 13 är bäst.

Detta bijföll h. Gartman. H. Åkerman: Jag håller med det förslaget på 12. DD: 
Skunck: Jag håller med förslaget på 13. DD. Benzel.: 13. DD. Brunnerus: 13. DD. 
Rudbeck: 13. Rector M. 12 wid Kyndersmässo.

Resol. Man blifwer wid det förslaget som är på 13. Sädan discurerades om kyrk- 
herbergz spannemåhlen wid Stockholm, om den blifwer löös.

Resol. Professores taga pro quota hwar till sig af denne spannemåhlen å 11 dr t:n 
effter han är slödh.

10. Rector M. frågade, huru han skall bära sig åth med Roxen, som icke ännu 
lefwererar igen den pant han haar tagit af Mallmaböndren, sade sig skrifwit honom 
till der om, men ännu icke fått swar. Res. Rector M. beskickar honom ännu en 
gång giönom 2 befallningzmän.

11. Rector påminte ännu wara nödigt, att Consistorium bekymbrar sig om en 
advocat till Revision uthi M:r Boos saak. Men blef intet giort här till denne gången.

12. Mag. Nezelii skrifftelige förklaring effter förre Consistorii sluth inkom och 
uplästes. H. Gartman och DD. Rudbeckius tychte bäst låta det stå så länge, det dhe 
flere bijföllo. H. Verelius: Så bör han så länge afstå ifrån rummet. Detta förmeente 
nästan alle M:r Nezelii mening wara i skrifften. Reet. M.: till min exculpation i 
denne saak, angående det rum vice Bibliothecarius M:r Nezelius haar intagit i Pro
fessorum bänck i kyrckian, såsom iag finner den emot constitutiones och uthan grund 
i 111. Cancell. bref, så haar jag på mitt ämbetes wägnar icke kunnat lefna den salten 
orörd, uthan welat referera henne till Ven. Consistorii betänckiande, och således 
wara enskyllat för dem som antingen nu eller framdeles kunna förundra sig på huru 
vice Bibliothecar[i]us extraordinarius är kommen till att stå ibland Professores.

DD. Rudbeck., DD. Brunnerus och DD. Skunck förstå och icke annorledes, än 
att han bör imedlertijd afstå ifrån rummet. H. Åkerman: Jag tycker effter han haar 
rum näst Professores, så må han stå i bäncken. M:r Celsius: intet tränger han mig.

13. Rector påminte tijden wara att nu tänckia på hwem som honom borde suc-
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cedera i ämbetet. H. Columbus nämdes der till effter ordningen, och excuserade sig 
särdeles effter denne tijden wore swåra saker dem han icke trodde sig kunna, som 
det borde, igiönomgå till alles nöye. Consistorium gratulerade honom rectoratet, och 
han begiärade V:di Consistorii adsistence i samma ämbete.

14. Sam. [Johansson] klåckare inkom emot Prof. Mag. Fornelium, beklagandes sig 
att h. Profess, förleden tijsdag otte dagar sädan hade kommet ifrån sitt huus till 
hans, och låtet någre karlar gå med yxer och järnstörer på hans taak och det neder- 
hugga. Sade, om iag icke hade skaffat förbodh, hade han och hugget neder wäggen. 
Kiölnan haar iag låtit obygd effter hans begiäran, ehuruwäl den icke ogillades af 
stadz magistraten, hwilken dock befalte iag skulle komma öfwer ens med h:r Pro
fessoren om kiölnebygnaden, det iag sökte, och stälte han sielf en skrifft, den han 
begiärade iag skulle underskrifwa, men iag kunde det icke giöra, för den ena punchten 
skull der war införd.

Prof. Fornel.: När han begynte byggia kiölna, då skickade mohr effter mig af 
räddhoga att blifwa upbränd, iag gick derföre till borgmästaren, hwilken aldeles 
resolverade att ingen kiölna der byggas skulle, men icke dess mindre bygde Samuel, 
altså skickades åter andre gången och giordes förbodh af staden. Samuel sade, iag 
haar allenast upsatt badstugu och icke kiölna. Prof. Fornel.: När andra förbodet 
skiedt war, och han giönom Rimmium begiärade iag wille effterlåta bygnaden, då 
ehuru iag war rädd om modrens gård, wille iag lijkwäl giöra honom till willjes, 
effter han tillböd sig willja gifwa en revers ifrån sig, att han skulle bruka kiölnan 
för sig allena, bad mig ställa skrifften så hårdt iag sielf wille, och iu hårdare hon 
stältes, iu bättre sade han kan iag excusera mig när andra begiära henne till lähns. 
Reversen hade han heela månaden hoos sig, och wille icke underskrifwa honom, 
går sädan och skaffar sig en ny stadz magistratens resolution twärt emot den förre. 
Reversen uplästes, hwilken Samuel adproberade in till den puncten att wäggen skulle 
uthan process nederrijfwas. Sädan sade Samuel sig icke giordt kiölnan färdig. Prof. 
Fornelius: Näfren war redan bränd, kuren uppe den iag läth nederrijfwa. Extractet 
af stadsens protocoll uplästes, och sade Prof. Fornelius det wara osant, hwad der i 
sägz om slotzbefalningzmannen, borgmästare och rådh. Begiärade syyn på huset den 
och Samuel wille hafwa. DD. Benzelius frågade antingen huset är kullhugget för det 
Samuel icke wille skrifwa under reversen, eller derföre att der ellades i bygningen. 
M:r Fornelius swarade för både ordsakerna. Sade ytterligare, Samuel förde förr en 
gång en hoop gruus in för mors port, säyandes sig råda om halfwe gatan, iag läth 
förat tillbaka för hans port, om han icke hade hafft kiölnan på ett annat ställe förr 
wille iag intet säya der om.

Samuel: Gränden hörer eder till, och läth sahl. Professoren läggia gatan, men 
ingen rännesten wid min balck, derföre förde iag dijt gruset att wattnet icke skulle 
skada honom, begiärade sedan få läggia der en rännesten, hwilket mig och för- 
wägrades. Den syyn Sam. Johansson hade låtet hålla uplästes. Begge parterne be
giärade ny syyn. M:r Aurivillius och h. Åkerman frågade om icke det wore nog att 
en syyn redan wore skiedt. M:r Fornelius: det är ännu något som iag giärna will, 
skulle obseveras.

Parterne affträdde. DD. Rudbeck: Jag will giärna eximera mig ifrån denne saken, 
synen angående, tycker mig den hörer till staden. DD. Benzelius: Fast kiölnan icke 
war Färdig, så kunde hon blifwit färdig, och war således M:r Fornelii protestation 
lijka starck. Parterne inkåmmo å nyo. Samuel war bortgången. M:r Fornelius sade,
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h. Åckerman underrättade mig då han gick uth, att den syyn redan är hållen, är 
skiedd effter utriusq#e magistratus befallning, hwilket iag icke wiste, ey heller min 
mohr, som borde hafft sin man der hoos, weet icke heller om någon wiste af samma 
syyn i min moders gårdh, detta tillstod och Samuel, och syntes sådant wara ett 
starckt skiähl att bewillja ny syyn. M:r Celsius och Mag. Aurivillius togo sig det 
beswäret uppå. Secretarius skulle och wara der tillstädes, af staden lofwade Samuel 
Johanson skaffa sig synesmän.

15. Sylvest. Biugg angaf P. Terserum för det han wid sidste Consistorium sagdt 
honom skrifwit som en skiälm.

Terserus bekiände sig det giort af hastigt förseende, der till han blef förorsakad 
af Biuggz skrifft, der i han injurierar honom. Sade: Biugg frågade i farstugun, hwar- 
före iag sade honom wara skamlöös? Iag swarade i kalla ju mig skamlöös i eder 
skrifft, hafwen i intet wichtigare att tahla om så må i så giärna tijga. Biugg sade, du 
kallade mig som en skiälm, iag swarade, i hafwen skrifwit mig som en skiälm. Par- 
terne affträdde. Res. Denne saak hörer till Consist. minus.

Den 24 Novembris

förän oration höltz, kommo Professores tillsammans i Consistorio, som wore 
Rector Magnificus, DD. Rudbeckius, DD. Brunnerus, DD. Benzelius, DD. Skunck, 
h. Gartman, DD. Hoffwen., M:r Celsius, M:r Aurivill., M:r Columbus, M:r Grubb, 
M:r Steuchius. Not. Jacob Arrheniwr.

1. Slötz att And. Carm, som åstundar komma i sahl. Algot Romwells ställe, skall 
skaffa sig en annan cautionsman till swärfadren.

2. Begiärade sahl. Hedrasi änckia, att få tillgifft på sin sohns böter under förre 
Rectore. I anseende till henwes armodh, wille Consist. giärna efftergifwa, men tychte 
sohnens okynne ändteligen böra straffas, på det han der igiönom måtte bringas till 
någon emendation. Resol. Han afsitter sine böter med 3 dagars fängelsse.

Den 25 Novembris

höltz Consist. minus, p*vss. wore Rector M., DD. Brunnerus, h:r Åkerman, M:r 
Grubb. Not. Jacob Arrhenius.

1. Sylvest. Biugg klagade öfwer Terserum, att han under förre action hade kallat 
honom skamlöös, och sädan i farstugun sagdt honom skrifwit sin skrifft som en 
skiälm. Terserus berättade här om som tillförende uthi Consist. majore, läggiandes 
der till att Biugg hotat honom, hwar till han dock nekade.

Biuggs skrifft framtogz, der i han kallar Terserum swijkfull, och säyer honom 
inwecklad sig i saken af argheet och updichtad beskyllning etc. Cajanus inkom, 
witnade således, när wij komme uhr Consist. frågade Biugg Terserus hwarföre han 
kallade honom skamlöös. Terserus swarade, hwarföre nämpna i mig så i eder skrifft. 
Biugg sade, det lög i som en skiälm, Terserus swarade, det är sant, men i hafwen 
skrifwit som en skiälm. Cajanus tillfrågades, om han hörde något hoot? Swarade 
sig då icke hört något, uthan Biugg sädan sagdt, det Terserus skulle blifwa klipc 
öfwer näsan. Detta sade Biugg sig sagdt skola skiee för det han skiälte honom.

Figrelius inkom, aflade edh, och wittnade lijka som Cajanus, läggiandes det till, 
att Biuggen tagit närwarandes till witnes på Terseri skiälsordh, och sagdt, Terserus 
14 -  724147 Sollender
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skulle wäl blifwa klipt öfwer näsan. Frågades när Biugg hotade Terserum? Swara- 
des, när han först talte åth honom. Frågades om Terserus sade, Biugg hade skrifwit 
som en skiälm? Swarades ja. Detta tillstodh och Terserus sielf, och sade: Biugg 
apprehenderade annorledes hans ord än dhe wore, sig icke sagdt honom skrifwit 
som en skiälm alt hwad i skrifften fans, uthan allenast det honom angick. Biugg 
påstod Terserus förstått heela skrifften. Terserus nekade sade sig och welat undfly 
Biugg, men icke kunnat. Biugg: I fingen detta som i plägen giöra. Parterne affträdde. 
Detta tychtes warit allenast en bråd skildnad, och hade dhe invicem gifwit hwar 
andra lijka ordh, hwarföre dhe och både måtte plichta. H. Åkerman: effter dhe förr 
bödt så mycket, tycker mig dem effterlåtes att förlijkas, om dhe willia, ellies måste 
dhe både plichta. Detta bijfölle Reet. M. M:r Grubb: kunde man med orden uth- 
rätta något hoos dem wore godt; men iag tycker dhe borde sittia i proban något. 
Detta bijföll DD. Brunnerus, hälst effter Biugg är mycket hård.

Parterne inkallades. Rector: det är Consistorium okiärdt, att i så obilligt com- 
portere eder, icke allenast emot eder inbördes uthan och emot rätten, som finner 
sig och graverad här af, och effter i wed förre action äre så illa uthråkade, sågo 
Consistorium giärna att i icke graverade eder ännu sieifwe med sådant mera, will 
och tillåta förlijkning om i sieifwe äre der till benägne, ellies går straffet eder både 
öfwer effter lagh. DD. Brunnerus och h:r Åkerman lade och här till graves admoni
tiones till både parterne.

Biugg exciperade sig icke förhållit sig obilligt i rätten.
Honom förehöltz dhe ord i hans skrifft finwas angående Terserum, hwilka wore 

aeqvipollent med skamlöös. Biugg sade sig ännu kunna bewijsa dem fingerat något. 
Terserus war nögd der med att dhe förlijkas. Biugg wijste sig der till owillig, sade 
sig icke gifwit Tersero sådane ordh, uthan så wijda han skulle bewijsa det han 
sagdt, wille doch förlijkas allenast han finge den satisfaction, att Terserus revocerade 
sine ordh. Consist. förehölt honom, det han och borde revocera sine ordh emot Ter
serum, och att dhe å båda sijdor måste lijka beqwäma sig. Parterne uthwijstes.

Resol. Sylvest. Biugg och Petr. Terserus böta för ett oqwädensord hwardera 6 mk 
effter 31 cap. §. 2. Rådst.B.

2. H. Tobias Duwalt och Nie. Kenicius anklagade Carolum Bille och Abrahamum 
Fontelium för någre sig tillfogade injurier. Kennicius giorde sådan berättelse: i ett 
graföhl på Brunby war iag såsom en huuswärd och Carolus Bille budin att bära 
lijket, sädan begrafningen war skiedd, foor han ifrån kyrekian hem till sin faders 
gård, sedan kom han till Brunby, hafwandes en stor skinpäls på och der uthan på 
wärja och gehäng, när dhe kommo till gården skiöte dhe, och hade tillförrenne warit 
inne och giort oliudh i Eeneby. Fontelius fäldte och de orden, iag är kyrekioheerdens 
son i Giäfle och min moder är en trullpacka. När iag fick wetta dhe wore komne, 
och att dhe hade ondt i sinnet emot Collin, derföre att han tagit först under lijket, 
gick iag uth och böd dem in, Bille sade sådane ord för sig sielf, rackel och tygh etc. 
När dhe kommo in satte Bille sig hoos mig, och sång en wijsa sedan h:r pastor war 
bortrest, kommo dhe in och wille intet sitta, och förde samme ord som förr. Då 
stijger h. Duwalt up, och frågar om Bille wille sitta, Bille swarade ney, Duwalt 
drack honom till, tog af myssan, men Bille tog intet af hatten, ehuruwäl h. Duwalt 
bad honom, Bille sade: iag haar så gode privilegier som i, togh så i wärjan, men 
Duwalt högg först till, dock weet iag intet hwilken först drog sin wärja. Bille och 
Fontelius ginge uth, och skiälte oss wid fönstret för skiälmar och hundzfottar, sade
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sig skola gifwa oss stuth, hade icke folck kommet emellan, hade dhe wäl fått hugg 
som dhe förtiänt, dhe sade, h:r Duwalt är intet annat än en bondeplågare och ligger 
hemma wij skole gifwa honom stuth.

H:r Åkerman frågade, uthi hwad stycker dhe finna sig injurierade.
H. Duwalt sade, dem kallat sig åsna hunsphott och bondeplågare, öfwer samme 

skiälsord beswärade sig och Kenicius. Uppå denne relation uplästes ett bref till 
mons:r Kennicium af d. 13 Novemb. underskrifwit af Bille och Fontelio.

Kennicius uptog detta bref, såsom det i hwilket han säyes wara impos mentis och 
icke som en annor menniskia. Protesterade på sin tiänst och h:r Duwaltz adelige
privilegier, emot hwilka Bille och Fontelius skulle hafwa sig försedt.......Häruthinnan
begiärade och wetta hwad dhe förstå med nampnet Matz Erickson, den dhe låter 
hälsa i sitt bref.

Bille refererade så: Jag och min broder [Samuel] wore budne, sädan reste wij heem 
och åte, och effter föräldrarna wore om afftonen i begrafningzgården, gick iag dijt 
och hade min pels på, effter det war kalt, icke menandes der med något ondt. När 
wij komme till gården delibererade wij först om wij skulle gå in eller icke, på dec 
wij icke skulle förarga någon. Nils Pärson i Löfsta kom och tog oss in i en annor 
stugu och plägade oss wäl, och giorde wij intet oliud. Jag tänckte sädan gå in att 
hälsa på kyrckioheerden, hwilken, då iag kom, bad mig sitta, det iag giorde, men 
effter iag sågh det misshagade lagläsaren [o: Kenicius] att iag satt, gick iag uth, och 
då iag andre gången kom in, stiger h. Duwalt up, och frågade således: I hwad 
mening kom du in när du gick hijt? Iag tänckte iag hade så stort jus som andre, 
hade och hatten på, och widh iag skiöt up hatten, frågade han om iag giorde det 
för hans skull, drog så sin wärja, då tänckte iag defendera mig som och skiedde. H:r 
Duwalt: Bille högg effter mig, men blef hindrad. Bille: iag tänckte allenast revangera 
om mig något wederfores, då stijger lagföraren up, och låter böndren skiöfla oss 
uth och stängia dören till, hwilket giorde mig ondt. Min broder [Samuel] gick in 
och talte med Kenicio, hwilken slog för honom i bordet med kiäppen. Frågades 
hwad Bille sade då han gick uth? Swarades: iag bad herren skulle gå uth och slås 
för hand, och der med gick iag bort. Rect. Magnif. Huru kom Fontelius i föll je. 
Fontelius: dhe andre toge mig med sig. Frågades: wore i med i Eeneby hoos änckian? 
Swarades ja, wij meente gå emot far och moor, och betänckte oss om wij skulle gå 
in eller icke, då kom wärden uth och togh oss in. Rector: Wore i nökter när i wore 
i änckiehuset? Sw. ja. Bille: när liuset slåcknade, ginge wij in i änckians gård, der 
begynte en pijga bruka mun på oss, till hwilken iag sade: iag haar intet med eder 
beställa, och gick der med bort. Jag hade och intet ärnat gå in i begrafningzgården.

Fontelius sade sig fått 3 slag af Kenicio, och ett slag af h. Duwaltz wärja. H:r 
Duwalt: iag talade icke ett ord medh honom.

Wittnen upfordrades åthskillige gånger, men upkomme icke, kunde altså saken 
icke wijdare komma denne gången, uthan upskiötz till näste Consist:m.

3. Framwijstes ett bref från h:r Knut Kurckz håfmästare till Prof. Lundium, der i 
han säyer hofslagaren [Johan Blaver] kiännas wid sig belägrat h. Lundii amma.

Delibererades om detta bref skulle wara sufficient, att försäkra Consist:m det 
bemälte hofslagare och ingen annan hade besufwit denne konan. Detta kunde Con
sistorium intet finna. Res. Man wäntar ännu någon wissare kunskap af hans egen 
skrifwelse, eller goda wittne. Och kan man bäst expediera detta giönom h. Oloff 
Sparman.
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4. Hanss Bengdtsons timbermans hustru Karin klagade sig öfwer Drydelii och 
Erici Tordenii disciplar, hwilka åket kull henne på slotzbackan, då hon och är så illa 
medfaren, att hon wäret all blå som ännu syntes. Rector Magnif. refererade således: 
sedan saken war angifwen decernerade iag gåssarna hwar sin stuth, hwar med 
hustrun war nögd, allenast hon finge något för skadan. Praeceptorerna tychte sig 
icke kunna gifwa föräldrarna sådant tillkiänna, uthan wille heller sielfwe fömöya 
henne. Praecept. refererade gossarna redan plichtat, och sig willia förnöya hustrun. 
Tordenius sade sig skrifwit till gåssens föräldrar, men ännu icke fått swar. Drydelius: 
sig willja igiönom den äldre Gödingen söka att förnöya henne.

Resol. Praeceptorerne förnöya henne innan otte dagar, ellies dömwes i saken.
5. Angaf Brita Persdotter studios. Garman för uthgifwin hugg. Garman war icke 

tillstädes, altså upskiötz saken, och han böter pro neglecta citatione sine 3 mk.

Den 29 Novemb.

effter bönen kommo Profess, tillhopa in Consistorio. Nembl. Rector M., DD. 
Brunnerus, DD. Skunck, h. Gartman, DD. Hoffwen., h. Verelius, M:r Celsius, M:r 
Aurivill., M:r Columb., M:r Grubb. Not. Jacob Arrheniar.

1. Rector talte om att Hedraeus icke will effter Consistorii förre tillåtelse afsittia 
sine böter med fängelse, uthan heller skaffa sig penninger att böta med. Discurerades 
om hans elacka förhållande, och att han är aldeles indignus stipendio, till hwilket 
modren uthwärckat honom recommendation af 111. Cancell., hälst effter han intet 
godt haar lärdt eller uthrättet mädan han det förr hade. Tychte och alle att han 
borde plichta för sitt förseende med fängelsse, effter han icke kan förtiäna sig 
något till att böta med, uthan måste hafwa det af modren, som är heelt fattig.

2. Frågade Rector om icke inspect. stipendiariorum på förledet åhr böra och 
willia verificera instrumentet på Communitetetz diskholdningen det åhret, effter h. 
Rudbeck undrager sig iämwäl der ifrån. Detta toge bemälte inspectores sig uppå, 
som wore DD. Skunck och M:r Aurivillius, hwilka och sade sig kunna hafwa under
rättelse der om af sine zedlar uthgifne den tijden åth dhem Communitetet nyttiade.

3. Brefwen till Kongl. M:t och 111. Cancell. uplästes och adproberades i den form 
dhe bortginge och i copiebooken fins. Sädan tilläde h. Verelius något om Wäss- 
mannelandz godzen, huru dhe handteras, hwilket Reet. M. adproberade.

4. Berättade h:r Quaestor landzhöfdingen h:r Duwalt giönom bref ännu begiära 
kyrkherbergz spannemåhlen i Wässmanneland, och att han nästan gifwer den för
hoppning, att dhe skulle kunna blifwa löse. Resol. Om dhe blifwa löse så får h. 
Duwalt dem, effter han står wäl hoos Kongl. M:t, så tillijtes han och att hiälpa till 
att få dem löse.

5. Res. Consistorium låter gå ett bref till cantzlierådet h:r Ho[g]husen, och recom- 
menderar honom sitt bref och ansökiande hoos Kongl. M:t, i samme bref giörs en 
kort underrättelsse om Academiens tillstånd och olägenheet, som förorsakas der af, 
att dess kyrckioherbergen borttagas.

6. Bonden Anders Mårtensson som will uptaga Acadrae hemmanet i Ockelsta, 
och Skieffmna sochn, som länge warit öde, begiärade 3 åhrs frijheet. Resol. Effter 
hemmanet länge warit öde, unnes honom samme frijheet som Anders Pärsson niuter 
på det andra Acad:ae hemmanet i samme by.
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Den 30 Novemb.
effter predijkan sammanträdde Professores i gamble Academien, som wore Rector 

Magnif., DD. Brunnerus, DD. Skunck, h. Gartman, DD. Hoffwenius, h. Werelius, 
h:r Arrhenius, M:r Celsius, M:r Aurivillius, M:r Columbus, M:r Grubb. Not. Jac. 
Arrhenius.

1. Berättade Rector sig i går fått 3 bref från befakn Stehn, angående det pasquill 
i går om natt war anskrifwit på honom wid scholen, hwilket Rector på hans begiäran 
låtit afcopiera och uthstryka. I det andra brefwet hade h:r Stehn låtet förstå, sig 
hafwa dem misstänckte för pasquillet, som i Noachs [Dandnells] saak warit interesse- 
rade, hwarföre och Rector i går affton dem kallat till sig och frågat der effter, men 
dhe aldeles nekat sig wetta der af. Sist hade h. Stehn begiärat giönom en publique 
skrifft tagas i beskydd, aldenstund han i pasquillet undsäyes att skola lijda det Noach 
wederfors. Detta refererade Rector till Consistorii omdöme och betänckiande, effter 
det publiquo nomine skie skulle. Här wid discurerades att Stehn wore i anseende till 
sin tiänst nogsampt förr privilegierad, skulle och en sådan skrifft som han begiärer, 
gifwa folck ordsaak att calumniera honom.

Resol. Honom swaras, att inspect. willia kalla hwar sitt landskap tillhopa, och 
förmana dem ifrån sådant argdt företagande, är han der med icke nögd, så bewilljes 
honom hans begiäran. Dessuthan begiärade h. Stehn copie af Sylvest. Biuggz inlagde 
skrifft emot Noach, effter det hon toucherar honom. Resolutio. Han får ett trans- 
sumpt der af.

2. Andreas Carm hade icke kunnat fått meer än swärfadrens nampn under sin 
cautions skrifft; h:r Stiernhöök, hwars caution han förr förmeente sig kunna få, hade 
sagdt, sig icke kunna cavera för honom, aldenstund han sielf förtroor honom sitt 
godz uthan caution.

Resol. Consistorium låter sig nöya med swärfadrens caution på ett åhr, så länge 
det får pröfwa hans flijt och richtigheet.

3. Förfrågade sig fougden Unonius, om han icke skall sättia Academiens låås för 
kyrckeherbergen brede wid Chronones. Resol. Han tillsätter Acad:ns låås, till den 
ända, att när säden uttagz, Acad:n då må hafwa sin uthskickade tillstädes, att see 
huru mycket der faller, och låta sig wederbörligen quittera, hwilket och skall säyas 
länsmännen.

4. Framwijstes Academiae böndrens i Tuhundrad härad i Wässmanneland supplique, 
at få tillgifft på förökningz spannen, i anseende till den store giästning dhe haft af 
krigzfolcket. Res. Befallningzman ransakar hwilka af bemälte bönder boo wid store 
wägen och lidit skada giönom sådan giästning, hwilken berörde span på detta åhret 
remitteres, iämwäl dem ännu icke inkommit med sine suppliquer här om, aldenstund 
dhe äntå läre komma.

Wid detta tillfälle omtaltes och, den store pressur Academiens bönder lijda, i det 
dhe måste till durchresande krigzfolcket giöra stor giärd, och sedan ofwan uppå 
hafwa soldater i gården, hwilka inpacka sig månge hoos en bonde, och twinga honom 
att underhålla sig, tagandes wid afresandet penninger af dhe andre. H:r Verelius 
lofwade sig lefrera ett läns- och fiärdingzmannens bref, hwar af är klart att så tillgår.

Res. Befallningzmannen informerar sig om detta, då han dijtreeser.
5. Resolutio. Mölnaren i Fiskeså får det uthlofwade promotorialet till Kongl. Håf- 

rätten; i den form han fick i h. Celsii rectorat.
6. Kungiorde Rector sig begynt exequera domen emellan borgaren Noach [Dand-
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nell] och hans wederparter, men Noach begiärat execution måtte innehållas, effter han 
will sökia Kongl. Håfrätten i saken, det Rector wille hafwa protocollerat, på det ingen 
må förundra der på, att executionen icke anställes.

7. H. Verelius berättade landzhöfdingen i Wästeråhs pålagdt böndren, att uthgiöra 
hwar 2 t:r torkad sädh emot 10 dr t:n dem lähnsmännen skohle lefwerera. Nu frågade 
fougden om han icke skulle der till uplåta Acad:ns spannemåhl på des ödeshemman, 
hwilken Acad:n icke kan få upförd till Kopparberget, wore och owist huru den 
öfrige upkonwwer, effter böndernes hästar äre giönom skiutzning mycket utmattade. 
Resol. Man låter heller föra henne till Stockholm och gifwer 1 dr för tunnan i fohr- 
lön, så kan lijkwäl Acad:n hafwa 11 dr t:n behållit och uplåtes denne spannemåhlen 
Jochum [Alstedt] bryggiare, som Prof. Aurivillius berättade willia gifwa 12 dr t:n, 
och sig kunna försäkra Academien om betahlningen.

Den 2 Decembris
höltz Consistorium majus, praesentes wore Rector Magnif., DD. Brunnerus, h. 

Åkerman, h. Gartman, h:r Werelius, M:r Celsius, M:r Grubb, M:r Steuchius. Not. 
Jacob Arrhenius.

1. Bookhållaren framwijste täckning på 674 åhrs kyrckiotijonde i Hällsingelandh, 
hwilken rächning han sade icke swara emot uttagningzlängden. Item framwijste 
han en förtechning på 4 sochner, med en hoop cautions zedlar för samma tijonde 
på det åhret. Discurerades att der icke wijses quittenzier, så betalas cautionerne ännu, 
och tager Carmen dem med sig.

DD. Brunnerus: det är äfwentyrligit att committera honom detta, som är aldeles 
owan wid wärcket, som och att förtroo honom originalen.

H:r Åkerman: H. Doctoren war allena borto, då wij slöto att han skulle draga 
åstad. Skole wij nu åter uptaga detta igen? DD. Brunnerus: det är en pique för mig, 
och effter h:r collega haar förr gifwit migh den beskyllning, att iag skall warit för- 
summelig i mitt inspectoris ämbete, så begiärar iag tahla något. H. Åkerman: det 
är intet så förståendes, iag haar det icke giordt. Rector: om h. Doctoren will nu 
andraga sådan, så går oss tijden bort.

H. Verelius: Carm torde kunna försällia något spannemål der uppe, förstår sig 
och der till, om han får instruction, men ellies icke. Jag tycker man kunde effterlåta 
häradzskrifwaren Uhr den spannemål han begiärer, om han dristar sig att taga honom. 
Ingen haar ännu framwijst Kongl. ordres att borttaga kyrckioherbergen. DD. Brun
nerus: Gudh weet om wij drista oss der till, men komma alla öfwerens der om, så 
måste wij alle stå derföre.

M:r Steuchius: Nog kan Consist. förswara sig der med, att det icke wist af någon 
arrest. H:r Åkerman: iag haar underrättelsse der om, att gouverneuren haar ordres af 
Cammaren, att amicabiliter handla medh oss, men han giör det icke. H. Verelius: 
Wij kunna wäl explicera oss i Cammaren. H:r Åkerman: det wore tutissimum för 
oss, om spannemåhlen föryttrades der i landet.

DD. Brunnerus: Wij förswara det icke, att wij icke högre respectere Kongl. för- 
bodh. Rector M.: det är wist wij läre icke kunna declinera det argumentet, än om 
wij gifwa honom den instruction, att der honom icke möter något annat än wij 
wete af, han då sälljer så mycket han hinner.

Resol. Consist. gifwer honom instruction att föryttra spannemåhlen som han bäst 
gitter, effter Consist. icke weet af något hinder.
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H:r Verelius: Carm beswärar sig öfwer det han så hårdt bindes tili den gamble 
restens uthfordrande. DD. Brunn.: Jag tycker han bör icke undraga sig det, han kan 
och få något af det han upfordrar. M:r Steuchius: Jag tycker Academien kan hafwa 
sin låås brede wid fougdens, effter det Cammarens ordres äre, att säden icke bör 
uttagas för än betalningen fölljer. Man kan och säya det Acad:n icke fått sin betalning 
för 1675 åhrs kyrckeherberge.

Resol. Detta införes och i hans instruction, och får han copie af Kongl. M:tz con- 
firmation på Acad:ns beneficier och privilegier, ehest confererar han med fougderne, 
och giör sig kunnig som han bäst kan om 674 åhrs räst, och kungiör det Consistorio 
när han kommer tillbaka.

Carmen inkallades och förmantes giöra all flijt, att föryttra spannemåhlen der han 
får gpde kiöpmän. Hindrar arresten, då tager han copie af förbodet och skickar det 
hijt med posten, imedlertijd sätter han Acad:ns låås brede wid fougdens, och säger, 
att Acad:n icke låter uth någon sädh, förän hon är betalt för det förr är taget der i 
landet.

Carm sade sig wara beswärligit att uthfordra resten i dhe långdt aflägse sochner. 
DD. Brunnerus: Befallningzmannen Grijs lärer assistera honom, der om han tillijtes 
i brefwet Carm förer med sigh. Bookhållaren: der är icke öfwer 50 drs rest i dhe 
aflägse orter. H:r Verelius: om intet hinder är, så kan spannemåhlen strax uthtagas. 
Dhe 2 störste kyrckieherbergen will iag strax förordna till Bärget.

2. Påminte h:r Verelius, att någre Acad:ns bönder, äre i Wässmanneland, hoos 
hwilka någre hundrade man tillijka legat, och dem ruinerat, tyckes altså dem böra 
meer ansees än dhe andre. Rector refererade denne bonden nu hijtkommen war, 
allenast tahla för ett rättarelagh, men effter det andra rättarelagec är lijka graverat, 
så må och Consist:m resolvera lijka för dem både. DD. Brunnerus: än om en skulle 
heller gifwa något effter, än afslå denne förhögningzspannen, som dhe begiära, ty 
han synes här igiönom komma uhr bruket.

Resol. Dhe gårdar, uthi hwilka dhe stora inqwarteringer warit, förskonas med 
denne förökningzspannen på alle åhren, iämwäl detta innewarande.

3. Påminte Rector, att Acad:se böndren blifwa och twungne att uthgiöra spanne- 
mål tillijka med andre, ehuruwäl dhe icke gifwa uthlagor till Chronan, och således 
icke kan skie någon afkortning för dem.

Res. Bref går till Kongl. Cammaren här om, som och om kyrckioherbergen. 
Imedlertijd låta böndren quittera sig, hwad som dem aftages.

H:r Åkerman påminte, att rättarne borde hafwa landtogz ordningen.
4. Fougden Ringius påminte om någre bönder, som hafwa af desperation gifwit sig 

till ryttare, och lefnat någon sädh på hemmanen effter sig, den han begiärade få 
föra till Wästeråhs och sällia för 10 dr t:n, effter det hon icke kan bringas till Stock
holm effter förre sluth, aldenstund det är strängt förbudit att någon skall resa bort 
med sina hästar. Resol. Säden föres till Wästeråhs och föryttras der.

5. Edwert Häger begiärade tillgifft på den deel af sine böter Consistorio tillkom. 
Resol. Det bewilljes honom.

6. Matz Gustafson i Dorsilla i Tillinge sochn wed Enkiöping, begiärar den för
medling som förr wäret på hemmanet, effter andre hemmanen liggia öde, och han 
haar der af stort beswär.

Resol. Honom bewilljes den förmedling förr wäret på hemmanet, intill dess dhe



216 i 6j 6: 2 december

andre hemmanen blifwa uptagne och brukade. Detta förståås och om den skuldh 
som han redan dragit på sig genom förmedlingens uphäfwande.

Bref gå och till jordäganderne här om.
M:r Celsius: Herrefougden har lofwat bonden så en åcker eller twå till refusion 

för sin omkostnad, men när herren fick wetta det, då skickade han dijt och läth 
borttaga altsammans.

[Samma dag.]
Consistorii minoris adsessores blefwo qwar, som wore Rector Magnificus, DD. 

Brunnerus, h:r Åkerman, h:r Arrhenius, Mag. Grubb. N o t Jac. Arrhenius.
1. Sade pijgan Brita Pärs dotter, att Garman icke war i staden, och så snart hon 

förnimmer honom komma tillbaka skulle saken antagas. DD. Brunnerus påminte, 
att Garman säyes wara elack, och dragit med allo ifrån Academien, hwilket om så 
wore kunde han citeras eller sökas der han är. Detta bij föll Rector Magnif. och sade 
sig willia fråga der effter.

2. Befallningzmannen Sam. Stehn inkom emot Sylvest. Biugg, klagandes sig öfwer 
först öfwer ett passquill och der i giorde hotelser. 2. Att dhe i Noachs [Dandnells] saak 
interesserat afftonen effter den förmaning, dhe fått af Rectore att afstå med sådant, 
hafwa warit wid Joon Pärs gård och ärnat wärckställa desse hotelser. H:r Stehns skrifft 
uplästes, der i han säyer sig med skiähl hafwa dem misstänchte för detta pasqvill, 
som Noach så handterade, i synnerheet införer han det som han förmenar gravera 
Biugg och söker binda honom till edhgång. Conceptet af den edh han wille Biugg 
skulle giöra uplästes. Item h. Axehielms attest om pasquilletz lydande, och rådman
nens Johan Holms, att någre personer hade d. 29 Novemb. om affton warit wid 
Joon Perssons gårdh, och en der ibland fält dhe ordh, skole wij nu gifwa honom stuth; 
men när Holm kom närmare, sagdt: det är icke han.

Biugg tychte wara oskiähligt, att Stehn skulle concipera edh för honom, eller 
begiära att han på sådant sätt skulle sig purgera, effter han förmenar sig med skiähl 
kunna binda honom wid saken. Begiärade communication af skrifften, att swara der 
på skriffteligen. Stehn berättade än wijdare sig på gatan warit hotad af Biugg och 
måst gå undan in i en wärckestad. Biugg: det är osanning. Resol. Biugg får swara 
skriffteligen, är der något wijdare nödigt, så må dhe tahla muntligen.

3. Anklagade skomakaren Matz Olofsson apothekaren Petter Gottfred för det han 
slaget hustrun [Britta Mattsdotter]. Sade sig kiöpt 2 hudar af apotekaren för 18 dr, 
betalt strax 12 dr, och lofwat dhe öfrige när han komme ifrån Stockholm, apotekaren 
sädan tagit ett par skoor för 14 mk och ett par för 5 dr, så att han hade 10 mk till 
fordra. När hustrun kom dijt och talte med gossen der om, hade fadren kommet uth, 
och då hustrun krafde honom dhe 10 mk, och frågade om kiöpet icke war 18 dr? 
swaradt: du lögh, sädan hade dottren bedit den och den borga sådant folck, och då 
hustrun swarade, fadren gått uth andre gången och slagit henne 3 slag af röret. Apo
tekaren påstod honom lofwat 19 dr för hudarne, det han sagdt hustrun, och begiärat 
det mannen skulle komma till honom; men henne brukat mun, så att han måst hota 
henne med hugg, det han och utgaf, sädan hon mycket tråtzat honom och spottat. 
Matz Olofson sade det icke wara alt sant.

Danske fångarnes präst witnade. Apotekaredottren kommet in och klagat sig öfwer 
hustruns otijdigheet, och fadren gått uth, och då inga gode ordh gulle, slagit henne 
någre slag. Apotekaren begiärade, att gossen måtte wittna om kiöpet. Matz Olofsson;
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Han må icke witna effter han är eder brödätare. Så är det, iag ångrade mig att iag 
bödh honom 19, och lofwade sedan icke meer än 18 dr derföre iag och skickade 
hustrun andre gången att accordera med honom. Apotekaren: Gossen haar aldrig 
warit i mitt brödh, och kan derföre wäl witna. Parterne affträdde.

H:r Åkerman: skulle man icke kunna remittera dem till förlijkning, om pars 
laesa är der med nögd? DD. Brunnerus: Jag tycker, det är bättre att gå effter lagh, 
aldenstund det äre så månge semina discordiarum emellan societeterna.

Resol. Effter det M. Gotfred giönom brådskildnad slagit hustru Brita Mats dotter, 
doch uthan blånad och blodwijte, böter han 12 mk smt. i anledning af det 12 cap. 
Sårm. med will. StL. Dhe ord och otidigheeter som hustrun kan öfwertygas hafwa 
brukat, söker han henne före wid CiämbnärsRätten.

4. Inkom h:r Duwalt och Kenicius emot Bille och Fontelium. Kenicius begiärade 
det skulle och attenderas, att Bille kommet dijt i wredzmode och ibland annat fält 
dhe orden: wij skole träcka i halssen på dem.

M:r Petter [Ingemundsson] gullsmed witnade således: Bille kallade Duwalt en 
åsna som intet förstår, sädan hörde iag skiuta, men weet icke hwem det giorde, 
sade och att han skulle få stuth när han komme till Upsala. Kenicius skulle och få 
något, men hwad han meente weet iag icke, detta bekräfftade m:r Petter med edh.

Larss [Rahm] remsnijdare aflade edh, och witnade således. Carl Bille sade: Duwalt 
är en åsna som icke förstår något, uthe på backan maante han uth Duwalt, kallade 
honom hora som icke tordes gå uth. Frågades om han hörde tahlas om stuten, hwilket 
han nekade. DD. Brunnerus frågade, om dhe ändtligen willia wänta effter dhet 3:die 
witne som är borta. Duwalt swarade, han lärer intet hafwa något att wittna uthan 
det samma som dhe andre. Sade ytterligare: Fontelius utkastade skiälsord wid 
fönstret. Detta nekade gullsmeden sig hört, witnade dock folcket i gården sagdt 
honom warit wärre än Bille. Fontelius: Jag talade intet wid fönstret icke heller 
nämde iag stuth, som Kenicius säger; dock sade han omsijder, då Bille talte om 
stuth, sade iag, kan skie, han kan behöfwan och.

Parterne affträdde: Sädan discurerades om facto och dess straff. H:r Åkerman: 
iag tycker det är nödigt att höra slachtaren [Simon Pålsson], och att rei icke böra 
slippa fängelsse. Här på affträdde h. Åkerman, efter han war i slächt med Kenicio. 
Rector: Sist när denne saak war före, utlåto Duwalt och Kenicius sig, att dhe icke 
wore mycket mohn om store böter, uthan att dhe allenast blifwe castigerade. Rero- 
lutio, effter det befinnes att provocation är skied, som meriterar religation, och 
Duwaltz adelige privilegier synes violerade, och saken således öfwergår det in minori 
Consistorio kan afdömwzas, refereras saken till Consistorium majus. Imedler tijd 
skohle rei blifwa i staden.

5. Bengdt Larsson kangiutare anklagade Joh. Colbeck, för det han sönderslaget 3 
hans kiökzfönster, gifwit hans gambla moder blånad, och huggit henne hohl på 
handen, inkommit sädan med 2 wärjor en i hwar hand, willjandes twinga honom till 
förlijkning.

Colbeck: Jag war drucken, och wiste intet hwad iag giorde. Kangiut.: Han war 
drucken och hade en novitium hoos sig. Frågades om Colbeck hade brukat skiäls
ord? Kangiut.: Hwarken will eller kan iag säya det alt, han haar altid förr wäret 
orolig, men nu så otijdig att iag icke kunde tåhla det. Han hade ärnat sig åth 
hustrun, men mohr kom emellan, hustrun gick uhr gården och tordes icke blifwa 
hemma fprän iag kom- Collbeck begiärade lindrigt straff. Parterne affträdde,
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Effter Collbeck befans giort hemgång, och för det andra brukat novitio wed sådant 
tillfälle, refererades saken till Consist. majus, sädan discurerades mycket om den 
otijdigheet som föröfwas emot novitios, refererades åthskillige exempel huru oför- 
swarligen dhe blifwa handterade, och syntes wara högnödigt att tahla der om in 
Consistorio majori, och sökia both der på. Imedlertijd till dess saken blefwe uthförd, 
belädes Collbeck med arrest.

Den 9 Decembris
höltz Consistorium minus, präsentes wore Rector Magnif., DD. Brunnerus, h:r 

Åkerman, h. Arrhenius, Mag. Grubb. Not. Jacob Arrhenius.
1. Rector berättade Sam. Stehn sagdt sig icke kunna sielf wara tillstädes denne 

gången emot Biugg, effter han måste exequera en Commissorial Rättens domb, be- 
giärade fördenskull att Biugg måtte i hans frånwaro inlefwerera sin exception. Detta 
bewiljades dock så, att man skulle dröya här med till slutet af Consistorio, att see om 
h. Stehn der till icke kunde upkomma. Effter en stund upkom stadzfiscalen, att i h. 
Stehns ställe emottaga Biuggz inlaga. Biugg wille i förstonne icke inlefwerera sin 
skrifft i h:r Stehns frånwaro, på det han icke måtte wijdare skriffteligen agera. Men 
Consist:m lofwade, der så skiedde, skulle och han med sin replica få inkomma.

2. Carl Cnutson anklagade Jacob Carlgreen och And. Hellichium för någre und- 
fångne blodsåår, då han d. 30 Novemb. kommit in i Ekboms gård, och på tillfrågan 
hwem han war, swarat sig wara en student, item sagdt det wore ingen ärlig student 
som icke bekiände sitt nampn.

Hellichius sade Knutsoon swarat. det giör dig lijka godt hwad iag heeter, och der 
med dragit på sin wärja, af hwilken novitius skulle blifwit skadd, då han sökte 
hindra Cnutson. Cnutson nekade sig rört wärjan; hade Carlgrenn och Hellichium 
mistänckte för skadan, derföre att den förre warit blodig och den senare budit honom 
förlijkning. Carlgreen sade sig blifwit blodig af Cnutson sädan han inkom och 
dantzade. Hellichius: sig icke rört honom, ey heller hissat novitium på honom, hwar 
om han tillfrågades. Andreas Nicolai novitius, sade Hellichium frågat hwad Cnutson 
heet, men honom swarat: det kommer eder icke wed, uprepandes med spee alle 
Hellichii ordh; och effter något ordawäxlande tagit wärjan uhr gehänget, sig hindrat 
Knutson och derföre fått någre slag af honom med skada af wärjan, i hwilket han 
fördenskull fattat och fallit således tillbaka mot trappan under Knutson, hwilken 
der wid skadade sig sielf af sin egen wärja. Fallit andre gången omkull och blifwit 
giönom Carlgreen åtskilde, hwilken och skickat effter barberaren, emädan Cnutson 
dantzade, icke stort achtandes skadan han fått. Denne novitius nekade och sig warit 
ombudin att rusa på Cnutson. Tillstod dock Hellichium budit honom förlijkning. 
Joh. Dalman novitius, sade Cnutson sökt Harald Ascheboum, och då han icke sluppit 
in slagit på Eekboms dörr, hwar wid dhe andre utkommit, frågat hwem han war, 
hotat sig emellan och novitium strax rusat på Knutson. Frågades, hwarföre eller huru 
wijda Hellichius bidit novitium angrijpa den andre; men han nekade aldeles sig det 
giort; uthan sökt hindra honom, doch blifwit tillbaka dragen af en som hållet honom 
i nacken. Swor och, det han icke wettat att novitius wille gifwa uth hugg. And. 
Nicolai bekiände, att Cnutson icke talt något åth honom. Cnutzon sade sig fått 3 
såår ett i låhret och 2 i handen, dem Carlgreen och Hellichius sedt, berättandes att 
det på låhret war trekantigt. Frågades hwar novitius togh wärjan? Cnutzon: han tog 
min egen wärja. Carlgreen wille giöra edh, att dhe icke befalt novitium slå den
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andre, sade och han sielf sig giorc det obuden. Frågades huru dhe wille förswara det 
dhe brukat novitiis. Cnutzon: Han fölgde mig af egit bewåg obuden. Parterne aff- 
trädde.

DD. Brunnerus: det är bäst låta dem gå edh eller upskiuta saken till en annan 
gång. H:r Arrhen.: det borde och effterfrågas, hwij dhe så seent gå i dhe huus, qwin- 
folck äre, kommandes sig och dem der med i omildt omdömme hoos folck. Reaor: 
Han säyer sig wäret på en annars dörr.

Resol. And. Nicolai böter för 3 blodsåår 12 mk smt. hwarthera c. 9. Sårm. med 
will. StL Målsägande dehlen erläggier han i penninger och afsitter det öfrige med 
3 dygns fängelsse. Sädan förnöyer han barberaren.

3. Nilis Höök skomakaregesäll anklagade Laurentinos, den äldre [Adolphus] för 
en pust, den yngre [Laurentius] för ett hugg i fingret och 2 sting i låhret, hwilka 
Laurentius hade gifwit honom i dören, då han sökte gå in igen och fråga för hwad 
orsak han fick kindpusten. Det ene stinget war giönom låret, det andra i kiötet. 
Adolph: Han kom drucken in till oss, och wille dricka brorskåhl med oss. Sade den 
skomakaren wara en skiälm som icke wore så godh som en student. Då gaf iag 
honom en pust. Han sökte taga till knif, men blef hindrad, gick så uth och skiälte 
oss på gården. Wille åter gå in med knif, bror hindrade honom, slogh otta eller 10 
slag med flata wärjan, men Höök swor han skulle äntå gå in, och blef så stucken. 
Sedan skickade han och begiärade förlijkning. Höök: gifwer mig det I hafwen lofwat, 
så haar iag intet meer att säya. Jag skar sönder tobak åth Hoof och stack knifwen i 
böxsäcken, sedan stöttes Hoof och Adolph att denne blef sittiandes på bäncken, der 
ifrån han sprang och slog mig. Frågades för hwad ordsak det skiedde. Höök: Jag weet 
det icke. Böd ey heller till att dricka brorskåhl med dhem. Pet. Hoof wittnade lijka 
som Adolph hade berättadt, sade Höök skiält dem för skiälmar och hundzphottar.

Laurentius: Jag fick i dören twänne hugg i min hatt af hans knif. Höök nekade 
här till. Pet. Biörn swarade, på tillfrågan, sig icke hafwa någon kunskap om actio- 
nen, uthan allenast underskrifwit förlijkningen. Här tahlades om skadeståndet, som 
icke war infördt i förlijkningen. Adolph: Höök sade sig icke willia tahla på skade
stånd, effter han ock förr råkadt i skade för andre. Höök: iag war försäkrad om 
skadeståndet, och wiste ey annat än det war infördt i skrifften, under hwilken och 
mästarens nampn är satt emot hans willia; ty han will icke wetta af eller wittna 
något i denne saken. Parterne affträdde.

Sädan discurerades att disciplina publica icke kunde tillåta förlijkning i sådane 
saker, der fahra wäret om lijfwet, eliest wore och saken nu kommen för rätten, och 
borde således effter lagh afhiälpas.

Resol. 1. Uphäfs förlijkningen såsom den uthi hwilken finnes olagligit betingande.
2. Böter Adolph för en pust 6 mk smt. c. 12. S.M. med will. StL. 3. Laurenti«/ 
plichtar för tre kiöttsåår med 12 mk smt. för hwarthera, c. 9. ejusd. tit. beståendes 
och barberarelöhnen. 4. För skadestånd och tijdspillo på 3 weckors tijd, å 4 dr 
weckan, 12 dr kmt. Hwad Laurentini redan hafwer uthgifwit afräcknas, och uthföra 
dhe wid Ciämnersrätten, dhet dhe hafwa emot skomakaregesällen.

4. Kungiorde Rector ett stort uplopp wara skedt för någre dagar, och en deel der 
uthi wäret förklädde, stadzwachtmästaren kiändt somblige, och dem angifwit, hwilka 
Rector låtet arrestera. Någre andre bortreest som förmeentes och wäret med. Nampn- 
gaf Dijkman, Murman, Löfgreen, Eylking, Crutenium och Gjorloerum [0: Giorlerum]. 
Stadzwachtmäst: n inkom, beswärade sig här öfwer, och sade Dijkman wäret uphofwet
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der till. Reet.: Wore I med, Dijkman? Dijkm.: Ja. Rector: Woren I förklädd? Dijk.: 
Ney. Wachtmäst:n: Näst tillförende war han förklädd. Här till kunde Dijkman icke 
neka, men sade sig för lust skull gått i sådan habit att besöka sine wänner. Brich 
Larson wachtdräng: Jag fick skiägget ifrån Dijkman, hwilket han sedan igenfordrade, 
men när han det icke fick, sade han: Jag skall taga alla studenterne med mig och 
taga det igen. Wachtm.: Dijkman warnade och Mårten stadztiänare att gå wacht 
den natten uploppet skiedde. Murman och Eylking förde an hopen. Dijkm.: Jag och 
Eylking drucko hoos Swän Häisich, tillijka med Murman och Löfgreen, sedan ginge 
wij uth att spela, och sågo den ene hopen här och den andre der. Fråg:s om någon i 
detta föllie war förklädd, eller hwilka igenkiändes af dhe andre hoparne? Dijkman: 
Ingen af oss war förklädd ey heller kiände wij dhe förklädde. Jag war och icke med 
wed cortegardet. Wachtd.: Han rände med stukaten giönom dören och skadade mig 
något. Dijkm.: Jag hade ingen stukat. Eylking tillstodh sig wäret med i uplopet, 
men icke förklädd, eller wist hwad passera skulle. Sade: W ij ginge på torget att 
spela, och då wachten uthkom, talte Murman med dhem, begynte säya: skole wij 
heta hundzphottar? Frågades: hade I wärja? Eylk.: Ney. Otterdaal hade min wärja 
till lähns. Wachtm.: dhe sutte i en ring och drucko wid Lårmans huus. Frågades: 
wore I i den store hopen? Eylk.: ney, ey heller weet iag hwem som war der ibland. 
Wachtm.: Skruf är bortreest som wäret med. Simon Löfgreen: tillstod sig wäret med, 
men uthgått att spela, sade sig icke wetta af hwad skiedt wore wid cortigardet och 
rådstugun, icke heller wäret förklädd. Dijkm. och Löfgreen witnade det Eylking gått 
bort sedan han talt med Erich Matson. Kruteni«;: twänne mine disciplar ginge heem 
samme affton, iag tog mig litet warmt dricka på Ijslandet, när iag kåm tillbaka på 
torget mötte mig twänne förklädde. Frågade om iag wille giöra compagnie. Jag stan
nade af fruchtan för hugg, der iag flydde, när dhe bortginge gick iag heem, och fan 
min discipel fått hugg. Men iag kiände icke dhe förklädde. Frågades om Gierlerus 
[Giorlerus] hade wärja. Sw. ney. Parterna uthwijstes. Rector berättade Murman 
stått innan för dören, och giordt spee af Cursore då han citerade honom. Frågade, 
om han icke skulle carcereras effter constitutiones. H. Åkerman: Jag lemnar detta 
arbitrio Rectoris och bör han först förhöras privatim. Vid. act. d. 20 Decembris $. 5.

Res. Saken refereras till Consist. majus, hwilket determinerar tijden, när dhe 
skola wara tillstädes, och skola dhe icke bortreesa förrän saken är utförd.

Den 10 Decemb.
effter högpredijkan stego Professores tillsammans i kyrekian.
1. Gaf Rector tillkiänna att mutatio rectorator skier om torsdagh effter constitu

tiones.
2. Lofwade Professores om onsdag upkomma in Consist. majus att afhiälpa någre 

saker förän mutatio skier.
3. Bewilljades h. De Gier testimonium, och gofwe närwarande Professores honom 

ett godt wittnesbörd.
Den 13 Decembris

höltz Consist. majus, pries, wore Reet. M., [DD. Rudbeckius], DD. Brunnerus, h. 
Åkerman, h. Gartman, DD. Hoffwenius, M:r Liung, h. Verelius, M:r Fornelius, h. 
Arrhenius, M:r Celsius, M:r Aurivillius, M:r Grubb, M:r Steuchius. J. Arrhenius.

1. Bewilliades Sam. Stehn att nu inläggia sitt swar på Biuggz exception, att der 
med winna tijden.
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2. Företogz Duwalts och Kenicii saak emoth Bille och Fontelium, hijtremitterad 
ifrån Consist. minore. Reet. M. refererade korteligen dess sammanhang. M:r Fornel. 
som war tillstädes i graföhlet, refererade oredan kommit der af, att Collin stigit först 
till båhren, det dhe andre illa uptagit, sade sig och sedt Bille kommet med en skin
päls, men icke wetta hwad sedan är passerat, sig giärna sökt komma dem till enig- 
heet och förlijkning, men icke kunnat. H. Åkerman tychte icke warit nödigt att 
referera denne saken till Consist. majus, det wore icke någon provocation till duellän. 
M:r Fornelius och andre sade der emot, Rectore*» och Consist. minus icke uthan 
skiälig orsak fört den till majus. M:r Liung: Effter Bille beropar sig på sin ama
nuensis tiänst, så kan iag icke förtijga, det han i anseende der till begiärade stipend. 
men fans in examine intet wärdig sådant beneficio. Förre aeterne af d. 25 Novemb. 
och 2 Decemb. uplästes. H. Åkerman, M. Fornelius och Rector sielf betygade, att 
actores privatim icke stodo hårt på dhe andras skade, uthan wore nögde att dhe 
något plichtade, icke dess mindre intenderade dhe saken in för rätten som dhe högst 
kunde, och begiärade niuta hwad lagh wore lijkmätigt. Parterne infordrades; men 
Fontelius war bortrest med Billes wetskap. Kenici»j påminte om violatione arresti 
af Fontelio, och att Bille sagdt sig willia swara för alt. M:r Liung: Det är notabelt 
att Bille tillåtit Fontelium bortresa. Simon Pålson slachtare aflade edh, och sade sigh 
allenast wetta, det Bille kom dijt med lychta sielf tridie, kallade Duwalt åsna, sade 
sig skola orena i hans hals, och honom få stuth. Han hade och sig sett dem begynna 
fechta med wärjorna, men icke förstått hwadh dhe talade, folket omsijder fått dem 
uth alle tre.

Werden i grafölsgården Johan Ingemundson inkom, och effter Bille icke hade 
något emot honom, witnade han som fölljer. Om afftonen kom Bille dijt sielf tridie, 
och skiöth en af dhem, hwilken weet iag icke. När iag förnam att han war kommen, 
och begiärade, iag skulle komma uth, gick iag åstad, men wände strax om, effter 
prästmors begiäran, uthskickade doch en annor som togh dem in, och fägnade dem 
wäl. Effter en stundh kom*»o dhe in i graföhlsstugun, men huru dhe begynte sin 
träta weet iag icke, ey heller war iag altijdh tillstädes, uthan hade h. Kenicium i mitt 
ställe, kunde altså icke achta alt hwad som skiedde. Frågades, om han hörde någre 
ord fällas emot Duwalt och Kenicium? Swarade sig icke minnas. Kenicius meente 1. 
att saken borde uptagas för hemgång, ty dhe hade gått dijt i wredzmode och skutit 
iämwäl i stugun. 2. Att dhe plichta för brefwet, hwilket på åthskilligt sätt toucherar 
dhem. 3. För Stuten Bille uthlofwat. 4. För skiälsorden begiärades h. Duwaltz adelige 
privilegier måtte attenderas. 5. Att Fontelius plichtar för arrests brytandet. Bille: 
Jag seer h. laghföraren förer på mig en hoop saker, der ibland sompt är uthan 
grund. Skielsorden kiens iag wid, men kom icke dijt i ond upsåth, uthan som en 
god wän, men h. Duwalt exeiperade mig strax annorledes, än iag kunde tohla. 
Brefwet måste iag och kiännas wid, med Matss Erson förstod iag dhen som kastade 
uth mig. Rector: Hwem förstodo I som examinerade eder? Bille: H. Duwalt. Rector: 
Altså förstå I honom med Mats Erson, som brefwet wijsar. Härtill swarade Bille intet. 
Frågades om Stuten. Der till kunde Bille ey heller neka. DD. Brunnerus: Förstå I 
Bille edra ord så, att edre privilegier äre så goda, som h. Duwaltz? Bille: ney, provo- 
cationen wille Bille icke giärna kiännas widh wara skiedd, sade och Fontelium böra 
sielf swara för sigh. Kennicius: Fontelius haar fuller och skiält oss, men witnen hafwa 
nu intet talt der om. Parterne affträdde. Discurerades om hemgången, hwarifrån alle 
honom friade, effter han war buden som en giäst, intagen, wälfägnad, och i förstonne
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tedt sig wäl. För skiutandet fälte h. Gartman honom tili 6 mk smt:s böter; men de 
andre sade honom icke wara öfwertygad. Om provocationen tychte h. Arrhenius, att 
så långt studiosi niuta sina privilegier, så långt om staden måste dhe och plichta effter 
constitutiones. Detta bijföllo dhe flere. M:r Fornelius: Jag kan intet hålla med 
relegationen, ty iag finner mig icke der uti, om det skall wara provocation eller 
icke, iag kan icke ha på mitt samweth, att man för sådant ruinerar en. M:r Celsius: 
Jag will och icke hafwa den beskyllning på mig, att iag skall ruinera en då iag säyer 
min mening effter lagh och constitutionerne.

DD. Hoffwen., DD. Brunn, och Magnif. Rector såge giärna att skiälsorden inne
slutas under relegation, eller att han plichtade med fängelse, för dem särskilt. Dhe 
andre föllo här emot.

Resol. Carol. Bille böter för 3 skiälsord 6 mk smt. hwarthera, 2. relegeras effter 
constitutiones till Michaelis tijdh för provocationen, i anseende till personam provo
catam. Fontelius obligeras att swara för sin saak.

Parterne inkommo, domen afsades för hwilken dhe tackade. Bille begiärade afsittia 
penningeböterne med fängelse, hwilket bewilljades med actorum samptycke.

3. Upwäxte någon dispute om Petro Höök, som war uthsluten af förre inspec- 
torib#;, der han dock stodh på h. Quaestoris register, hwilken och sade honom böra 
effter 111. Cancell. resolution hafwa uth sin rest denne termin. Detta bijföllo M:r 
Aurivillius, M:r Celsius och h. Arrhenius. DD. Rudbeck lofwade sig stå derföre, att 
han skall få sin fullnadh och ingen oreda föllja här af, sig skola, om så wore, gifwa 
honom af sitt egit. Sedan inskrefwes in facultate theologica till peccun. stip.:

Olaus Petri Norseus i Georgii Wallini ställe.
Zacharias Marchander W.Gothus i Abrah. Krokz ställe.
Nicolaus Spolander Lappo i Andreae Hesselii Wesm. ställe.
Nicolaus Carzovius Upsal. i Andreae Balks ställe.
Jonas Fagraeus i Prof. Micrandri ställe.

Till Communitetet.
Jacob Printzi#; uthi Pictorelii ställe.
Abraham#; Tavonius i det ställe Tolboum en tijd niutit.

In facultate medica.
Andreas Drosander Suderm. uthi Benedicti Sylvins ställe.
Johan Fahlström Cuprimont. i Zirfogels stelle.

In facult. philos. till peccun.
Laurentius Sebenius Wesm. i Erlandi Dryselii ställe.
Andreas Torselius i Martini Holmbergz ställe.
Joh. Billing OstroGoth. i h. Olof Tellmans rum.

Till Communitetet.
Abraham#; Ekhof i Andreae Wanzonii ställe.
Johannes Holmberg OstroGothus i Tobiae Westers ställe.
Carol. Printzi#; Upland. i Pet. Longz [Långs] ställe.
Sveno Sylvius V.Gothus i Joh. Vibblingz ställe.
Nicol. Spolander Lappo i Petri Ajalini ställe.
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4. Effter Communitetet icke hade stått denne tijden, uthan penninger gifwes i dess 
ställe, frågade sig h. Quaestor, antingen stipendia skola då uthräcknas lijka på hwar 
person, eller om communitisterna få behålla den summa Communitetet är tillslagen, 
delandes dem sig emellan. H. Aurivill.: Jag är säker att mäst alle willia heller hafwa 
penninger, sedan effter man icke kan hålla communitetet, så är 111. Cancell. reso
lution, att man indrager till Acad:ns nytta för dess trångmål skull, hwad man kan. 
DD. Hoffw.: dhe få lijka alle detta åhret till wijdare IU. Cancell. resolution, detta 
bij föllo dhe andre, och blef fördenskull resolverat att så skie skulle. DD. Brunnerus 
frågade om spijsmästaren skall hafwa något till löhn denne tijden för communitetet. 
Rector: Spijsmästaren haar begiärt lefwerera inventeringen ifrån sig. Men iag swarat, 
Communitetet allenast wara upskiutit denne termin till wijdare Dl. Cancell resolution. 
H. Verel.: Ingen löhn hafwer han begiärt af mig.

5. Proponerade Rector å nyo, det tillförenne slutit är d. 29 Novemb. nästförleden 
§. 2. effter h. Åkerman som då icke war tillstädes, och war ehest inspector förre 
åhret, hade något här emot inwändt. despondebatur, förre slutet här om blif:r 
ståendes.

6 . DD. Brunnerus: En bonde kommer med ett quittens på något han har fördt till 
Wannegarn, och begiärer inspectores skola skrifwa under. Resol. Detta effterfrågas 
bättre till en annan gång.

7. Inkom Sam. [Johansson] klåckare emot Prof. Fornelium, begiärade att niuta i 
saken hwad lagh och rätt förmå. M:r Fornelius: Samuel tillstår ju alt det i reversen 
står, så när som slutet. Hwad synen angår, så håller iag den mycket giltig, sedan iag 
sedt der effter, men det will iag nu allenast fråga, om icke bygningen är satt nästan 
när in på oss. Samuel: den sidste puncht i reversen war olagligen skrifwin, och bör 
ingen giöra sig rätt sielf. M:r Fornel.: Jag söker eder intet på rådstugun, ty borg- 
mäst:ne äro mine wederdelomän. N u först will iag wetta, om der skall blij någon 
kiölna. Synen uplästes åter å nyo. M:r Fornel.: det är äntå kiölna, och den hafwe i 
bygdt emot förbodh, willjen i wända kiölnan i ett annat huus, så will iag förfärdiga 
taket igen. Samuel: det giör iag aldrig, af min tompt äro 99 al:r quadrat borta. M:r 
Fornelius: Jag beder Ven. Consist. täckes handhhafwa min moder för alt öfwer- 
wåld, om hon hade något bona, skulle hon giärna släppa det, men an  han skall 
sätta sin kiölna in på hennes huus, kan iag icke lijda, der har och wäret eldh i 
kiölnan. Samuel nekade, tillstod doch eld wäret i pörtet, af hwilket röken upgår i 
samme cupa.

Extractet af stadz protocollet, angående denne saak uplästes.
M:r Fornelius: förr än i skolen upbränna gården, förr skall iag spandera honom i 

rättegång. DD. Rudb.: Hwar och en må byggia sin tompt huru han will, allenast 
der lefnas rum för taak dråpet. Rector: Samuel håller sig wid giärningen som skiedd 
är, der emot tahlar h. Prof:n på bygnaden.

M:r Forn.: Jag will först wetta om det är laghligen bygdt, sädan submitterar iag 
mig rätten. Sam.: Om iag hade underskrifwit reversen, då hade iag fått hafft kiölna, 
hwarföre skulle nu wara större äfwentyr än då warit hade. DD. Hoffwen.: då hade I 
bätter achtat dhet. M. Forn.: Sam. bad mig ställa reversen så hårt iag wille, lofwade 
sig willia dhen underskrifwa, men hade honom borta en heel månad, han meente sig 
willia få saken till stadzrätten och så draga uth tijden. Rector: Haar h. Professoren 
någre documenter på det han beropar sig på af staden? M:r Fornel: Jag menar 
stadzrätten skall gifwa mig dem uth, iag will det begiära. DD. Hoffw.: tillstå i,
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Sam. Johanson, att något förbodh är skiedt på bygningen? Sam.: Sahl. Kadow 
skickade allena dijt och förbödh det, otta dagar sädan bygningz collegium war der.

M:r Forn.: Staden will intet giärna förordna män der till, derföre will iag skaffa 
ifrån andre orter några som syna om en kiölna skall byggas så när in på en annars 
huus. Parterne affträdde.

Rector: Hwad står nu till att giöra häruthinnan. DD. Hoffwen.: Jag tycker att 
Sam. borttager kiölnan, och Fornelius upbygger huset igen. DD. Brunn.: Jag undrar 
huru Sam. är kommen till att cedera något de jure suo, så att han icke haar bygdt 
huru han wille. Rector: Antingen kan Consist. döma om kiölnebygnaden eller icke? 
Sw.: detta hörer till staden, ty här uthi blifwer Samuel reus. Discurerades af och an 
om heele denne handel, och tychte alle att wäl wore, man kunde få någon förändring 
med desse kiölnebygnader i staden. M:r Aurivill.: Sententia de facto dependerar der 
af, antingen bygnaden är lagligen upsatt, eller om han är bygd per conventionem 
eller icke. Rector: Om huset qvacunq«^ rar/one står der galet, kan icke Sam. lijkwäl 
tala på giärningen? H. Aurivill.: giärningen kan icke fullkomligen aestimeras, för 
än man weet huru huset är upbygdt. Rector frågade ännu om någon valabel orsak är, 
hwarföre nu icke kan dömas de facto. M:r Aurivill.: så länge huset är strijdigt, så 
kan man icke rätteligen döma de facto. DD. Brunn.: qualitas facti dependerar ex 
qualitate aedificii. H. Gartman: den ene quaestionen dependerar af den andre; altså 
bör den föregå af hwilken den senare dependerar. Detta bij föllo dhe andre.

Resol. Det bör först slutas om bygnaden in foro competenti, antingen hon är 
lagl:n dijtkommen eller icke, förän Consist. kan döma om denne giärning. Parterne 
inkallades och sades dem detta, med hwilket både actor och reus sade sig wara mycket 
wäl tillfridz.

8. Infordrades fougden Unonius, att förklara sig på någre punchter i sitt ämbete. 
Såsom 1. Om uteblifwandet med en nöyachtig och nu länge för sig åstundadh caution.
2. Om försummandet med sine rächningars inlefwerering, dem man lijkwist så 
offta påfordrat hade. 3. Om den hugg och de slagh som bonden i Wallskogh warit 
oförrättadt med. 4. Om rotmästarnes skadestånd och umgiällande, för fougdens 
egen försummelse skull, uthan deras wållande. 5. Om någon Academiens spannem:!, 
särdeles den uthi Dragby, hwilken emot ordres, dels till andre orter, skulle förd 
wara, dels och af fougden för interesse till hans egen nytta uthsatt med Academiens 
skade. 6. För dett han ey betalt penningeskiutzningen åth bönderne från Wässman- 
landh, den han lijkwist hoos h. Räntemästaren sig hafwer afräckna låtet. 7. Om den 
olägenheet som bonden i Wallskogh lijdit hade, giönom fougdens förtijgande med 
hans afradz lefwerering. 8. Om sin försummelse med humblegårdztaxan, oachtad 
att han om den punchten i sitt ämbete offta påmint warit. 9. Om brachten för 
spannemåhlen, som nu i höstas afgick till Stockholm. 10. Om dhe 16 öre, som han 
på afraden uthi Tillinge rättarelagh af bönderne upburit hade på hwar tunna, meer 
än som dem finnes uthi rächningarna wara gode giorde. 11. Om den spannemål 
som uthi Läby inlades och förskiämdes, så att han sädan för halfft wärde sälljas 
måste. 12. Om skiutzhästar som han brukat, det han likwist sine resepeninger åhrli- 
gen hafft. 13. Att swara bonden Johan Larson i Malma, 1. Om skiutzhästar. 2. Om 
hugg och slag. 3. Om 15 dr i rotepenninger som af honom skulle upburne wara. 
Desse punchter hafwer Rector sielf upsatt, och föruth skickat till Unonium.

Unonius frågade, hwem skulle blifwa hans wederpart, och hwem som hade fått 
Rectori detta upsattz. Rector badh honom swara till saken. Frågade, hwij han för-
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aditat så månge förmaningar och påminnelser om sin caution. Unonius wille hafwa 
sin wederpart sade h:s Magnif:tz kunde icke wara åklagare och domare tillijka, sig 
wara god nog att stå sielf i caution, wille sätta der till sin egendomb, beropade sig 
och på swärfadrens caution, som skulle wara inlefwererat. H. Verelius och M:r Auri- 
villius sade swärfadrens caution icke blifwit gillad. M:r Cels.: Jag tror att Consist:m 
kiände hans egendomb godh i caution.

Unonius badh M. Aurivilkm nu upstiga såsom hans wederdeloman. Sade upsatzet 
wara så stält, att det afskure honom hans ähra och redeligheet, hwilket han aldrig 
skulle tohla, uthan heller sökia det yttersta. 2. Rächningerne wore dagen tillförenne 
inlefwererade. 3. till denne puncht sade Unonius sig icke willia swara denne gången.
4. Unonius: Hwad rootmästarne angår, så haar iag icke hafft någon stämbning sädan, 
tillböd dock att lefwerera penningerne till fougdeskrifwaren, men han wille icke 
taga dem emot. 5. 8 t:r spannemåhl togh iag uthi Dragby, och förde till Elfkarleby, 
sädan fick iag 4 t:r af kyrckioherden i Långtora, den iag tillijka med något mera af 
min egen i stället för Academiens läth föra till Olof Håkonson, den andra spanne- 
måhlen uthsatte iag på interesse effter rådfrågan med h. Räntemästaren, och hade 
Academien en halfspan på hwar tunna, som skall inkomma i 675 åhrs rächninger.
6. Skiutzningzpenningerne haar Räntemäst:n quitterat mig, och iag sade åth böndren 
när dhe wore här, dem icke fått betalningen, fördenskull att iag icke wiste huru 
många lass dhe fördt hade, nu weet iag huru månge förde äre, men icke hwilka dem 
fördt. Så snart iag får dheras nampn, skole dhe få sin betalning. 7. Wallskoga bon
dens rest swarar iag denne gången icke ett ord till, uthan will hafwa mig den saken 
förbehållen, iag skall få attest, att Academ. är ingen skade skiedd, iag fick intet see 
bondens book, för än han kom hijt in Consist:m, iag stämde honom, men fick doch 
icke see hans book; det är bewijs nog. Rector: Hwij nämde I meer på bonden än 
han war skyldig? Unon.: iag nämde intet på honom, iag haar nog plichtat för 
denne bonden, och blef fängzlad uthan någon föregången ransakning. 8. Angående 
humblegårdz taxan, så haar iag mäst fått in dhe penningerne. Rector: Aldrig haa I 
talt mig till der om, iag beswärar mig hoos Consist:m der öfwer, att iag intet blifwit 
hörd hoos denne fougden. Unon.: Af Ausii arfwingar och Hedraei änckia haar iag 
intet fått. 9 .1 fracht haar iag intet taget meer än mig bordt, och will iag få attester 
af borgarne, att det war mätare penninger som toges öfwer. Det är olagligit, att 
iag icke skall wara tillstädes när böndren klaga. Rector söker här med mitt förderf. 
Reet.: Ney, iag haar allenast wäret bekymbrad der om, att I måtte förhålla eder 
richtig i edert ämbete. Unonius: Jag tycker Consist:m will hafwa min ähra och 
redeligheet bort. Böndren borde stå brede wid mig. 10. Med Tillinge bönderne är 
så beskaffat: somblige gofwe 9, somblige 8 dr t:n. Iag begiärade få in böndren, och 
dref så widt att Acad:n fick en half dr meer t:n än andre. Räntemästaren bad mig 
föra alt för 8£ dr t:n. H. Vereli»j: Kan skie att så war, iag mins intet wäl. Unon.: 
Jag haar och en lista på hwad böndren gofwo, den iag will wijsa. 11. Academiens 
bönder finge säden i öhlsta låg, och hade Acad:n en halfspan till godo på tunnan. 
Det stallmäst:n fick, war hafre, och har iag fått 7 dr t:n. [Unonii svar på punkt 12 
bar icke inskrivits på härför reserverad plats.] 13. Johan Larson i Malma inlade sin 
skrifft och klagemål på Unonium för skiutzhäst. Unonius begiärade dilation i denne 
punchten, sade sig skola lefwerera bonden en rächning. All afwund och träta kommet 
der af, att då han tillsagdt bonden i höstas att clarera sin skuldh, hade han inkommet 
medh blandsädh, och begiärat fougden skulle den samma emottaga, så wille han 
15 -  724147 Sallander



226 1676:13 december

gifwa honom en span hafre, hwilket då han nekade och läth honom föra bättre sädh, 
skulle han derföre blifwit så argh emot honom. Bonden swarade sig andre gången 
lefwererat samme sädh. Hustrun: Wij hafwa betalt. Unon.: 1 ären en lögnerska. 
Bondens häst brukade iag den reesan som säyes, men han haar åthniutit så mycket 
igen af mig. Rector: Hwad tillstånd hafwen I att taga hans häst. Unon.: Han är 
fuller mig så mycket skyldig, fick och hästen af mig, men betalte honom icke. Hust.: 
Wij betalte hästen förän I toge honom till denne reesan. Nembl. då mor kiöpte sin 
mössa. Till huggen bonden hadhe fått, swarade Unonius således: Jagh beder h. 
Secret:n protocollerar honom för en skiälm, iag skall bewijsa honom. Dhe 15 dr han 
säyer mig taget, nekar iag till, icke wettandes migh dem emottagit. Will han swärja 
sig dem till, så will iag uthgifwa dem. Erich Andersson i Dragby och Skuttungie 
sochn inkom till witnes, men sade sig icke wetta der af, och wille det med eedh 
bekräffta. Hust.: för en stund sade I eder sedt det penningarne lefwererades, men 
icke wist huru mycket. Till detta swarade Erich Anderson icke något wist. Rector: 
effter fougden tillstår sig brukat hästarne, och förmenar sig hafwa något att afföra 
på eder, så upskiutz saken, så länge samma rächning kan giöras. Hustrun beswärade 
sig ännu öfwer rotepeningerne. Unon.: det skall hans book wijsa, iag haar giort 
rächningh derföre uthi exercitie staten, äfwen lijka och för krigzhiälpen. Hust.: I 3 
åhr togh Unonius rotepen»/»g<*rne. Frågades om Malmabonden skall gifwa rote- 
penningat. Unonius sw:de, ja så offta skrifning skier. Parterne affträdde. Sedan dis- 
curerades något om Unonii swage förklaring, och hanss stora otijdigheet, iämwäl in 
för rätten. Resol. Effter Unonius beropar sig på documenter, så skaffar han dhem 
till en annan gång. Då han och skall wara förtäncht att inkomma medh en sådan 
förklaring, som Consist. kan åthnöyas.

9. Uplästes commissariens Niclas Keders bref till h. Räntemästaren, att Acad:n 
wille giönom skrifwelse sökia i Kongl. Cammaren få sin kyrckherbergzspannemål 
löös i Stockholms lähn, på det han måtte dess bättre drifwa wärcket. Resolutio. 
Brefwet går till Cammaren här om.

10. Sahl. Doct. Staieni änckia begiärar citation på Olaum Beckium. Respondebatur. 
Han är icke wijdare under Acad:ns jurisdiction.

11. Rector påminte om en advocat i M:r Boos saak, och berättade att h. Rudbeck 
nu uthlåtit sig att willia communicera med den samme alt hwad han kan till sakens 
uplysning och uthförande. Rector begiärade, att h. Quaestor wille taga sig på den 
saken. H. Verelius ursächtade sig.

M:r Steuchius mente att h. Åkerman eller h. Gartman måtte det giöra. H. Verelius: 
Rector Magnif:«! tillijka med h. Rudbeck och en dess uthan giöra upsatz på hwad 
till saken tiänar, och förfärdiga deductionen öfwer saken. Rector lofwade sig willia 
det giöra, andre fölle och på, h. Verelius måtte och wara deröfwer. Res. Bref går 
till h. Lundium, med begiäran, att få förslag på någon tiänlig advocat, och att han 
talar med honom, antingen det wore då Daniel Eek eller någon bättre. Här om skref 
Rector i sitt egit nampn till h. Lundium.

12. H. Arrhenius begiärade föras till acta, att hans rectorats böter wore clarerade, 
som han icke annars wiste, det samma giorde och nu warande Rector Magnif., 
säyandes intet innestå af sine rectoratz böter meer än h. Arrhenii pijgas och Noachs 
wederparters. Pijgans böter begiärade Rector måtte uthstrykas, effter hon är bort- 
lupen, och hade intet att betahla medh. Detta bewilliades. Böterne af Noachs [Dand- 
nells] wederparter sade Rector sig icke kunnat uthfordra, effter Noach will sökia Håf-
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rätten. Consistorium höllt der med att execution måtte innehållas till dess Noach 
uthförer saken wid Håfrätten, som han sielf begiärat.

13. Mats Staffanson i Bärga i Haarbo sochn, och Pär Pålson i Rijsängen fram- 
wijste någre documenter, angående den rättigheet dhe båda förmeente sig hafwa 
till att besittia Rijsängen. Sammanhanget af denne saak befans som fölljer.

Påål åtter både Bärga och Rijsängen skattehemmanen i Haarbo sochn, det förra 
åbodde han sielf, det senare effterläth han en främmande benämd Peer Halfwarson, 
till dess en af både sönerne blefwe så wuxne att han kunde det förestå.

Pär Pålson åtte Bärga allena, 4 öres 
landh, der af ett öres l:dh gifwit till 
prästebordet, denne uthlöste af sin broder 
1 h öres landh i hemmanet, med förord 
att uplåta honom sin deel i Risänge, det 
han skulle hiälpa till att igenfå.

Brita Perss dotter hade en man heet 
Staffan Staffanson, fick heela Bärga effter 
sin fader uthlösandes syskonen.

Matz Staffanson wille nu komma till 
Rijsänge, effter hans broder Pär Staf
fanson hemma gifft, wille blifwa wid 
Bärga när förälldrarna döö, som ännu 
lefwa, derföre will han komma till Rijs
änge.

Anders Pålson bodde på Hässleby i 
Haarbo sochn, ty Rijsänge war nu kom
met i skattewrak, och kiänt under Chro- 
nan i K:gs Carl 9 tijd 1598.

Pål Anderson kom åter till att åboo 
Rijsänge, af hwilken farbrodren praeten
derat 2 örtugelrdh, 
öres l:dh mindre.

Peer Pålson besit
ter det nu, såsom 
Acadrns frälsse, 
hwarföre han och 
det städzlat af 
Acad:n.

effter Bärga war ett

Erich Pålson är h. 
Berlingz torpare 
under Jesåwa i 
Bählinge.

Mats Staffanson syntes af framwijste documenter icke hafwa skiähl att tahla på 
Rijsänge, der Pär Pålson än skiönt besutte det såsom sitt skatte, ty som hans mor
fader hade uthlöst dennes farfader uthur Bärga, så hade han och uplåtit honom der 
emot sin rätt i Rijsänge, wille han och praetendera allenast på halfdehlen af det 
öres landh Rijsänge är meer än Bärga, så hafwer Bärga och tillförende warit 4 örs 
landh, och ett der af giönom hans förfäders wållande kommit der ifrån under präste
bordet. Fördenskull förlijktes dhe således, att Pär Pålson i Rijsängen skulle gifwa 
dem andre på Bärga 30 dr kmt. tillbaka på dhe 18 dr godt mynt, hwilka Mats 
Staffansons morfader skulle påkostat att igensökia Rijsänge, hwar med all splijt och 
oenigheet, sampt Bärga folkets förmeente praetension skulle uphöra, och dödat 
warda. Hwarpå alle 4 bröderne räckte hwar andra handen. Desse 30 dr kmt. lofwade 
Pär Pålson sig skola lefwerera till trettonde dagen.

12. Resolutio. Vicarius Secretarii niuter sine stipendia oafkortade.

Finis rectoratus cl. Norcopensis.

Den 16 Decembris
höltz Consistorium majus, praesentes wore Rector Magnif*., DD. Brunnerus, h:r 

Åkerman, h. Gartman, M:r Liung, h:r Verelius, D:r Hoffwenius, M:r Fornelius, M:r 
Aurivillius, M:r Celsius, h. Norcop., M:r Grubb, M:r Steuchius. Jacob Arrhenius.

• Professor Johannes Columbus var nu rektor.
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1. Unonius hade begiärat arrest på Martini Ausii Stipendium för den skull blefwen 
är på husets humblegårdh; men Ausi«j swarat det hela huset bör swara tili den skul
den, och icke han allena. Rector frågade hwad Consist. tychte der om.

Alle assessores föllo der på att denne skuldh betales af gårdsens hyra, hwilken 
kunde der till innehållas hoos M:r Nezelium.

2. Frågade Rector om Unonii saak skulle nu företagas och afdömas. Dhe flere 
tychte bäst wara, lefna henne till en annor tijdh, effter han har begiärat dilation tili 
att förskaffa sig någre nödige documenter till saken. H. Norcop.: Jag tycker man 
bör considerera, om hans administration, den han tager sig, absolut, är sådan, att 
han längre må blifwa fougde.

DD. Hoffw.: Han låter sin fougdeskieppa stå inne hoos böndren, och sädan föra 
henne tillijka med Academiens sädh till Bärget, der han en gång läth afföra en span 
för hwar bonde, eller skulle dhe gifwa honom rogh, iag tycker han må wäl suspen
deras så länge han förklarar sigh.

Rector och flere, då blifwer imedlertijdh hans ämbetes syslor tillbaka satte. Här 
om discurerades åthskilligt.

H. Åkerman sade, om detta upskiutz med Academiens jactura, så håller iag bäst 
att nu dömma i saken.

Effter någon discurs kommo alle öfwerens, att Unoniwx skulle inkomwa påfölljande 
tijsdagh till att förklara sig, men då han sade sig stämbt böndren till den dagen, och 
icke kunna så hastigt få dhe sig nödige documenter, blef å nyo discurerat om tijden. 
H. Åkerman tychte saken kunna upskiutas öfwer helgen, och imedlertijdh sättias en 
contraleur emot honom. DD. Brunnerus fruchtade han torde nu wid stembningen 
truga böndren till att wittna med sigh. Andre meente någon annan kunde förrätta 
stembningen, eller der med upskiutas till närmare helgen; men Unonius som åter 
inkom påstod ännu att få denna weckan frij till att clarera sine rächninger, och 
skaffa sig någre skiähl ifrån Långtora och andre orter, affträdde der med. Res:o. 
Consist. bewilljar Unonio detta, på det han icke må hafwa orsak att klaga, doch skall 
han hålla stämbningen med dhe närmare rättarelagen här i staden, på det bookhålla- 
ren må wara der hoos. Widh detta tillfälle klagade h. Verelius det Academiens bönder 
icke fört penninger med sig tillbaka från Stockholm effter hans befallning. Unonius 
sade dem swarat sig icke wara plichtige att föra Academiens penninger, item att en 
af dem hade tagit fohra tillbaka. Sidst klagade Unonius der öfwer, att bookhållaren 
icke wille giöra honom godh den betalning han gifwit för hööförslen widh Ramsta. 
Swarades, att der om wore förr resolverat. Vid. §. 4.

3. Begiärade Erich Anderson i Brunna i Wårfrukyrckie sochn niuta förra för
medling. Resolutio. Han niuter gamble förmedlingen, och förskones för den skuldh 
som är kommen af förmedlingens uphäfwande. Sed videndum ne trahatur in 
exemplum.

4. Tillspordes Unonius om säden i Nääs och Börje sochner, swarade resten blefwet 
der af att spannemåhlen är med kyrckeherbergzmåhlet intagen, och i Stockholm 
uthmädt medh skyflande. H. Verelius: I fiohl kom säden hijt ifrån Stockholms lähns 
kyrckioherbergen, men hinte icke alt hålla sitt måhl här i Upsahla, altså seer iag 
att dher brukas någon orichtigheet. Unon.: Jag förseglade säckarne. Resolutio. 
Detta upskiutes till effter hälgen, då Unonii andre saak företages. Rector frågade 
om Unonii förwantzmän skola och kallas då hans saak företages.

H:r Åkerman: det är obilligt att någon skall upstijga derföre i denne saak. Dhe
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flere tychte, dhe kunde wäl upstijga, och saken äntå afhiälpas, fast det blefwe 
mindre adsessores. Vid. 31 Jan. 6.

5. H:r Verelius begiärade werdering på spannemahlen i UIfwa och i Wattholmen. 
Resolutio. Rogen sättjes i Wattholmen å 13 dr t:n, i UIfwa och Ekeby 12 dr tun
nan, blandsäden 10 dr.

6. Inkom kangiutaren [Bengt Larsson], men hans wederpart Collbeck war bort
reest, ehuruwäl han under arrest war tillsagd att blifwa qwar till dess saken wore 
uthförd. Prorector: samme affton Colbeck war för Consistorio, har han kommet 
drucken in till werden, och welat twinga honom att gå till Rectorem och bidia för 
sigh. Resolutio. Han citeras till Pålsmässa tijden, och innehålles hans stipend., till 
dess han clarerat sin skuldh hoos werden.

7. Constituerades officiarii in proximum semestre.
Decani in facultate theologica DD. Brunnerus, juridica h. Schefferus, medica DD. 

Hoffwenius, philosophica h. Verelius.
Adsessores minoris Consistorii ex theolog:s DD. Benzelius, ex juris consultis h. 

Gartman, ex philosophis h. Verelius och h. Norcopensis.
Inspectores aerarii: DD. Benzelius och Mag:r Grubb.
8. Uplästes 111. Cancell. bref för Harald Aschebom till Depositoris ämbete. Item 

Mag. Erici Liungz tacksäyelse skrifft tili Consist:m, der i han och begiärer att wärcke- 
ligen få tillträda samma ämbete. Profess:r Liung tackade Consistorium för ertedd 
bewågenheet emot sin sohn, sade sig och der om skrifwit till 111. Cancell. då han 
öfwerskickade Consistorii recommendation för söhnen. Consist. war nog sorgfälligt 
der om, huru det skulle sig förhålla i denne saken, wille giärna effterlefwa 111. Can
cell. förordning, men wiste icke huru det skulle kunna skie, eller ämbetet tagas ifrån 
M:r Liung, som wore laghligen tillkommen; tychte illa wara att Achbom aldrig 
anmält sig hoos Consistorium till tiänsten, och Consistorio aldeles owitterligit, rest 
med någon privats reconuwendation öfwer*, och det sädan M:r Liung war i Con
sistorio confirmerad. Sades icke warit meer än 3 åhr wid Academ:n, och aldrig giort 
något prof i studierne, eller af någon skickeligheet till detta ämbetet, för hwilken 
han dock wore recommenderad till 111. Cancell: m. Allenast berättade Rector Magnif. 
sig effter andras berättelse troo, det han wore der till mycket tiänlig. Resolutio. Con
sistorium skrifwer till 111. Cancelhm, och giör berättelse om saken, förwäntandes H:s 
HögGrefl. Excell:es ändtlige resolution här öfwer. Sädan frågades hwem i medier 
tijdh skulle förestå ämbetet, och voterades omsijder. M:r Steuchius, M:r Aurivill., 
M:r Celsius, h. Verelius, DD. Hoffwenius, h. Gartman, effter det M:r Liung är 
lagligen der till kommen, Consistorium och icke kan uthan i ödmiukheet respectera
111. Cancell. bref, och fördenskull icke weet, hwilken dera 111. Cancell. om sijder 
warder conserverandes här widh, så tycke wij han och nådigst lärer uptaga det wij 
referera detta till H:s HögGr. Excelke, och imedler tijdh bruka tertio aliqvo, hwilket 
skier till ingenderas praejudice. M:r Grubb: Jag tycker Askboum må imedlertijdh 
deponera. H  Norcop.: Jag hade aldrig tänckt sådant skulle fölgdt här, ty när M:r 
Liung sökte detta ämbete, hörde iag aldrig nämnas någon annan, som det skulle be- 
giära, men sädan 111. Cancell. giönom sitt bref confererat det Askbom, weet iag intet 
huru Consist. kan undgå, med mindre det och låter honom komma der till, ellies 
tycker iag att han deponerar imedlertijdh. M:r Fornelius: Effter iag är i swågerskap

D et var Olaus Rudbeck, som rekom menderat honom.
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med M:r Liung, voterar iag intet, det säyer iag allenast mig icke willja hafwa någon 
deel af det efftertaal der på kan föllja, att 111. Cancell. bref icke effterlefwes. M:r 
Aurivill., DD. Brunnerus: 111. Cancell. lärer icke onådigt uptaga detta, när han för
nimmer huru här med förewetter. H:s HögGr. Excellxe har och här in loco sagdt, 
wij giorde wäl både emot honom och oss om icke wij så privatim recommenderade 
någon till honom. H. Åkerman: iag haar tillförenne altijd hållit M:r Liung tiänlig 
der till, och prsefererat honom alle andre, men sedan wij nu icke hafwa så frie 
händer, förmedelst 111. Cancell. bref, så håller iagh skiähligit att bruka honom i 
interims wijs, och när sådane 111. Cancell. bref komma, tycker mig man borde icke 
votera. DD. Brunn.: Jag voterar icke emot 111. Cancell. bref, ty denne saken är af en 
heel annor natura. Iag tycker wij kunna wäl skrifwa här om till 111. Cancell., effter 
Consist. haar förr altijd sielf uthsett tiänlige personer der till uthan R. Cantzlerens 
missnöye. Askbom haar och icke altså rätt gått till wärcka här med, icke weet heller 
Consist. af hans capacitet, och fast det än wore, så tyckes dock wara något, att han 
som för 3 åhr sedan allenast är deponerad, skall nu deponera andra, dock i anseende 
till 111. Cancell. bref, tycker mig han må det giöra i interimswijs. Det skadar intet, 
att man i brefwet mentionerar det, att Consist. plägar uthsee någon der till af praeci
puis studiosis. H. Norcop.: Om man kan repraesentera sådant hoos Ul. Cancell. M:r 
Celsius: det kan man wäl giöra, och borde den hafwa skam, som ensijdes repraesen- 
terat detta således, sädan i Consistorio war slutet. Rector: Jag kan intet annat säya, 
än att iag tycker Aschbom deponerar imedlertijdh. Resolutio. Effter plura vota 
deponerar tertius tiU dess 111. Cancell. ändtlige resolution kommer här öfwer, och 
den som deponerar behåller peningerne, Blijdh brukas här till, der han blifwer i 
staden, hwar och icke så uthseer Decanus någon annan.

9. Rect.: Oss för detta inspectorib/w är imputerat, att wij hafwa uthslutit Petrum 
Höök af stipendiat registret, men han fins icke på wårtermins register. H. Åkerman: 
Han är präst på Tynnelsöö.

10. Discurerades åter något om verificationen på instrumentet, angående Com- 
munitetz diskarne. H. Åkerman wille wetta, antingen han skulle verificera detta 
ex ratione officii eller effter något Consistorii sluth, ty han wille wara autentizerad 
dher tiU för alt efftertahl skull, tychte att Consistorium hade bordt då strax, när h. 
Rudbeck sade ifrån sigh Communitetz bekymbret, giort någon förordning der om. 
Swarades: det begiäres intet meer af inspectorib»r, än att dhe attestera huru många 
och huru länge dhe gått på Communitetet den tijden.

11. Anklagade Brijta Johans dotter And. Bruzaeum för lägersmåhl, sade honom 
lofwat sigh ächtenskap.

Bruzaeus tillstod det han häfdat henne otta dagar för påsk, men sade henne födt 
barnet emellan d. 21 och 22 Octob., nekade fördenskull sig wara barnefahr, nekade 
sig lofwat ächtenskap, och wille ingalunda ächta henne. Frågades om hon hade 
något witnesbyrd, att han lofwat henne ächtenskap? Swarades ney, men han sade sig 
skola swara före, om han giorde mig något. Parterne uthwijstes.

Resolutio. Bruzasus böter för lägersmåhlet 40 mk smt. 3 cap. Gifft.B. StL. och 
relegeras effter constit. på ett åhr. Kåhnan böter 20 mk. I det öfrige remitteras både 
till consistorium ecclesiasticum.

12. Begiärade Elias Bilovius capelian i Leena, att få en Academiens jordh till 
bruka. H. Verelius: Han och styffadren haa welat disputera Academien jorden, är 
och slutit förr att sådane personer icke skola få bruka Academiens jord för månge
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der af flytande förtreet och olägenheeter skull. Detta bij föllo dhe andre, och blef 
det altså Consistorii sluth i denne saken.

Den 20 Decembris
höltz Consistorium minus, praesentes wore Rector Magnif., DD. Benzelius, h. Gart- 

man, h. Verelius, h. Norcop. Jacob Arrhenius.
1. Rector berättade sig effter Sam. Stehns begiäran citerat Sylvester Biugg, men 

honom exciperat emot citationen, effter den kommit honom först tillhanda i går 
sedan sohlen war nedre, frågade hwad Consistorium tychte här om. H. Verelius: fuller 
kan Biugg begiära dilation för sakens beskaffenheet skull, der så är, men icke kan 
han excipera emot citationen. Biugg inkom och begiärade dilation, effter han icke 
så snart kunde swara till alt det Stehn i sin skrifft införer, hade och icke trodt att 
något Consistorium skulle mehr hållits för hälgen. Resolutio. Honom bewilljes dila
tion till dess feriae äro förbij, då han skall wara tillstädes.

2. Frågade Rector om dhe saker som angå förmynderskap, hörer till Consistorium 
minus eller majus? Swarades, till majus.

[Samma dag.]
Sädan tillkommo adsessores Consistorii majoris DD. Brunnerus, M:r Aurivülius, 

M:r Celsius, M:r Grubb.
1. Begiärade Andreas Berghemb 1. komma tillbaka till Academien effter hans 

relegations åhr wore förbij. 2. Få Consistorii attest, att han är en Academiens civis, 
den han wille bruka emot sin nutritium, som hade gifwit honom den beskyllning, 
att han icke wore någon student. Res. Han kommer tillbaka, och får attest af actis, 
att han sig åter har anbudit, och är emottagen.

2. Berättade Rector Andream Vanzonium, den der effter facultatis sluth war 
uthsluten af Communitetz registret, såsom den der har hafft uth stipendium, nu 
inwända, att han icke har stadigt niutit communitetet, uthan stundom allenast 7 
weckor om terminen, begiärandes derföre sin fyllnad. Alle Profess:es tychte att han 
icke har skiähl till tahla något der på, ty heele terminen rächnas på Communitetet, 
fast disken icke stått öfwer 7 eller 8 weckor. Hemstältes inspectorib#r att see der 
effter. Och fast han hade biwistat exercitierne denne terminen, hade han lijkwäl 
intet derföre att praetendera något, ty stipendiarii få altid en termins stipend:m förr 
än dhe begynna wara tillstädes under exercitierne. Hade han och något lärt, wore 
det hans nytta, och icke hans skade.

2. Bewilljades Olao Freuselio [0: Fröselius] 3 dr smt. af cassa studd.
3. Inlefwererade Henrich Curio en rächning af 442 dr på den omkostnad han 

giort på boden under nya Acadtn, den han begiärade få afföra på hyran för samme 
bodh. H. Verel. meente boden wara taxerad för 6 eller 8 dr om åhret, och lofwade 
sigh willja see der effter. Doct. Benzel.: Om det går till doms i denne saken, så will 
iag upstijga. Hwad elliest rächningen angår, så tycker mig man kan intet giöra 
något till saken, förr än han inkommer med sine verificationer, och man effterseer i 
förre actis med hwad willkohr han emottaget boden. H. Norcop.: det är frågan, om 
h. Verelii uthlagde penningar icke skole komma att föras emot denne rächningen. 
Doct. Benzel. gick bort, och tahltes sedan intet mehr här om.

4. Sade Rector att Mag. Aurivillius har i sitt rectorat tillåtit fougden Larss Olson 
[Unonius] att gifwa 8 t:r Spannern:! till M:r Boos änckia af ordin, staten, effter intet
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war i förråd på den extraordinarie, och frågade, antingen det skall giöras godt på 
Acad. ordin. Staat eller icke. Nu upkom M:r Aurivill:#j och M:r Grubb. Resol. Man 
seer effter Consistorii sluth in actis, och wäntar till dess Unonius upwijsar M:ri 
Aurivillii då warande Rectoris zedel.

5. Inkom stadzwachtmäst:n emot studenterne för grassation. Murman war bort
reest. Rector: Will wachtmästrn agera emot dhem nu närwarande äro? Wachtmästrn: 
Jag weet intet om man icke skall dröya till dess dhe andre komma tillstädes. Dijk- 
man är tillstädes som war uphofwet här till. Dhe hade 18 wärjor och 4 zabblar. 
Erich Person wachtdräng sade tillijka med wachtmäst:n, att Dijkman för uth und- 
sagdt dhem. Dijkman nekade. Geurlerus [Giorlerus] sade sig intet wara deelachtig i 
denne grassation, uthan blifwit tagen och twungen af dhe andre att gå med, då han 
mötte dhem. Wachtm:n och wachtd:n: det är wist att Geurlerus hade ingen wärja 
uthan kappa på sigh. Frågades om det wore flere som hade kappor? Geurl.: Ney, 
icke heller hade Dijkman wärja, då jag såg honom, uthan en fiohl. Frågades om dhe 
wore förklädde. Geurl.: Ja allesammans föruthan Dijkman. Nu upkom D:r Brunn. 
Resol. Effter sombl. af reis äro borta, och actor beropar sigh på witnen, som nu icke 
kunnat komma tillstädes, så upskiutz saken till näste Consistorium effter 2o:de 
dagen, då Dijkman och skall wara tillstädes, så frampt han icke will plichta för 
arrest brytande. Geurl. kan och då wara tillstädes såsom witne. Vid. acta d. 21 
Febru. §. 13.

6. Rector frågade om nu kan något giöras åth åckerdeelningen, effter så få adsess:es 
äre tillstädes. M:r Cels.: dhe som innehafwa pantåckren, böre nu änddigen tillsäyas. 
M. Aurivill.: Jag tycker bäst wara, att åckren dehlas och sedan kastas lott. När det 
är skedt, så kan hwar för sigh nogare effterfråga den deel honom tillfaller. Detta 
bijföll Consistorium. M. Cels. upwijste den deelning som han giort på Doct. [Jonae 
Magni] Wexionensis, M. [Martini Olai] Nycopensis, M. Svenonis Jonae och M. 
Gestrinii, nembl. uthi otta lotter. Doct. Brunnerus: här äre och någre änckior som 
behöfwa åcker. M. Cels.: Hedraei änckia har reda» fått. Terseri och Berelii kunna få 
efter sin fader som har 16 tunneland som böre komma till Acad:n. Ventilerades den 
quaestion, antingen Proffis skulle få lotta om desse nye dehlar, effter som dhe föllja 
i ordningen, eller och dhe allena, servato tamen ordine, inter eos, som förr hafwa 
ingen åcker, och dhe som förr hafwa fått något af den ograverade cronoåckren, åter 
dher emot få sin fyllnad af den öfrige ograverade åckren, som Acad:n tillkommer. 
Omsijder slötz enhälleligen att blifwa wid det senare sättet, så att dhe som förr intet 
hafwa, måge få sine fulle lotter, och dhe som förr hafwa något, få sin fyllnad så 
snart Acad. bekommer den öfrige åckren, hwilken skall collegialiter infordras. Slötz 
och att dhe som hafwa fått meer åker än dhem bör effter Kongl. förordning, skola 
gifwa den ifrån sigh till andre, som hafwa mindre än dhem bör. Item att notification 
skall gå till possessorerne af panteåckren, det peningerne stå i rätten, och att dhe 
med första dhem afhempta, och der emot cedera åckren till Academien.

7. Doct. Skunck läth hälsa Consistorium igenom h. Gartman, och berättade sigh 
ännu icke kunnat föredraga Academiens ährender hoos 111. Cancell., effter H:s Hög- 
Grefl. Excell. ännu icke warit i Giöteborgh, will ja så snart tillfälle gifs, andraga, 
hwad honom är committerat.

8. Anhölt h. Buskagrii hustru skriffteligen om sluth emellan sigh och M:r Celsium 
om åckren, sampt copie af Kongl. brefwet för Prof. Celsio på åckren.

M:r Celsius: ehuruwäl iag icke är citerad att swara henne i denne saak, doch



i 6j6: 20 december 233

swarar iag ex tempore, iag haar intet att giöra med henne, ey heller haar hon ännu 
wijst något kiöpebref, och är äderen af en annor natur. Consistorium haar förr slutit 
här om. Hon är intet meer berättigat till den åckren, än någon annor deel, om hon 
änteligen skall hafwa någon. H. Norcop.: Jag tycker det är bäst att låta h. Buskagriuw 
få en lott af dhe som nu skola uthdhelas. M:r Celsius: Han har landzhöfdingens 
bref till staden att få cronoåcker. Omsijder stannade der wid, att h. Buskagrius in
fördes ibland dem som nu skole lotta om åckren, att han således får sin deel så wäl 
som dhe andre.

9. Begiärade M:r Grubb och M:r Steuchius praebendehemman. Resolutio. Profrr 
Grubb får sahl. Bringii poebendehemman, som nu blir löst effter änekian, och till- 
sägz sterbhuset der om.

10. Valerius yrckade ännu på förmyndare för sine styfbarn, gaf sielf förslag på 
h. Lundium. Resolutio. Effter Valerius giör sig hopp om h. Lundio, så kan man 
anmoda honom der om.

11. Talades åter om en advocat i M:r Boos saak, och effter bref war gånget till 
h. Lundium, så slötz att Rector skulle förnimma hwad för slag han kunde gifwa. Dis- 
curerades och om betalning för advocaten. M:r Celsius: Jag will intet hafwa någon 
deel i denne saken, eller att desse expenser skole redundera på mig. Dhe andre 
tychte, att Consist. hwarken lärer kunna eller willia undraga sig dhe nödiga expenser 
i saken. H. Gartman: Kan skie att Acad:n får om sijder betala alt det af M:r Boos 
godz är gångit heela denne tijden. H. Verel.: det kan intet skie, ty Acad:n har 
aldrig niutit någon fyrek der af, ey heller har hon, uthan R. Cantzleren sielf tillslagit 
exercitiestaten hennes ägendomb, så att änekian fördenskull på sådant fall icke kan 
fordra sin refusion af Acad:n, det wore nogh om hon skulle gå qwitt all den om
kostnad hon giort här på.

12. Prof. Celsius och h. Lundius begiärade dispensation ifrån Unoniae förmynder- 
skap. M:r Celsius nämde M:r Larss Honterum pastorem i Ahlunda i sitt ställe, h. 
Lundius Jochum Weilandh i sitt till tutores. M:r Celsius och M:r Aurivillius: wij 
wete intet om det är tiänligit, ty Weiland har den ene systren.

Widh detta tillfälle nämbde M:r Celsius, att Unonii gård åhrligen förskiämmes 
något, sig derföre tillijka med Larss Unonio tänekt sällja honom, och sättia pen- 
ningerne på interesse; men Unonius sedermera förandrat sine tanekar, och welat 
dehla gården; hwarföre h. Profess:n begiärade wara exeuserad, om gården förskiäm- 
mes ännu wijdare, och wederböranderne framdeles tahla der på, som och att dhe nu 
hafwa gården, måtte tillhållas att cedera honom till den senare kullen, på så lång 
tijdh som den förre hafwer hafft honom.

Resolutio. Om detta tillsäyas dhe, och begiäres af h. Lundio att han gifwer förslag 
på någon tutorem i sitt ställe.

13. Taltes om Larss Johansons rächninger, på hwilka han blifwer något skyldig. 
Res. detta kommer igen när rächningerne öfwersees, och kan altså der till upskiutas.

14. Emädan så få Profess, kommit tillstädes på Rectoris kallelse giönom Cursorem, 
och han fruchtade att så offtare skie skulle, frågade han, hwad häruthinnan wore 
till giörandes? Swar. effter det är in på hälgen och somblige bortreste, kan man nu 
icke stort säya här om.

15. Uplästes brefwet till 111. Cancell. om novo depositore, och adproberades i den 
form det afgick och i copieboken finnes. Widh samma tillfälle discurerades wid- 
lyfftigt, i synnerheet af DD. Brunn, och M:r Aurivillio, huru oförswarligen Aschebom
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hade gått tillwärcka i denne saak, i det han aldrig anmält sig hoos Consist. twifwels 
uthan af fruchtan att blifwa afslagen, såsom den der Consistorio wore helt obekant, 
och aldrig giort något prof widh Academien, uthan strax rest till 111. Cancell. och på 
en ensijdig recommendation uthwärckat sigh H:s HögGr. Excell. collations bref, och, 
det som än oskiähligare är, rest här ifrån, sädan Consistorii sluth war fallit för M:r 
Liung, af hwilket merendels alla då wijst. Berättades och huru slätt Aschebom wore 
i sine studier, i synnerheet uthi latinen, så att han icke skulle uthan erratis expre- 
mera en sin mening, hwarföre, såsom och effter han icke meer än 3 åhr warit wid 
Academien, så mycket otiänligare wore, att han skulle taga förträdet för alle andre 
studenter, som depositores merendels giort hafwa.

16. Nu förrättades lottkastningen. Första lotten begiärade M. Celsius uthom lott- 
kastande, hwilket bewilljades, i anseende till det beswär han hafft med åkerwäsendet. 
Och fick han altså

t:r f:r k.

Uthi Capellegiärdet, [Martini Olai] Nycopensis emel
lan Ausii och Waxala fiä llen .........................................
Dito [Jonae Magni] Wexionensis på andre sijdan om
Waxala fiä llen ..................................................................
Uthi Norre Wäderqwarnsgiärdet halfwa Wexionensis .

Andre lotten fick Doct. Rudbeckius. Nembl.
Uthi Capellegiärdet halfwa Svenonis Jonae . . . . 
Uthi Norre Wäderqwarnsgiärdet £:wa Sven. Jonae . .

Tridie lotten fick sal. M. Fornelii änckia. Nembl. 
Uthi Capellegiärdet andre halfwa Swen. Jonae . . . 
Uthi Norre Wäderqwarns giärdet andre halfwe Swen.
J o n a e .................................................................................

Fiärde lotten fick h. Buskagrius, nl:n 
Uthi Capelleg. Wexionensis näst Ausii stora stycke . 
Uthi Norre Wäderqwarns g:t Wexionensis halfwa . .

5:te l:n fick h. Scheffer. Nl:n 
Uthi Wäderqwarns g:t uthaf Wexionensis . . . . 
Uthi Norre Wäderqwarns g:t halfwa Gestrinii . . .

6: lotten fick h. Arrhenius. Nembl.
Uthi Wäderqwarns g:t resten af Wexionensis . . . 
Uthi Capelle g:t emellan Wexionensis och A usii. . . 
Uthi Norre Wäderq:s g:t andre halfwe Gestrinii . .

7. lotten fick Doct. Brunnerus. Nembl.
Uthi Wäderqwarns g:t Nycopensis..............................
Uthi Norre Wäderqrs g:t halfwa Nycopens . . . .

8. lotten föll på h. Gartman. Nembkn
I Cappelle g: t halfwa G estrin ii...................................
I Norre Wäderq. g. af Nycopensis..............................

9. lotten föll på h. Aurivillium. Nembl.
I Capelle g: t halfwa Gestrinii.........................................
I Norre Wäderq. g. af Nycopensis...............................

2 4 2  

1 1 —
4 —  —  7  5 2

3 i  —
3 1  — 6 2  —

3 i  —

3 1  — 6 2  —

2 2 —
4  —  —  6 2  —

3 5 —
2 2 —  5 7 —

2 6 1

2 2  —  6 —  1

2 1 3
3 6 1  6 —  —

2 2
2 —  —  4 2  —

2 2
1 6  i  4  i  i
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Effter lottkastningen bewilljades h. Norcopensi, som fölljer i ordningen af dhem 
som förr ingen åcker hafwa, att få sin deel, 5I tunnelrd af Bringii pantåcker, dhe 
andre 6 tunnel, effterlätz dhe omyndige barnen effter Kongl. resolutions lydelse. 
Rectori M:co M. Columbo bewilljades Stenii åcker, som är bortsatt tili reemsnijdare 
änckian.

Den 23 Decembris
wore Professores sammankallade tili böhnen, effter hwilkens förrättande samman

trädde Rector Magnif., D:r Rudbeck, DD. Brunnerus, M:r Aurivillius, M:r Celsius, 
h. Norcopensis. Jacobus Arrhenius.

1. Discurerades något om brefwen till dhem af hwilka Cronones pantåcker skulle 
inläsas, och adproberades i den form i copieboken finnes, och ehuruwäl att Kongl. 
resolution öfwer denne åcker icke förmähler, att Acad:n skall häruthinnan söka h. 
landzhöfdingens adsistence, dock lijkwäl syntes rådeligit att Rector i sitt nampn 
skrifwer till landz secreteraren Forsell, och underrättar honom om saken, med be- 
giäran, att der dhe som åckren innehafwa, giöra hoos h. landzhöfdingen någon 
obilligh ansökning, han då wille förekomma, att dhe icke winna något som går 
emot Kongl. resolutionen.

Samma dagh
kommo tillstädes in Consist. majus extraord. Rector Magnif., DD. Benzelius, M:r 

Liungh, h. Verelius, M:r Celsius, M:r Aurivillius, M:r Grubb. Jacobus Arrhenius.
1. Uplästes fougdens Carms bref till h. Verelium ifrån Hällsingelandh, der uthi 

han refererar gymnasium i Giefle hafwa uthtagit sin kyrckherbergzspannemåhl, 
twiflar altså icke, att iu Academien får det samma giöra med sin spannemåhl, frågar 
för denskull huru högdt han den får föryttra, effter ingen will gifwa tretton, ty dhe 
kiöpa der af hwar andra för 10 dr tunnan. Somblige af Professoribor tychte att 
fougden icke skulle skynda sig för mycket med detta wärcket, på det han icke måtte 
förgrijpa sigh i någon måtto. Andra tychte, effter Academien aldrig hade fått någon 
communication af gouverneuren, antingen Acad:ns spannemåhl wore arresterad eller 
icke, Consistorium ey heller weet af något förbodh, så kunde fougden föryttra säden. 
Resol. Fougden föryttrar i Hällsingelandh, der han nu wijstas, så mycket han kan, 
och honom tillätes, att Academiens kyrckherbergzspannemåhl å n  dr reda pen
ninger, helst i lätt mynt, får han något der öfwer, är det så mycket bättre.

2. Berättade Rector sig talt med h. Lundio om advocat i M:r Boos saak, och 
honom mycket recommenderat Henrich Schaefer. Resolutio. Schaefer kan praesentera 
sig här effter hälgen.

Anno 1677 

d. 2 Januarii
inkommo in Consist. extraord. Rector Magnif., h. Gartman, h. Verelius, h. 

Arrhenius, M:r Celsius, M:r Aurivillius, h. Norcopensis, M:r Grubb. Jacobus 
Arrhenius.

1. Johannes Westius hade begiärat, att Rector wille på Academiens wägnar under- 
skrifwa h:r Ribbingz collations bref på stipendium Gyllenhielmianum. Rector frå-
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gade hwad G>nsist. tychte der om. Collationsbrefwet uplästes, der i förmähles, att 
han Westius skall hafwa samme stipend. för dec han informerar h. Ribbingz barn 
emot testamentetz innehåll, hwilket Professores tychte illa wara.

Berättades och att h. Ribbing förr gifwit bref på samme stipendium till en bekant 
persohn, som och der på tagit sahl. h. Ärchiebiskopens adprobations skrifft. Det 
wore icke meer än twänne stipendia, det ena hade Otterdahl, det andra wore nu 
redan bortgifwit, så att Vestius icke kunde komma der till, med mindre en af dhe 
förre uthslötes.

Resol. Consist. kan icke underskrifwa detta collationsbrefwet, effter det icke är 
ens medh testamentet.

2. Beswärade sig wachtmästaren der öfwer, att han icke får så goda och många 
wachtkarlar af staden som han borde, begiärade derföre gå hwar annor natt med sitt 
folck allena. Resolutio. Rector talar medh borgmästaren här om, hwilken och må 
swara, der något giönom dheras försummelse förelöper, som icke wara borde, wachten 
bör wara conjunct, och får Acad:ns wachtmästare icke gå allena hwar annor natt 
som han begiärer.

3. Läth Hanss Kohlmätare [0: Kahlmeter] fråga giönom Sam. Stehn, hwarföre 
han nu icke får träda till Qwarnbacken effter uprättadt accord? H. Verelius och h. 
Norcop. berättade detta accord med Colmäter wara giort twärt emot förre Consistorii 
sluth, och det som talt war uthi minori auditorio Gustaviano der M:r Aurivillius 
och sielf warit tillstädes, som strax der effter uprättade contractet, ty sade dhe, förän 
oration höltz, sade nästan alle sigh blifwa wid det förr waar giort i saken, men effter 
oration ginge Rector, h. Gartman, Åkerman, Columbus och h. Berelius in Consistorio, 
af hwilka doch allenast Åkerman och Columbus tillijka med Rectore bijföllo Col
mäter, dhe andre wore emot. M:r Aurivillius: Ingen ärlig man skall kunna bewijsa, 
att iag wist af det samme Consistorii sluth, der så och warit, hade iag bordt der om 
påminnas af dhe andre, huru är det möyeligit, att en kan wid alle tillfällen wetta, 
hwad förr är slutit eller komma det ihogh. Elies tycker iag contractet wara så 
fattat och stält, att Academien skulle wara skadelöös, der om iag och kan giöra 
henne försäkradh. H. Verelius: Colmätaren har mycket illa uthmåhlat mig och h. 
Arrhenius hoos 111. Cancell., men han skall lugit som ingen ärlig karl.

Acta af d. 8 Januarii 676 uplästes. M:r Aurivilli«r: Jagh hade bordt wara till
städes och fått förklara migh, det är obilligt att sådant skall wara handlat i min 
frånwaro. H. Arrhenius: Effter h. fautor då war uhr staden, och böndren icke borde 
reesa fåfängt, proponerades detta, hwar om iag och påminte h. faut., då han sädan 
hem kom. M:r Aurivill.: Jag kan wijsa för Gudh och heela werlden, att iag icke 
prsejudicerad Acad:n här med, uthan sökt så binda Kolmäter, att hon skulle wara 
skadelöös, och 111. Cancell. bref för honom blifwa effterkommit. Den som har sökt 
skiämma mig för detta slutet, kan icke skada han får något igen. H. Verelius: Intet 
har iagh sökt skiämma någon, iag har intet sagdt der om, men är af Colmätaren 
oförskiämdt uthmåhlad hoos 111. Cancell., och hade kan skie lijdit något derföre, om 
iag icke blifwit exculperad giönom den som fick Rijkz-Cantzlerens bref här om, 
det iag nu först fått wetta, men iag skall och sielf förklara mig, och wijsa huru Col
mäter har lugit. Rector frågade hwad swar honom skulle gifwas. H. Norcop.: Jagh 
gaf honom det swaret, att det icke ännu wore laga tijdh, samme swar tycker mig han 
får och nu. Dher wid Consistorium och stannade.

4. DD. Brunnerus hade berättat befallningzmannen Grijs gifwa ringa hopp om
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betalningen för Academiens uthborgade spannemåhl i Hellsingelandh. Resol. Con
sistorium låter gå bref till Kongl. Cammaren, så wäl om kyrckeherbergen som om 
den spannemåhl, böndren skole torcka och baka, om hwilken tillförende är skrifwit 
till h. landzhöfdingen, men intet swar kommit.

5. Hade Nidas Keder skrifwit sig lefwererat Consistorii bref till Kongl. Cam
maren, angående kyrckeherbergen, men fått aldeles afslag effter samme spannemåhl 
wore anslagen till skiepzflottan.

6. Uplästes Kongl. Revisions bref, att den satte terminen i M:r Boos saak, wore 
anticiperad till d. 1 Feb., och begiärades någon hiälp för änkian, som och sielf 
skrifwit hijt. H. Verelius: Academien har icke hafft något af hennes godz, och kan 
icke heller hiälpa henne något, har och hon sielf emot all lagh exequerat uthi en 
appellerad saak, hwilket bör representeras, hennes egendomb war först tillslagin 
bookhållaren af Kongl. Cam#?aren, sädan af 111. Cancell. exerdtiestaten. M:r Grubb: 
det borde och wijsas, att hennes godz icke äre så store som hon afmåhlar dhem. 
Den spannemåhl Roxen har tillstält henne, såldes här mist för hälgen, och tillbödh 
hon mig den samwe. H. Norcop.: Man kan och nämpna det Consist. har redan sökt 
Ill:m Cancelkm, och will det ännu giöra, begiärandes fördenskull få blifwa wid 
förre terminen. Rector frågade om man icke skall och skicka en express, till 111. 
Cancell. om denne revisions saken, och om och icke inspector aerarii skulle willia reesa 
öfwer. M:r Grubb: Jag skulle giärna giöra det om min hälsa och andre sysler sådant 
tilläte. H. Norcop.: Om wij icke få blifwa wid förste termin, så lärer Consistorium 
icke kunna innan den senare inhämpta 111. Cancell. swar, och winna dess adsistence.

Res. Man begiärer blifwa wid förre terminen, och Henrich Sdwefer hijtkallas. 
Item effterfråges hwem man kan få till 111. Cancell. Secretarius reeser till Stockholm, 
insinuerar brefwet i Kongl. Revision, och fordrar aeterne uhr Cammaren. Skulle 
dhe samme icke wara färdige, då kan han muntligen referera det till ett skiähl, att 
winna förste termin i Revision. Till änekian swaras, att Academien icke har något 
af hennes godz, och att hon redan uthtagit meer än henne bordt, och det emot all 
lagh och rätt.

Den 8 Januarii
höltz Consist. extraord. Och uplästes Kongl. Håfrättens bref af d. 18 Decemb. 

676. att extradera dhe aeter som angå Noachs [Dandnells] saak. Dher hoos fölgde en 
copia af Noachs inlefwererade supplique i Håfrätten, uthi hwilken han mycket gra
verar Consistorium och dess domb. Resolutio. Aeterne extraderas och går swar till 
Håfrätten på dess skrifwelse, deruthinnan och författas en kort deduetion öfwer saken, 
till förlago af bemälte Noachs supplique.

Den 16 Januarii
kommo tillstädes in Consistorium Rector Magnificus, DD. Benzelius, h. Gartman, 

DD. Hoffwenius, M:r Liung, h. Verelius, h. Norcopensis, M:r Grubb. Jacob 
Arrheni«r.

1. Uplästes Johan Colbecks supplique, dher i han deprecerar violationem arresti, 
och begiärar Consistorii tillåtelse att förlijkas med kannegiutaren*, uthi den saak han 
angifwit emot Colbeck. Rector berättade actorem wara benägen till förlijkning, och 
hafwa bijdit för Collbeck. DD. Hoffwenius: kan hända han måste gifwa actori denne

* Bengt Larsson.
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termins stipendium till förlijkning, och plichta med carcere för arrestbrytandet. H. 
Verelius: det är gement nu att bryta arrest, han borde hafwa skam derföre. Colbeck 
inkom, och tillspordes om kannegiutaren will förlijkas med honom? Swarade ja. 
Tillfrågades ytterligare, om han hade förstådt hwad arrestbrytandet hade att betyda, 
huru gammal han war, då han kom till Academien, och huru länge han der warit? 
Swarade sig warit 14 åhr då han hijtkom, och 4 åhr sedan förlupne. Afträdde så. 
DD. Benzeliftr: effter saken är angifwen, och till en begynnelse agerad, så borde 
han här förlijka kangiutaren, och icke slippa så lindrigt för arrestbrytandet, för 
hwilket mången är belagd medh 100 dr. Kangiutaren inkom, sade sig willja förlijkas. 
DD. Hoffwen.: Fadren har skrifwit mig till, och begiärat iag wille underhandla dem 
emellan, och tillåtit honom sin sohns stipendium för denne termin, som hoos Quaesto
rem innestår. Kangiutaren läth sig der med nöya, och Consistorium adproberade, 
den dem emellan uprättade förlijkning hwar med dhe afträdde. Sädan discurerades 
om arresten, och effter plurium vota slötz, att Colbeck carcereras på 6 dygn. DD. 
Hoffwen. begiärade, att Colbeck finge reesa bort med sin broder, och plichta när 
han återkommer. Detta bewilljades, och skulle Rector förehålla honom hans för
seende med en starck admonition, att här effter taga sigh till wara.

2. Beswärade Rector sigh öfwer Olaum Beckium, att han allestädes i staden spyr 
uhr sigh en hoop otidigheter, säger sig gå här i staden Rectori till förtreet, wara 
orätt relegerad effter han har gård i staden. Rectorem wara rädd för honom, med 
mycket annat som Rector denne gången icke wille omtahla. Frågade fördenskull om 
Beckius skall lijdas här i staden. DD. Hoffwenius: det är bäst skicka honom budh, 
att der han icke elliest drager bort, då will Consist. publicera relegationen. Detta 
adproberade heela Consistorium. Och höll det före wara en stor obilligheet och oför- 
ståndigheet, om någon sade honom icke bordt rymma staden, af den orsak att han 
är boofast, ty både lagen och constitutionerne sampt sielfwe praxis förmå sådant. 
Sädan berättades att Beckius hade effter sidste deposition tagit instrumenterne till 
sigh, säyandes sig skola deponera här näst, item begiärat en deel af accidentierne 
för denne tijden. Resolutio. Decanus låter hämpta depositions instrumenterne ifrån 
Beckio, och förwares hoos sig, heller uppe i cammaren.

3. H. Arrhenius begiärade husesyyn på sitt praebendehemman, effter bonden drager 
der ifrån, sade syyn warit bewilljad förlijdin höst, men icke förrättat förmedelst 
DD. Brunneri opassligheet, som den skulle biwista. Resolutio. Synen kan intet skie 
förän wid Wallborgzmässotijden.

4. H. Verelius begiärade Consistorii sluth för sig om Hyklinge bondhen, hwilken 
fougden afsatt derföre att han bortskiämdt hemmanet, effter han icke wille giöra 
något häruthinnan, alldenstund han offta blifwer oförskylt illa uthmålad. Resolutio. 
Den oduglige bonden afsättes och den gode, sig igen tillbiuder, antages.

5. Taltes om spannemåhlen Klint låtit införa, frågades hwar den skulle lefwereras. 
Resolutio. Fougden tillsäyes att läggia upp den samme hoos sigh, eller strax lefwe- 
rera, för det prijs hon sälljes på torget, till dhe Professorer, som icke ännu tagit emot 
något af samme spannemåhl.

6. Klåckaren i Waxahla klagade, att han icke fått igen mantalspenningerna, som 
han i fiohl lefwererade till Roxen, begiärade wetta till hwem han nu skall lefwerera 
sine penninger. DD. Benzel.: det wore bäst tahla med fougden, att han låter rätta 
sigh här uthinnan, hwilket han och förr lofwat skola skie. Resolutio. Man kan gifwa 
klåckaren en zedel den han wijsar fougden, när tijden är.
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7. Roxen begiärade Consistorii förklaring, öfwer någre fattige, antingen dhe skole 
wara frij för mantalspenningerne pro A:o 676. eller icke, som wore Morandri änckia 
fattig, Erich Anderson timberman, siuk och fattig, Anders Johanson frij effter landz- 
höfdingens bref. Pär Pärson wachtdräng hustrun dödh och han frij, Olof Larson 
stalldräng fattig. Pär Mickelson dito bortreest. Res. Man gifwer en attest att dhe äre 
fattige, och böra sådane altijd upföras på rätta längden, under en wiss tittel för 
sig sielfwe.

8. Uplästes landzhöfdingens h. Duwaltz bref, der i han förmente Wässmannelandz 
kyrckieherbergen lätteligen blifwa lösa, giörandes sig om dem aldeles försäkrad, 
begiärade att dess spannemål med första lefwereras i Ledwijka i Wästerbärgzlagen; 
för hwar tunna lofwade han 14 dr. H:r Verelius: Jag tycker, iag will skicka detta 
bref till Ringium, att han upwijser det landzhöfdingen i Wästeråhs, och skrifwer 
till h. Duwalt att han sielf skrifwer landzhöfdingen h. Posse till der om, angående 
prijset will iag säya, att dhe andre hafwa accorderat för 13 dr t:n reda penninger, 
och effter han will på wanlig termin gifwa 14, så är Consistorium der med nögd, 
detta alt tychte Consistorium godt wara.

9. Simon Erichson begiärade ännu komma till öhrbyhemmanet. Resolutio. Han 
kommer der till, med dhe willkohr förr är slutit, d. 22 Novemb. 676.

10. Berättade Rector sig fuller hört Norberg wara illa handterad af bagaren Soll 
[Zoll], men icke blifwit anlitt för än någre dagar sädan. Zoll war insatt, då Nor- 
bergz suppliqve inkommit, som nu uplästes af det innehåll. Han hade tillijka medh 
Printz blifwit inbudin af Zoll på hans cammar hoos Eekebom, att tracteras med 
spanskt wijn; men när han inkom, blifwit öfwerfallen först med wärja, och rådan 
med knijf illa skadad, både på kropp och kläder, sig förmått slotzfougden till att 
sättia Zoll för denne sin giärning, i förwar. Begiärer fördenskull. Consistorium wille 
wara honom behiälpelig, så att Zoll må qwarhållas i artest, till dess han i detta sitt 
behörige foro swarar för denne sin giärning och elaka intention, sampt sedermera 
gifne beskyllninger.

Rector: På denne suppliquen talte iag med h. Stehn, hwilken swarade, effter det 
staden hade altidh lidit mycket af denne Zoll, så wille han skiuta honom ifrån sig, 
och effter det Zoll wräker stadzrätten, begiärade han iag wille laga att bref ginge 
till Kongl. Senaten, om en extraord. commission i saken, sädan beskickade iag borg
mästaren, och frågade om så wore medh saken, hwar på han swarade således: Zoll 
sitter wäl och säkert nogh, der han kan blifwa till dess wij få tijdh, att hålla ran- 
sakning öfwer hans giärning. Nu sedermera haar åter borgmästaren förklarat sig, att 
staden icke will befatta sigh med Zoll. Äntligen har Zoll beskickat mig, och klagat, 
att han sitter alt för hårdt, och säyes wara satt på Consistorii begiäran, det som är 
osant. Zolls suppliqve uplästes, der i han begiärar Consistorium wille uptaga och 
ransaka giärningen, förmodandes han således en rättwijs domb och uthslag, will icke 
underkasta sig stadzrätten.

Sidst beskickade iag Norbergh, och läth fråga huru han wore sinnad med saken, 
då han swarade sig giärna willia sökia rätt på bagaren, men effter staden icke will 
uptaga saken, och Consist. icke kan det giöra, så att han fördenskull måste sökia 
Kongl. Håfrätten, der han såsom enfalldig lätteligen kunde öfwerdyflas med orden 
af bagaren, fördenskull tycker han bäst wara, att emottaga den anseenlige förlijkning 
Soll tillbiuder. Resolutio. Han söker sin rätt in foro competenti, och hwar han kan. 
Consistorium befattar sig intet der med.
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Den 17 Januarii
upkommo in Consist. majus Rector Magnif., h. Gartman, DD. Hoffwen., h. 

Verelius, M:r Celsius, h. Norcopensis, Mag. Grubb. Jacobus Arrhenius.
1. Bewilljades Carolo Bysing testimonium, så frampt inspector nationis, som honom 

kiänner icke weet något hinder, der om Rector söker underrättelse.
2. Klagade Rector öfwer någre, som giöra nästan profession der af, att dhe kiöra 

och skria i staden nästan hwar affton, och det förän tijden kommer, på hwilken 
wachten går, hwarföre hon sig och excuserar att icke kunna slå effter dem. Frågades 
om så skall passera. H. Verelius: Jag weet, att wij hafwa förr talt med stadz magistra
ten om sådant, men icke fått synnerligit swar.

3. Uplästes H:s HögGrefl. Excellres RijkzCantzlerens bref eller swar, på Con
sistorii öfwerskickade skrifwelser; förmählandes H:s HögGrefl. Excelkce Kongl. 
Camwarens domb i M:r Boos saak, sig icke ringa surprenerat, finnandes intet reelt 
skiähl till sådant förfarande, helst af Kongl. Cammaren, som bör förträda Chronones 
jus och rätdgheet, den och wid Academien verserar. Adproberar fördenskull det 
Academien i tijdh sökt beneficium revisionis, willjandes H:s HögGrefl. Excell. 
giärna wara Academien wid denne sakens wijdare uthförande tillhanda, men effter 
det omöyeligen kan skie, låtit bref gå till H:s HögGrefl. Excell. grefwe Gustaf [De 
la Gardie], att i K gl Senaten så begå, att saken icke måtte så hastigt, som deter- 
minerat är, företagas, imedlertijdh will H:s HögGrefl. Excell. söka giönom någon 
af håfråden, som närwarandes är, hoos Kongl. M:t uthwärcka ett inhibitorial, så 
att saken må hwijla, till dess H:s M:t kommer sielf tillstädes, och hafwer tijd att 
låta sig om dess sammanhang underrätta, hwilket wisserligen skulle Academien ett 
rättwijst uthslag tillwäga bringa. För det andra hafwer H:s HögGrefl. Excell. i lijka 
måtto recommenderat h. Rijkzrådet grefwe Gustaf, att befordra den dispensation 
Consistorium har sökt för Professorerne, ifrån Commissionen öfwer trullwäsendet, 
hwilken dhe till ett så stort antahl dageligen måste biwista med helt försummande 
af andre sine ämbetes beställninger till Academiens och dhe studerandes store skade 
och afsaknad. För det tridie beklagar H:s HögGrefl. Excell. Academiens tillståndh, i 
det att hon giönom böndernes uthblottande, förmedelst dhe swåre durchtogh, och 
kyrckieherbergens borttagande, uthan någon refusion eller försäkring om betahl- 
ningen, råkar uthi stor nödh och trångmåhl; önskandes wara i sin förmågo detta att 
remediera. Sig altid warit i den tanckan om tijondespannemåhlen, att omöyeligen 
annars wara kunde, än att in natura, så mycket åth minstonne, dem måtte förunnas, 
till hwilka dhe wore förlänte, som till tarfweligit uppehälle kunde behöfwas, för
denskull för någon tijdh Hans Kongl. Mayrtt det sålunda representerat, som med- 
fölljande extract af brefwet uthwijsar, hwaruppå Kongl. M:t swarat sig i nåder wäl 
till fridz wara, att således procederes med tijonden, som H:s HögGrefl. Excell. för
mält. Sluteligen förmähler H:s HögGrefl. Excelkce sig giönom skrifwelse willia för- 
sökia i Kongl. Cammaren, huruwijda giörligit är att få Hällsingekyrckieherbergen 
lööse till Academiens soulagement. Consistorium erkiände H:s HögGrefl. Excelkes 
nåde och store godheet uthi alle desse stycken med största wyrdnad, och önskade 
H:s HögGrefl. Excell. all lycka och wälsignelse. Sädan discurerades om hwem som 
skulle öfwerreesa till Stockholm och insinuera H:s HögGrefl. Excellres skrifwelse i 
Kongl. Cammaren, och hoos H. Rijkzrådet grefwe Gustaf De La Gardie.

Res. Bookhållaren reeser till den ända öfwer, och uthwärckar swar ifrån Kongl. 
Cammaren med aldraförsta, så att bref kan gå till fougden Carm i Hellsingelandh.
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Rector skrifwer och tili Prof. Aurivillium, som nu är i Stockholm, att han och går 
hoos H:s Ex:ce H. RijkzSkattmästaren [Sten Bielke] och grefwe Gustaf, recom- 
menderandes dem flijtigast wärcket. Dessuthan skrifwer Rector i sitt nampn tili h. 
Tigerhielra.

4. Sylwester Biugg förwägrade sigh inlefwerera sin dupliqve emot Samuel Stehn, 
effter wederparten icke war sielf tillstädes, som skulle strax munteligen tahla hwad 
han wijdare hade, och således nu dömmas i saken.

Resolutio. Saken hörer till Consist. minus, och bör der afdömas, ellies kunde 
Consistorium majus, till att maturera saken, emottaga hans dupliqve om så wore. 
Biugg: iag will intet gifwa honom communication der af, ty då triplicerar han, och 
drager således uth saken ännu wijdare.

5. Uplästes 111. Cancelkrii bref för M:ro Erico Liungh, att blifwa widh depositoris 
ämbetet effter Consistorii sluth, så frampt han det sielf förwaltar, emädan Ascheboum 
icke annorledes der till wore recommenderad, än så wijda ingen annan wore af 
Consistorio tillsatt.

Den 24 Januarii
höltz Consistorium minus, präsentes wore Rector Magnif:»j, h. Gartman, h. 

Verelius, M:r Steuchius i h. Norcopensis ställe. Jacobus Arrhenius.
1. Beswärade sig glaasmästare änckian hust. Anna Pärs dotter öfwer wacht- 

drängen Pär Matson, om tijonde, den han förwägrar sig af hennes åcker, som han 
brukar. Pehr Matson nekade sig icke willia stå halfparten, allenast änckian effter 
lofwen består halfwa uthsädet. Änckian: Jag upläth förr samme åker till en borgare, 
som bestodh all uthsädet, och iag der emot halfwa tijonden, iag begiärar igen min 
åker, så frampt han icke will beqwäma sigh. Erich* wille icke förstå sig der till, effter 
han wäl lagat om åckren, som han illa faren emottagit. Ena åckren sades wara 1 t:a 
och 5 f:r landharf egen, den andra 2 tunnelandh. Parterne affträdde.

H. Verelius, det är lijka, antingen han gifwer uth alt uthsädet eller halfparten och 
der hoos chronotijonden.

Pär Matson inkallades och tillfrågades, antingen han will hafwa domb i saken, att 
giöra uth tijonden nu fordras, och låta henne sedan taga igen åckren, eller gifwa 
uth tijonden och behålla åckren. Pär: iag will heller gifwa uth den halfspan hon 
begiärar, än qwittera åckren, den iag upbrukat, hade och för tänckt det giöra, men 
måst komma till Consistorium effter hennes begiäran. Parterne inkallades, och före- 
höltz henne att wachtdrängen gifwer uth halfwa chronotijonden, hwar med änckian 
åthnögdes, och lofwade honom obrydd få behålla åckren, effter han den wäl häfdar.

2. Anklagade wachtmästaren den yngre Cajanum, för det han nyåhrsdagen kl:n 9, 
hade på torget sagdt om honom och wachtdrängierna, iag seer här står paltar och 
korfwar på torget. Item när han kommit till Olof Sigfredsons hörna, godh natt 
korfwar. Cajanus nekade aldeles här till. Rector: Hoos mig sade han sig icke minnas 
om han så sagdt. Wachtmästaren: kiällarepoiken hördet, och sade att det war Cajanus, 
ty iag frågade honom. Cajanus: Jag har aldrig sagdt det, och kan det icke minnas; 
will gå edh. H. Vereli«j: war han drucken? Wachtmästaren: ja. Wachtdrängiarna 
Pär Matson och Erich Matson, sade sigh hört samme ordh, och will gå edh der på. 
Wachtmästaren frågade om Cajanus icke fölgde Ahlman hem samme gång? Cajanus 
nekade. Ahlmans attest uplästes, att han icke hört dhe ord af Cajano. Hwarföre han

• Felskrivning för Per.
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och swarat wachtmästaren, att det måst wara en afwundzsegn, effter han icke strax 
togh honom till witnes. Consistor, hölt Ahlmans fidem suspect, läth altså upfordra 
honom. Han kom och af lade edh, att han icke hört något ord af Caj ano wid detta 
tillfälle meer än det, han frågade hwad klåckan war, då han gick förbij och hade 
twänne sine landzmän med sig, då han och swarade, att klåckan war siu. Wacht- 
mäst:n: Jag war så sticken, att iag icke orckade swara. Kiällare gossen inkom, refe
rerade att Cajanus sagt, må giöra, och wachtmäst:n swarade, det ordet skulle i hafft i 
halsen på eder, och då iag sade det war Cajani broder, sade wachtmästaren, ja, iag 
får fuller rådh för honom. Parterne afträdde, och kunde intet giöras åth saken effter 
inge witnen wore. Stadzwachtdrängen Giöran Giöranson inkom, witnade således: För 
än Cajanus kom till oss, sade han, iag seer, här står intet annat än korfwar och 
paltar på torget, sädan hälsade han flitigt, och då han gick bort, sade han, farer wäl 
korfwar. Cajanus nekade. Parterne affträdde. Sädan discurerades om saken.

Resol. Ehuruwäl Consistorium effter så månge witnen tycker Cajanum wara 
skyldig, doch kan det icke fälla honom emot Ahlmans edelige witnesbördh, dock 
stånde wachtmäst:n fritt skaffa sig flere witnen till en annan gång.

3. Förfrågade sig Rector Magnif. huru han skulle bära sigh åth der med, att 
somblige sloss, och åklagaren, sädan saken är angifwen, förlijkas, som nyligen skiedt 
är, då åklagaren warit illa handterad med wärja. Resolutio. Dhe laghföras, ty sådane 
saker böra icke nederläggias, emädan lagen är der emot, och dhe angå disciplinam 
publicam.

4. Fick Sylvester Biugg inlefwerera sin dupliqve fast Sam. Stehn icke war till
städes. Lijka lydande copie lefwererade slotzwachtmästaren, som nu upkom i Stehns 
ställe, och befaltes säya det Consistorium icke tillåter wijdare skrifwa på denne 
saak. Biugg begiärade saken måtte med första afhiälpas, effter Stehn snart skall wara 
i Håfrätten.

3. Uplästes h. Norcopensis bref af d. 22 Janu. med underrättelse huru wijda han 
wore kommen med sin expedition i Stockholm.

D. 31 Januarii

höltz Consistorium minus, närwarande Reet. Magnifxo, DD. Benzelio, M:r Liung 
i h. Gartmans ställe, M:r Grubb i h. Norcopris ställe, M:r Steuchio i h. Vereiii ställe, 
Jacobo Arrhenio.

1. Uplästes Sam. Stehns suppliqve, der i han begiärar Consist. wille tillhålla Biugg 
att gifwa copier af sin exception och dupliqve. Rect.: Han begiärer och någon dila- 
tion i saken, säyandes Biugg icke behöfwa att fruchta för något drögzmåhl på hans 
sijda, aldenstund han icke reeser sielf bort, uthan will bruka sin fullmächtige i Håf
rätten.

DD. Benzelius: Effter iag icke har för detta någon kunskap här om, och saken är 
något inwecklat med Noachs [Dandnells], så begiärer iagh dispenseras förän det går 
till dombs, särdeles om iag finner henne wara altför mycket interesserat medh Noachs, 
imedlertijdh will iag wara tillstädes. M:r Steuchius: Om saken skulle gå till dombs, 
så tror iag mig med skiähl kunna afträda, så wäl för Noachs saak skull, som och att 
iag sittei i ens annars ställe. Parterne inkommo. Skrifften uplästes, och discurerades 
sädan om S. Stehns sidste skrifft, hwilken under tittel af suppliqve är emottagen, 
men fins i sanning wara en triplique, den Consistorium icke har bewilljat; hwarföre
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och tychtes bäst wara, att förnimma af Biugg, om han är nögd der med, att denne 
suppliqven lefwereras Stehn igen, eller om han will mündigen swara, hwar och 
icke, så kunde man ey neka Biugg copie der af, doch wore bäst om skrifften kunde 
med bägge parternes samptycke igentagas.

Biugg och slotzwachtmästaren inkommo. Rector förehölt dhem, huru h:r Stehns 
tripliqve wore under en annan tittel inkommen, hwilken Biugg effterlätz att läsa 
och sädan förnimma låta, hwad han der wid giöra wille. Biugg läste tripliqven, 
tackade för communication, och sade sig willja swara mündigen, när befallningz- 
mannen inkomme. Dhen faut skiedd är i afcopierandet och vidimerandet af råd
mannens Johan Holms attest gifwen h. Stehn, berättade Secretarius wara således 
skiedd. H. Stehn läth Ingo Rudbeck afcopiera attesten ibland andre skiffter, hwilken 
i stället för d. 1 Decembris skrifwit 1. Novembw. Sedan bemälte Ingo kom med 
originalen och copierne, dem att vidimera, läth Secretarius honom läsa originalen, 
och sågh sielf på copierne, såsom då Rudbeck förr orätt läsit och afskrifwit original 
attesten, så laas han honom och nu lijka som förr, och kunde man icke tänckia, att 
han skulle så farit will om dagen i vidimerade copien den han fan lijka lydande 
medh originalet, som det af Rudbeck uplästes.

Befallningzmannen inkom sielf. Rector: Wij hafwa emottagit h. befallningzman- 
nens nu ingifne skrifft under tittel af en supplique, men i sanning den funnit wara 
en tripliqve, och fördenskull icke annat kunnat, än gifwa Biugg communication der af. 
Stehn: Jag har intet tili den ända inlagt denne skrifft, att något skall der tili 
swaras, ty då skulle föllja ännu flere beskyllninger på mig, effter som Biugg förr 
har mycket beswärat mig i sine skriffter, hwilket och har förorsakat mig att swara 
som skiedt är, ty iag har gått defensive. Biugg: om någon är förorsakad och nödgad 
att komma till dhe expressioner skiedt är, så är iag, som i sanning har måst gå 
defensive; men detta är allenast accessorium, och wij wele nu tahla om sielfwe 
saken: Hwij har h. befakn uthropat mig för en pasqvillant, och tillagdt migh 
passqvillerandet. H. Stehn: Jag har icke tillagdt eder, uthan allenast hafft eder 
suspect. Biugg: det wijsar eder inlago. Inlagan upkastades, och stodh der uthi, att 
hwart skiähl wore sufficient, att hafwa M:r Biugg suspect. Biugg: dhe grofwe 
beskyllningar h. Stehn tahlar på, skole icke uthtagas af mine skriffter, uthan hwad 
iag skrifwer, giör iag, att swara till hans beskyllninger. Dhet kan intet wara något 
skiähl, att iag skall giort detta, effter det iag warit i Noachs saak interesserad. Be
fakn: den som blijr med ett sedder, han blir med mycket tedder. Biugg: Hwarföre 
inkomme i icke med edert memorial förste gången? H. Stehn: Jag fan då icke igen 
det. Biugg: det han säyer mig nekat att iag talt med honom på gatan, är osant. 
Stehn: I sade ju då iag klagade, det I öfwerfallit mig, att det wore osant. Biugg: 
det säyer iag än, men nekar icke mig talt med eder. Rector: Biugg, swaren till 
sielfwa skrifwelsen nu är inkommen. Biugg: iag har förr swarat så mycket nödigt 
är, och protesterar emot eden han conciperat, hwilket icke tillstår honom att giöra, 
uthan domaren; men allenast må actor nämpna circumstantierne som han will skohla 
infattas i eden, iag kan med godt samweth giöra edh, der Consistorium så finner godt 
och skiähligit, men icke i regard till befakns skiähl, hwilka iag skattar af intet 
wärde. Hwarföre iag och solenniter emot hans edh protesterar. Befalkn: iag defe- 
rerar eder att swärja eder frij för det hoot i giorde på gatan, sädan måge i wara frij 
för det andra. Biugg påstod att få domb denne gången, sig icke begiära någon copie 
af tripliqven, för än han söker sin reconvention, copien befalkns begiärar af min
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exception, kan icke hindra domen, effter han redan swarat, skall dock få dem när 
han will. Parterne affträdde.

Rector: Jag såge giärna, att iagh sluppe detta öfwerlopet af Biugg, men weet nu 
intet hwad wij skole giöra. DD. Benzel.: Jag är denne gången icke mogen att döma 
här i, effter iag förste gången hört saken, eliest weet iag intet, om saken kan afgiöras 
in minori Consistorio, effter der uthi äre åthskillige ährerörige beskyllninger; men 
will Consist. majus ändtligen påläggia minori att döma här i är det annat. Detta 
bijföllo dhe andre adsessores. Parterne inkallades. Och sades dem att saken föres till 
majus. Biugg påstodh, att saken måtte i dagh företagas. Befakn: Jag will comparera 
när Consistorio behagar. Rector: Hwad som Consistorium finner giörligit, skall 
giärna skiee.

2. Taltes om h. Profess. Grubbs amma; Rector: h. pastor will giärna ex officio 
nobili drifwa saken, att konan kan försonas med församblingen. Resolutio. Effter 
Consistor, har förr funnit inkomne skiähl icke wara sufficiente till dess nöyachtige 
information om barnefadren, och fördenskull slutit, att kohnan bättre skiähl skall 
införskaffa, så kan det nu intet resolvera något der emot, uthan hon må ännu för- 
sökia att skaffa bätte beskied, kan hon effter anwänd flijt omöyeligen få dem, och 
Consistorium majus will något här i determinera, må det skie.

3. Anderss Matson slotzfougdens dräng, anklagade Nicol. Bromium för hugg af 
wärjan, då han förlijdin lögerdagh kommit wid hans port, sedan brödren* tagit 
wedhlass från honom uthom tullen. Bromius: Sedan min bror hade tingat wedh- 
lasset, kom denne och kiörde honom der ifrån, satte sig på lasset, och slog min bror 
med handen, när dhe kommo till porten, och han wille med gewalt taga bort weden, 
togh iag min brors spatzehrewärja, och slog honom med balg och alt, då flög baljan 
af, iag hade intet ärnat slå honom med bara wärjan. Drängen sade sig blifwit qwar 
på torget till dess lasset war inne i gården. Bromius nekade, sade h. Fårbuss dräng, 
som förr tiänt hoos slotzfougden warit med, och fölgdt sig in på gården med sin 
wärja, ropat sedan på gatun hunsphottar och annat. H. Bergenhielm sågh det, och 
har refererat för DD. Brunnero.

Bondegåssarnes attest, som sålde weden, uplästes, af det innehåld, då Bromius 
hade wid tullen giort kiöp om wedlassen, och drängen icke kunde öfwertahla gos- 
sarne att uplåta sig weden, för dhen han wille gifwa så mycket dhe begiärade, hotar 
han både Bromium och dem med hugg hela wägen, söchte och wända om lasset, 
sedan det war halfft inne i gården, då Bromius stigit till och slagit honom. Parterne 
affträdde.

DD. Benzel.: Jag tycker wij må gifwa dem så stort uthrymme, att dhe skaffa sig 
witne på både sijdor, som dhe beropa sig på. Rector: Jag har frågat wachtknechten, 
hwilken swarat sig icke hafwa något witne. Resolutio. Dhem lemnas tijdh att skaffa 
sig wittnen.

[Samma dag.]
Effter middagen höltz Consistorium majus, p#*esentib#r Rectore Magnif., DD. 

Rudbeckio, DD. Brunnero, DD. Benzelio, DD. Hoffwenio, h. Verelio, M. Celsio, 
M:ro Grubb, M. Steuchio, Jacob. Arrhenio.

1. Frågade Rector om, under det sluth, att magistraten ey skall räcka borgarne 
handen i sin skullfordran af studenterne för dricka, icke skall och förstås, då dhe

Laurentius Brommius.
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borga dem wijn. Swarades att det bör och förstås der under, så frampt det tages till 
dubbla och fylla sigh; men icke i siukdom, eller annor sådan occasion. Widh detta 
tillfälle, nämbde DD. Brunnerus, att en studiosus Zelandus säyes upphålla sig här 
wid Academien. Resolutio. Man kan i tystheet fråga der effter.

2. Refererade h. Verelius, att fougden Carm hade låtet uthföra kyrckherbergz- 
spannemåhlen wid Boldnäs och Alffta kyrckherbergen i Hellsingelandh, hwarföre 
lähnsmannen och allmogen der nu undsäyes med det straff, som synes af dheras 
öfwerkomne skriffter. DD. Brunner«j och DD. Benzelius fruchtade, att Con- 
sistorium nödgas wijdare uthlåta sig i denne saak emot h. gouverneuren, än det 
giärna wille, Acadrn blefwe så handterad, att hon icke längre kunde tijga till sin 
olycko och större skade, af samme mening wore och h. Verelius, M:r Celsius och 
M:r Grubb, tyckandes alle, att Consistorium wore alt för rädd till att omtahla hwad 
som trycker Academien. öfwerkomne copier uplästes: 1. H:s Excell. h. gouver- 
neurens befallning till fougden Grijs, att af landzprofossen låta taga lähnsmannen 
för hufwudet, och i handklöfwar föra till Gefleborgh, sampt tillhålla allmogen widh 
högsta straff och förlust af sin egendomb att införa i kyrckeherbergen igen så mycken 
spannemåhl som dhe uthtagit. Item till wachtmästaren på Gefleborgh, att emottaga, 
och som andre fångar bespijsa ländzmännen. 2. Boldnäs församblingz attest, att läns
mannen Larss Pederson Werwing wore häruthinnan oskyldig, effter hwilkens bort- 
reesa till Stockholm allmogen uthtagit säden, icke annat wettandes än att Acadrn 
skulle så wäl hafwa tillståndh der till, som Gefle gymnasium och Hudwijkzwaldz 
schola, som sin spannemål till en deel förr uthtagit. 3. Boldnäs församblingz supplique, 
att niuta Consistorii adsistence emot sådan hård execution och mäklande i saken, så 
att församblingen icke blifwer i desse swåre tijder ruinerad. Sädan discurerades 
mycket om Academiens olycka, i det att hennes wälståndh så mången mishagar, hwilka 
och fördenskull giärna sökia på all sätt det att hindra, lijka som skulle dhe giärna 
see dess undergång och ytterste skade. Och tyckte alle det Gonsist. icke bör undfalla 
församblingen, wore och icke tijdh att länger tijga stilla till Academiens förderf, 
uthan söka der annat ey hiälper, hoos Kongl. Mrt sielf giönom wisse uthskickade, 
att hindra dess undergång, som nu synes tillstunda. H. Rudbeck hade giönom 
Rectorem och h. Verel. gifwit det förslaget, att Consist. skickar Acadrns fullmächtige 
till Kongl. Mrt sielf, och uthwärckar der till Hrs Mrt Drottningens recommendation 
för Acadrn, hwilket syntes mycket godt wara, och om man icke skulle fördrista sigh 
att söka Hrs Mayrt Drottningen, så kunde man förskaffa sigh 111. Cancell. förskrifft 
för Acadrn. Mrr Steuchius: Hennes Mrt har wunnet, det alle förlänte kyrckherbergen 
i lijfgedinget blifwa oförrychte. Resolutio. Academien affärdigar strax en express till 
Stockholm medh copierne och bref till h. Norcop., att han på bästa sättet insinuerar 
saken i Kongl. Camwaren till Academiens nytta, effter han bäst weet hwad som 
giälla kan både pro et contra.

3. Uplästes h. Norcop. bref 1. till Consistorium af d. 26 Jan. der i han förmählar 
Kongl. Camwaren sagdt Hrs Excellrce h. Giöran Gyllenstiärna förrest till Kongl. 
Mrt att afhämpta närmare ordres om alle saker, så snart han kommer tillbaka, skulle 
Acadrn få swar på sin begiäran, angående Hellsingespannemåhlens löösgifwande 
och refusion. Item att Cammarens bref skulle gå till landzhöfdingen och fougderne, 
som med spannemåhls uthtagande pnejudicerat Acadrn, hwilka sädan dhe sig hade 
förklarat, skulle effter förtiänsten ihogkommas. Som och att Hans Grefl. Excell. 
grefwe Gustaf [De la Gardie] gunstigast lofwat alt rättmätigt bijståndh uthi Revi-
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sions saken, finnandes H:s Grefl. Excell. aldeles godt och nödigt det Academien 
infinner sigh till den anticiperade terminen. Ellies tychte h. Norcop. wara rådeligit 
att hafwa i förrådh en god diduction om fougdernes förehållande, som Acad:n med 
dheras egenwillige in- och uthtagning praejudicem. Hwilket Consist. bij föll. 2. Till 
Rectorem af d. 30 Januarii der uthinnan förmähles dhe förnämpste praejudicia uthi 
M:r Boos saak honom orätt hafwa dem han och alle tillbörligen förlagdt. 3. Till h. 
Quaestorem af samma dato, att aeterne i Kgl. Cammaren angående M:r Boos saak, 
wore icke ännu färdige, och han fördenskull icke wiste hwad dhe kostade etc. [/ 
marginalen: NB.] Här på berättade h. Verelius huru otillbörlig Roxen är emot 
Acadrn, jämwäl deruthinnan, att han henne owitterligen uthtager om nattetijd dess 
kyrckherbergzspannemål, icke en gång quitterandes dhen samme; der lijkwist Kongl. 
M:t förmodeligen icke lärer behaga sådane procaederer emot Academien etc.

4. Bewilljades Petro Drydelio W.Gotho testimonium effter ingen wiste annat än 
godt med honom.

5. Berättade h. Verelius landzhöfdingen h. Duwalt tacka Consist:m för sin benä- 
genheet med spannemåhlen, förmählandes sig skrifwit till landzhöfdingen h. Posse 
att få honom löös i Wessmannelandh.

6. Talades om Unonio som war citerad Mallmaböndren till swars, men förhindrad 
med Acad:ns kyrekeherbergen, som Rox sägz willja låta uthtaga om nattetijdh. Han 
tychtes wara exeuserad denne gången, måste altså böndren gå hem till en annan 
tijdh. Unonius kom sädan tillsades, men tijden tilläth icke att taga hans saak före. 
[Vide] 7 Feb. 13. H. Verelii beswär öfwer Roxen bör här införas, som på emot- 
stående sijda finnes. Vid. NB.#

7. Taltes om stallmästarens [Henrik Scherers] och fächtmästarens [Johan Grubbs] 
controversie, angående dheras underholdh som faller widh qwarnarna. H. Verelius 
berättade qwarnarne och böndren warit tillslagne exercitiestaten och dess räntor, 
delts dhem emellan pro qvota, in till dess han med Consistorii permission fick dhem 
hwar sine gårdar; sädan hade stallmästaren sökt sin fyllnadh af qwarnerne, hwilkas 
räntor ännu deltes dhem emellan, in till dess han med otijdigheet öfwerfallit Quaesto
rem, så att han nödgades lofwa dhem sielfwe dispositionen. Parterne inkommo. 
Grubb: Jag söker att niuta af qwarnen det iag förr är waan, hwilket stallmästaren 
nu mig förwägrar, så att iag derföre är nödgad att söka h:s Magnif. adsistence och 
arrest på sädhen. Stallmäst:n: fast inkompst:ne aff qwarnen gått förr till deelningz, 
så äre dhe sedan aldeles slagne till stallstaten. Upwijste 111. Cancell. skrifftel. för
ordning här om till h. Quaestorem, der i förmähles att han skall hafwa 200 dr af 
nya qwarnerne, 100 af pappersqwarnen och 100 af hammaren. Desse medel wille nu 
stallmästaren hafwa fult uth, oachtat der intet blefwet något öfwer till dhe andre. 
Grubb berättade Scherer uthwärckat detta brefwet mädan han war siuk. Stallmäst: n 
upwijste och en förtechning på stallstatens credit och debet.

DD. Benzelius: Han upförer 8 hästar, och har allenast 4 eller 5, sätter och spanne- 
måhlstunnan för 8 dr der hon lijkwäl giäller mehr, huru kan han det bestå? H. 
Verelius, han förmenar sig så mycket förr försträckt att han kan detta afföra der på. 
Effter första 111. Cancell. förordning borde dhe hafwa något hwar pro qvota, men nu 
sedermera är 200 dr af nya qwarnen stallmästaren tillslagne, hwilka han will hafwa 
uth, fast det intet räcker till. DD. Benzelius: Jag påminner mig, att nya qwarnen *

* Se ovan i punkt 3:3.
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lärer på exercitiestaten en gång wara upförd för 600 dr och lärer altså 111. Cancell. 
tänckt blifwa något öfwer till dhe andre, sädan stallmäst:n hade fått sitt deputat. 
Resolutio. Consist. kan intet något förordna emot 111. Cancell. disposition, oansedt 
Scherer den uthwärckat i Grubbs siukdomb, uthan Grubb må sielf siökia någon 
wijdare förklaring hoos 111. Cancell. der dhe icke ehest kunna förlijkas.

DD. Rudb. badh noteras, att ehuruwäl Malma icke wore säterie, så hafwa dhe 
lijkwist borta kongztijonden der af.

8. Begiärade Noach [Dandnell] aeterne oförseglade, effter han skulle dhem uthlösa. 
Consistorium förundrade sig öfwer hans owett och näsewijsheet, som intet blyes att 
begiära sådant som är så otillbörligit, och emot all rätt och bruuk. Ingen rätt finge 
sine aeter öpne uthi parternes händer, så att billigt wore wijsa honom af med sådant. 
Sädan discurerades om hwad han skulle gifwa för arcket. H. Verelius tychte han 
borde uthlösa arcket för 1 dr kopp^rmt. Andre påminte, att der om finnes Kongl. 
giord förordning, och förmeentes hwart ark kosta 8 öre smt.

9. Inlefwererades en räckning på sahl. Johan Larsons i Eekeby och Marchium 
sochn skuldh till Acad:n och dess effterlåtenskap. Skulden bestod i penninger 141 dr 
24 öre, spannemåhlen 59 t:r 2 f:r, effterlåtenskapen bestodh i 10 t:r 6 f:r sädh, och 
någon boskap med 6 som:r lass höö och en gammal harf. Sädan berättades att bonden 
och hustrun stodo med twänne barn obegrafne, och att twänne små lefde effter. 
Frågades huru dhe döde skulle komma till jorden och dhe qwarlefde uppehållas. 
Resolutio. Twådehlarne af boskapen tages till barnsens uppehälle, tridiedehlen till 
begrafningen. Höet och spannemåhlen föryttras till betalning för Academien.

10. Begiärade Swen Jonson rättarens sohn i Wåhla få affträda ifrån Ulltuna i 
Skiefftuna sochn, willjandes lefna hemmanet som det står med uthsädet, som h. 
Verelius berättade, och Johan Matson i Åhnstad begiärade träda till igen med för
medling till ih  t:a sädh och 10 dr penninger. Resolutio. Detta bewilljes.

11. Simon Erichson begiärade komma till öhdes hemmanet i Örby. Swarades, det 
förr wara honom bewilljat med wisse willkohr. Frågades om det han nu begiärer går 
långt ifrån det förr är bewilljat. Rect.: Jag tror intet. Resolutio. Inspectores tillijka 
med h. Quaestore öfwerläggia hwad sig i hans begiäran giöra låter. DD. Benzel.: 
Effter denne cura är in på mig devolverad, så har iag tänckt och will ännu exeusera 
mig der ifrån, så snart den kommer tillstädes, hwilket det effter ordningen tillhörer, 
kan iag imedler tijdh giöra något der uthinnan, undrager iag mig icke. M:r Grubb: 
effter mycket förefaller att beställa, önskade iag och något wist måtte slutas här om, 
på det man måtte hafwa någon understödh af dhe andre inspectore.

12. Begiärade glaasmästareänekian attest, att hon är under Academien. Res. Det 
bewilljas henne.

13. Förfrågade sigh Rector om den saak förelupen är, emellan h. Falkenbärgh och 
apologisten [Möller] i skohlen. Discurerades widlyfftigt här om. Rector: Jag tycker 
wara christeligit att Falkenbergh finge förlijkas, och der hoos gifwa något till dhe 
fattige. DD. Rudbeck: iag samptycker intet der till propter disciplinam publicam. 
H. Verelius: Om wij öfwerläggia hwad hans böter kunna belöpa och slå det till dhe 
fattige. DD. Benzelius: Wij rådfrågade oss förr hoos 111. Cancell. i en saak som angick 
en sådan persohn, och finge till swar, att wij icke måtte wara så adeurat när dhe 
deprecera. Rector: Praeceptoren Blijdh protesterade hoos mig, att effter målsäganden 
gifwer sin saak effter, syntes billigt att dem effterlåtes, förlijkas. H. Verel.: dhe kunna 
intet gifwa bort Kongens rätt, saken bör äntå ransakas. Resolutio. Saken ransakas,
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och sädan kan Consist. skrifwa till fadren. Rector förfrågade sig om det skall ran- 
sakas i majori Consist. eller minori, om saken befinnes af den beskaffenheet att han 
skall afdömas i majori. Här om upwäxte någon dispute. Omsijder lemnades det 
Rectoris Magnif. godtfinnande.

14. Biugg begiärade sluth i sin saak, men effter tijden war förbij och aeterne wid- 
lyfftige, kunde det nu icke skie, helst effter Stehn icke reeser någonstädz, uthan 
brukar fullmächtig i Kongl. Håfrätten.

Den 7 Februarii
höltz Consist. minus, pfvcsentib#! ProRectore h. Arrhenio, DD. Benzelio, M. Auri- 

villio i h. Gartmans st., M:r Steuchio i h. Norcopensis ställe, Jacob. Arrhenio.
1. Berättade ProRector sig wara recommenderat af Rectore att cognoscera en 

saak emellan hans giäst h. Ulfsparre och en borgare, men borgaren war icke till
städes, och kunde fördenskull saken icke företagas.

Altså afträdde ProRector och Rector upkom sielf.
2. Nicol. Bromius och Anders Matson inkommo. Bromius tillspordes om han 

hade skaffat sig det witnesbyrd af DD. Brunnero, som han sidst beropade sig på? 
Swarade Doctoren icke warit hemma.

Siotzwachtknechten Anders Person inkom, och berättade således, då iag kom wid 
tullen, hade den ene Bromius 2 lass wedh, af hwilka iag wille hafwa det ena, fölgde 
derföre med till Carl Anders port, tagandes i tömen, men effter iag icke wille rycka 
hästarne illa, släpte iag tömen, då kommer drängen effter, som imedler tijdh stan
nade wid torget, iag går till Stehn, och när iag kom tillbaka uthom porten, möter 
Bromius drängen på gatan och slår honom. Hade icke Fårbuss tiänare hulpet honom, 
hade dhe faret illa med honom. Bromius exeiperade emot witnet, effter det han 
interesserade i saken. Parterne afträdde, och befan Consistorium skadan icke wara 
tillkommen af wåde. Resolutio. Nicol. Bromi#.r böter för kiöttsåår 12 mk smt. c. 9. 
Sår. med will. StL. och betahler bardberarelöhnen. För det öfrige står honom fritt 
att sökia sin wederpart in foro competenti om han gitter. Bromius sade honom icke 
brukat någon bardberare. Swarades att han derföre slipper så mycket ringare.

3. Discurerades om Möllers saak emot Falkenberg, och ärnade Consist. företaga 
ransakningen, men actor kunde ännu icke sielf komma tillstädes, hade ey heller för- 
sedt sig med någon fullmächtige. UpskiÖtz för den skull saken till en annan tijdh.

[Samma dag.]
Effter middagen höltz Consist. majus, praesentes wore Rector Magnif., [DD. 

Brunnerus], DD. Benzelius, [DD. Skunck], h. Åkerman, DD. Hoffweni#!, [h. Vere- 
lius], h. Arrheni#!, M:r Steuchi#!, Jacob. Arrhenius.

1. Academiae smedh* begiärade få taga sig en dräng till hielp. Berättades det 
folcket säyer honom bruka andra, och icke kunna sielf arbeta. DD. Benzel. och h. 
Åkerm. sade honom giort godt arbete åth sigh.

Resol. Han får hafwa gesäll, och blifwa under Acad:n så frampt han giör henne 
nöyachtig tiänst.

2. Sahl. Swän Blijdz änekia begiärade blifwa under Academien, effter hon nu

Johan Stgfridsson.
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blifwit upförd på stadzens längdh. Sade sig för detta, warit under Acad:n, doch 
aldrig upförd på mantalslängden. Resol. Sees effter om hon förr är upförd, hwar 
och icke, så kan Acad:n ey taga henne undan.

3. Resolutio. Rector och M:r Aurivillius upwachta H:s Excell. h. Bängdt Horn 
på Consistorii wägnar.

4. Uplästes h. Norcop. bref, att han ännu icke fått Kongl. Cammarens resolution 
om Hällsingespannemåhlen. Förmähler och något om revisions saken emot M:r 
Boos änckia. Resol. Bookhållaren skall extrahera hwad änckian effter Kongl. M:tz 
och Cammarens förordning haar åthniutit under denne action. Ehest låter Acad:n 
bestå med Hällsinge saken, till dess hon får communication af h. gouverneurens 
klagoskrifft till Kongl. Senaten.

5. Förfrågade sig en Acad:ns bonde ifrån Dingtuna, som tillijka med dhe andre 
twingas af Chronones män att af sin egen afradh hwar upbaka 2 t:r, om dhe få 
säya ney der till, effter ingen afrächning kan skie med dhen hoos Chronan? Res. 
Bonden kan excusera sig till dess han får Acad:ns befallning der till, och går bref 
till fougden att hon har måst beswära sig i Cammaren öfwer sådant, och icke böra 
något påläggias Acadins bönder uthan hennes wetskap. Frågas och huru han will 
afrächna detta. Bonden inkom, berättade häradzfougden sagdt, det han icke will 
uthfordra detta, om bonden får beskiedh ifrån Upsahla. H. Verel.: Landzhöfdingen 
har swarat rättaren att Professores få wäl afräckna med böndren. Man kan begiära 
att fougden innehåller till dess Acad:n får Cammarens förklaring. Detta bijföll DD. 
Skunck, och att man begiärar det böndren försäkras om betahlningen, ty säden neka
des intet till Kongl. M:tz tiänst.

6. Begiärade bonden i Wallskogh blifwa qwar wid hemmanet. Consist:m påminte 
sigh, att han war redan ifrån hemmanet, och en annan åboo dijtsatt igen, så att han 
icke hade något meer tahla der på. Ehest berättades och, att han wäret framme för 
tiufwerij, och beliuget den nye bondens folck för trullwäsende. Resol. Consist. kan 
icke wijdare giöra här åth.

7. Uplästes Sam. Stehns skrifft, att han förmenar alle sine skiähl och inlagor emot 
Biugg bestå, efter han tillbudit willia gå edh. Begiärer honom fördenskull måtte 
dagh föreläggias att giöra eden tillijka med sine edgångzmän. Påstår och att han 
skall giöra den edh, som han för honom conciperat. I Stehns ställe war slotzwacht- 
mäst:n tillstädes.

Res. Effter så få adsessores äro tillstädes, kan saken nu icke komma wijdare 
denne gången.

Biugg: Jag lofwade icke simpliciter mig willja gå edh, uthan sade, iag kunde 
det giöra på mitt samweth, men icke kiänt hans skiähl giltige, att binda mig der 
till, emot hwilka skiähl iag och ännu protesterar, giör och det samme nu som förr 
emot hans memorial, ty han skall icke kunna öfwertyga mig något hoot på gatan, ty 
iag bad allenast, att han icke wille läggia sig uth för Noach [Dandnell]. Påstod att få 
domb denne gången. Parterne affträdde. Alle inkomne och wäxlade skriffter uplästes. 
H:r Arrhen.: Stehn hade i sommars i förstonne någon student misstäncht, men kunde 
icke nampngifwa någon wiss, men sädan tyske bagaren, för det passqvill då upslogz 
på honom, långt för Noachs saak passerade. H. Stehns skiähl emot Biugg öfwer- 
lades, om dhe wore af den wicht att dhe kunde binda Biugg till edh. Skredh om- 
sijder till votera. M:r Steuchius wille wara excuserad, effter saken hängde något af 
Noachs, i hwilken hans swåger interesserade. M:r Aurivillius kunde intet finna
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halfft skiähl, mycket mindre heelt, och således icke heller see Biugg obligerad tili 
eedgång. Hade man witnen på hotandet han omtahlar, wore något att säya.

Detta bijföllo h. Arrhenius och DD. Benzelius.
H. Verelius begiärade slippa votera, effter han och Stehn icke warit altijdh ense.
DD. Hoffwen.: Jag tycker man måste attendera actoris intention, haar han Biugg 

allenast suspect, kunde hans skiähl icke binda honom till edh, men will han aldeles 
tilläggia honom det, så tycker iag man kan låta honom swärja, effter han sielf är 
nögd der med, allenast Consist. conciperar eeden, på det Biugg må hafwa dess tyde- 
ligare reconvention.

DD. Skunck: Effter iag nu först warit tillstädes i denne saken, fruchtar iag att 
kunna wäl finna mig i alt. Åth minstonne synas 4 Stehns skiähl syffta dher hän, att 
effter han i pasquillet hootas med samma hugg som Noach, förmenar han någon af 
dem honom så handterade, skrifwit detta, och således tyckes mig han har skiähl att 
misstänckia Biugg. Det är lijknelse nog som processen omtahlar, synes altså mig, 
det han icke orätt begiärer edh af Biuggen, men icke må han föreskrifwa eeden.

DD. Brunn.: Jagh håller före detta wäsende hängia tillhopa med Noachs saak, i 
hwilken iag är okunnig, kan derföre icke säya något definitive häruthinnan. Det 
Stehn säyer hwars skiähl för sigh wara så wichtigt, att det giör Biugg suspect, lärer 
han wist förskrifwit sigh, men att dhe alle tillhopa icke giöra något, kan iag intet 
see.

Rector: I mitt samweth finner iag intet annat, än Stehn kunnat hafwa Biugg 
suspect, men finner icke halfwa skiähl, kan altså icke see honom plichtig till edh- 
gång.

Consistorium blef wid förre resolution om sakens upskiutande, och skulle imedler 
tijdh dhe andre Professorum vota inhämptas. Biugg begiärade uthslag med det 
forderligaste, och copier af dhe 2 senare Stehns skriffter. Consist. bewilljade både 
tingen.

8. Uplästes Anderss Höökz citation på Academien till Ahlunda tingh d. 1 Martii, 
att förklara sig öfwer den skogh Eekeby huggit på Joms ägor, sampt den refusion 
dhe fordrar för giorde expenser wid underrätterne. H. Verelius sade Academien 
betalt riddaresyns expenserne.

Resolutio. Jacob Anderson fullmächtigas der till nu som förr. Blifwer han ey så 
frisk, då en annan af fougderne.

9. Uplästes h. Larss Barnskiöldz bref, der i han begiärar refusion för den tijonde 
af Mårnäs är inkommet i Academiens kyrckieherbergen, sädan det blef säterie. M:r 
Grubb refererade att häradzhöfdingen Te[e]t gifwer tijonde in i kyrckieherberget af 
sitt säterie han åboor der i orten. Item att h. gouverneuren gifwer laxtaxan. Reso
lutio. Consist:m låter informera sigh om detta.

10. Kolmätaren [0: Kahlmeter] begiärade swar om Qvarnbackan. Resolutio. Up- 
skiutz till en annan tijdh, effter nu så få äre tillstädes.

11. Discurerades om mantalslängden, på hwilken somblige upfört sine hustrur, 
men icke sigh sielfwe, såsom uhrmakaren, instar studiosi, hofslagaren och 1 persohn, 
Olof stalldräng 1 person. Sachris Matss humblegårdzdrängz hustrun icke upförd 
effter hon mycket siuklig. Resolutio. Upskiutz till här näst.

12. Klagade Carl Olofson i Klef, det häradzfougden pålagdt Academiae böndren 
hugga timber, och det framföra till Ulltuna. Item hwar bonde att uthgifwa 6 mk till 
det krigzfolcket nu igiönom reste. Förfrågade sig huru dhe skole förhålla sigh här
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uthinnan. Det senare tychte Consist. icke wara obilligt, det förra kunna skie, om 
bonden får penninger eller betahlning. Resolutio. Acad:ae fougden reeser att tahla 
med häradzfougden.

[13.] Hust. Brita i Malma, hade för någre åhr sedan betalt någre penninger till 
Lars Unonium, men blifwit nu å nyo krafd af stallmästaren. Resolutio. Det är en 
res Consist. minoris, ellies är detta och infördt ibland andre inkomne beswär på 
Unonium, hwilka kunna på en gång afhiälpas.

14. H. Arrhenius begiärade ännu få husesyyn på sitt praebendehemman, effter det 
bonden afreeser. Consist. tychte ingen syyn kunna hållas denne tijden, uthan wara 
bäst lagat, man finge caution för bonden.

Den 13 Februarii
höltz Consist. minus, närwarande ProRectore h. Arrhenio, h. G artman, DD. 

Hoffwen. i h. Norcop. ställe, h. Verelio, Jacob. Arrhenio.
1. Beswärade sigh assessoren h. Petrus Salamis öfwer Magnus Bredbergh sin barns 

praeceptorem, således. När iag widh Matthaei tijdh reste till Stockholm, Iefnade iagh 
Bredberg qwar med mine barn, dem iag och hustrun recommenderade honom både 
till information och annor rycht. När min äldste sohn sedan inkom af landet, fann 
han den yngste wara mycket illa hållen, så att DD. Loccenii barns praeceptor måst 
rychta honom, hwilket då wij af honom förnumme, skickade min hustru honom 
att afhämpta sin broder med j achten, och skref iag Bredbergh till huru orätt det war 
giort af honom. Detta gick honom så till sinnes, att han skref mig ett skamlöst bref, 
och mig hårt attaqverar. Brefwet uplästes, Bredbergh hade allenast excuserat sigh 
det han icke meer än en gång på en tima rum lefnat gossen allena inne, och att han 
offta befalt honom låta borsta sigh, sig hafft honom här i staden otte dagars tijdh 
wid pass, effter föräldrarnes afreesa. Sade och nu Bredberg sig warit förorsakat till 
detta brefwetz skrifwande af h. adsessorens skrifwelse till honom. Denne uplästes, 
af innehåll, att Bredberg oförswarligen lefnat gossen allena, hwarigiönom han lät- 
teligen kunnat blifwit skrämd till dödz eller ifrån wettet giönom någon fåne, som 
kunnat inlöpa. För hwilken orsak han och är afhämptadh, som och på det han af 
wanrycht icke måtte förderfwas i sin hufwud, hwilket andre tagit sigh före att 
rychta, men praeceptoren icke wårdat sigh om honom, och sade Bredberg sig fått 
underrättelse af andre, hwad elacka nampn och titlar adsessoren gifwit honom. 
Adsessoren: Bredberg må med edh verificera huru han har fått mitt bref till min 
swägerska. Jag hemställer och Consistorii omdöme, om iag i mitt bref med ringeste 
ord har förorsakat Bredberg till en sådan skrifft, iag har nu macht att påminna 
der något mangel fins hoos praeceptoren, och har iag icke upsagdt honom paeda- 
gogier. H. Gartman: huru fick i Bredbergh brefwet? Bredberg: D:r Loccenii sohn 
sade att h. adsessoren hade skrifwit, det iag handterat hans sohn som ingen ährlig 
karl, men iag wille icke troo det, då lofwade han wijsa mig brefwet, som och skiedde, 
iag behölt och afcopierade det. Copian lydde så, att Bredberg hade som ingen ährlig 
karl förhållit sig emot gossen, uthan som en best eller bestia, wore och flere swåre 
expressioner der uthi. Adsessoren frågade, om det wore ett ährlig karls stycke, att 
hafwa en annors bref hoos sigh, begiärade sådant måtte på Bredberg animadverteras. 
Bredberg: Hwij skulle iag icke emottaga brefwet, då det tillbödz mig, effter iag 
hörde mig der uthi fått sådane nampn. Adsess.: Om iag än hade skrifwit sådant, så 
tror iag edre comportementer det meriterar, det i annorlunda handterat eder discipel
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än i bordt. I Walby rychte i gossen i håret, då han somnade under afftonbönen, för- 
wägrade min äldste sohn lius, kallade honom mons:r paxironiam, och beswärade 
eder så att han brukat elack mun på eder, iag hade eder både till muns, förehölt 
gossen det mycket sedan han uthgick, sade iag, han war icke under eder information, 
der till I swarade honom lijkwäl böra wara höflig, iag påminte det och i så wara 
borde, en gång satte i eder på bäncken hoos mig, och då iag tahlade der på, swarade 
I eder förr suttit på bäncken hoos en ährlig man. Skulle nu detta icke meritera 
nampnet bestia, i skolen och som ingen ährlig karl sagdt eder hafwa wanheder, af 
det i warit i mitt huus. Bredb.: det har iag icke meent, uthan af det bref h. adses- 
soren skref, tychte iag mig icke hafwa stor heder, för det iag läsit för barnen. 
Swanbärg må upkomma och wittna om gossens hufwud, icke heller kallade iag 
Salanum monsieur paxironiam, uthan derföre att han hedrade mig med sådant nampn.

H. adsessoren upwijste ett annat bref af Bredberg, der i han begiärat afskedh, af 
hwilket adsessoren warit förorsakat att sökia honom wid Consistim, aldenstundh han 
effter juhl täncht åter tillställa honom sin sohn till information. Bredberg: då iag 
först skref, tänchte iag icke att taga afskedh, men sedan iag såg mig ingen gunst 
winna, trodde iag icke mig få den löhn för den ene, som mig war lofwat för både, 
nödgades altså fordra afskedh. H. Sal.: Jag hade lijkwäl stått wid mitt contract, ellies 
blef och gossen siuk i Stockholm, det i ryggat contractet, kan ju kallas ett lättfärdigt 
stycke? Bredberg: Kan hända adsessoren tycker så, han ryggade först contractet, i 
det han affordrade den ene disciplen, iag begiärade allenast afskiedh, hwilket h. 
adsessoren bewilljade med fast håånlige ordh och swåra expressioner, som sielfwe 
brefwet wijsar. H. adsess.: Sedan han skref det sidste brefwet, drogh han uthur 
huset; öfwergaf alt sammans, uthan den ringeste disposition effter sigh. Bredberg: 
det senare h. adsessorens bref, (copien uplästes) gaf mig der till anledning, ty med 
hwad maneer skulle iag kunnat blifwa qwar i huset, sädan mig swarades, det wore 
rådeligit skudda ormen uthur barmen, och h. adsessoren dessuthan skref till den 
äldre min discipel, att han icke skulle hysa mig en dagh, eller gifwa mig en måltijdh 
maat. Adsess.: det skref iag sädan i upsagdt information. Han må plichta för det 
han så lättfärdeligen gått ifrån sitt contract, och öfwergifwit min barn med dheras 
store skade, i det dhe alt sädan gått uthan praeceptore, och för dhen skymf mig och 
mitt huus der igiönom är wederfarin, i det andra kunna tänckia, att ingen kan wara 
hoos mig. Item uthgifwa den åhrslöhn han bordt hafwa effter contractet. Det han 
bedragit h. Loccenii sohn till att uthgifwa mitt bref till sin syster, det lärer icke 
Doctoren skänckia honom.

Bredbergh: H. adsessoren läth strax märckia, det iag icke war honom i lagh, altså 
begiärade iag gienast, att han heller wille dimittera mig. H. adsess.: då swarade iag, 
det i wore altför upblåst, som icke tolde någon admonition i det som behöfdes. 
Swanbärg på hwilken i beropa eder, har warit i rådh med eder, derföre begiärar iag 
han må giöra edh, och sädan wittna, ty han är en versipellis. Swanbärg aflade edh, 
och berättade gossen gått stundom dijt i huset och legat under tijden qwar hoos 
honom, då han blifwit warse, det han reef sig mycket i hufwudet, när han då såg 
till, warit såår, derföre han borstat honom, bortklipt håret, och slaget brännesteen i, 
att det skulle torckas. Den äldste brödren sädan rest till Stockholm, och den minste 
strax der effter blifwit afhämptad. Bredberg der effter sagdt sig skrifwit och begiärat 
afskedh effter gossen war borttagen, upwijsandes brefwet som warit absolute, skrifwit 
sig rådt det han stälte brefwet på andre fötter och lemnade i h. adsessorens godt-
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finnande, antingen han wille behålla honom eller icke; men Bredberg icke fölgdt 
det rådet. Swanbärg wiste icke om gossen war såår, för än han lefnades här i staden. 
H. adsessoren: Jag beder att studiosis icke må tillätes så ryggia contractet, som wore 
dhe ingen lagh undergifne. Parterne affträdde. Discurerades om saken, och i synner- 
heet om den hårdheet, med hwilken h. adsessm nu inför rätten handterar Bredberg, 
kallandes honom lättfärdig, skamlöös och ingen ärlig karl, uprepandes desse och 
andre sådane ord månge gånger. Syntes och h. Salanus i sitt senare bref gifwit Bred
berg dimission. Brefwen uplästes alle å nyo. Item h. Salani till sin sohn Magnum 
med hotelser, derföre att han så wäl som preceptoren icke låtit sig wårda om gossen. 
H. adsess. inkom, och sades det Consist. giärna will hafwa det brefwet h. adsessoren 
sidst skrifwit till sin sohn, som och att Consist. icke kunde finna det Bredbergh 
upsagdt sin tiänst, uthan begiärat afskedh och dimission. H. Verelius: war Bredberg 
tillijka oeconomus, effter h. adsessoren klagade, det dheras spijs warit dissiperad; h. 
ads.: iag klagar icke der öfwer, min sohn hade det bekymbret, doch under praecep- 
torens upseende. Begiärer något straff på Bredberg, på det mitt goda nampn må 
blifwa conserverad, och han icke hafwa det anseende, som skulle han således hand- 
tera sine praeceptores, att ingen skulle kunna blifwa hoos honom. Berättade huru 
åthskillige hade i otijdh tagit sitt afskiedh ifrån honom. H. Verelius gick bort för 
sine giäster skull, och effter allenast 2: ne adsessores wore tillstädes iämpte Pro- 
Rectorem, föll ingen dom denne gången uthan saken upskiötz.

D. 14 Feb.
höltz Consist. minus, närwarande ProRectore h. Arrhenio, M:ro Celsio i DD. 

Benzelii ställe, h. Gartman, h. Åkerman i h. Verelii ställe, Jacob. Arrhenio.
Inkommo å nyo h. Salanus och Bredbergh.
ProRector: Wij hafwa, Bredberg, någorlunda förnummit, det I skulle sökia 

deprecando infinna eder hoos h. adsessoren, altså skulle wij nu giärna förnimma 
edre tanckar deruthinnan, och om h. adsessoren är der med nögd. H. ads.: iag har 
ännu icke hördt, hwar till Bredberg sig resolverat, kan altså intet swara der till. 
Bredberg: iag haar förr anmodat DD. Hoff:m att intercedera för mig, och beder nu 
sielf, det h. adsess. täckes förlåta mig det iag emot honom mig kunnat försedt. Ads.: 
Jag will som en christianus giärna tillgifwa och förlåta, men såsom iag täncker på 
den skade, mine barn tagit giönom eder informations upsäyande etc. så kan iag icke 
wara uthan qwahl, och seer den skadan wara irreparabel. Det han säyer sig tagit 
tillfälle af mitt bref att upsäya tiänsten, så tror iag Consist. lärer finna mitt bref 
wara så höfligit skrifwit, att det icke kunnat gifwa der till ordsak, det iag skref 
till min swägerska, skiedde att exculpera henne, som tillijka med dhe andre af 
huset, tychte illa wara, att gossen borttogz, lijksom han giönom dheras wållande 
hade farit illa.

Bredberg affträdde. Ads.: ehuru denne saken här gått både mig och min hustro 
hårdt till sinnes, doch lijkwäl wille iag giärna förlåta, effter Bredberg i dagh fun
nits i andre tanckar än tillförende, dock är det oskiäligt att han så otillbörligin 
skrifwit, och tagit dher hoos mine bref till andre, och dem ännu qwarhåller, begiärar 
derföre, att sådant måtte honom representeras, och han tillhållas att agnoscera sin 
culpam så wäl i det han mig orätt handterat, som och att han orätt handterat 
discipeln, och att han sådant decenter afbeder. Affträdde der med. Bredberg inkom, 
ProRector förehölt honom, att det icke wore orådeligit, infinna sig med en tillbörlig
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deprecation, på det h. Salanus kunde der med låta sig nöya. Bredberg: Jag will giärna 
infinna mig den deprecation honom hälst behagar. Adsess. inkom. ProRector: Wij 
hafwe förehållit Bredberg dhe stycker, uthi hwilka h. adsess. finner sig af honom 
injurierad, och har han der på uthlåtet sig till en börlig och tiänlig deprecation.

Bredberg tackade Consist. som täckes låta saken komma till composition, begiä- 
rade h. adsessoren wille förlåta alt hwad han så i skrifwandet som elliest hade inju- 
rierat honom med. H. adsessoren tackade desslijkest Consist. för anwänd möda i 
saken, och, sädan han representerat hwad skada och wanheeder honom war weder- 
farin af Bredbergh, läth han saken falla, på det att om något wederfores Bredberg, 
han då icke måtte hafwa ordsak att säya honom warit wållande till sitt förderf. 
Begiärade dessuthan restitution af sin sohns peruqve, den han olofwandes tagit. 
Bredberg begiärade löhn för den tijd han informerat disciplarne. Adsess.: Om han 
tahlar på löhn, så will iag skiuta altsammans under rätten. Bredberg: iag beder h. 
adsess. icke will wijdare täncka här uppå. Adsess. yrckade än på den licence studiosi 
bruka, i det att dhe upsäya sine psedagogier när dhe willia. H. Åkerman: aldrig 
räcker Consist. dem handen i sådant, uthan tycker illa der om. Bredberg tillsades 
att extradera dhe brefwen han sig tillpracticerat, och desslijkest peruquen, sampt 
deprecera iämwäl hoos assessoreskan. Parterne handräcktes. Adsess. tackade Con
sist. ännu, som hafft så mycket beswär med denne saak, och låtit sig den wara så 
wijda angelägen, att han fått den satisfaction, med hwilken han wäl förnögdes, 
lofwandes sig skole wara samptlige Consist. och der under hwar och en i synnerheet 
till all wänskap redebogen. Bredberg förmantes, att icke wijdare på något sätt för
olämpa h. adsess:n. Dhe inkomne bref wäxlade parterne emellan, togh h. adsessoren 
tillbaka att sönderrijfwa och förstöra.

Den 16 Februarii
effter predijkan, kommo tillsammans i gamble Acad:n Rector Magnif., DD. 

Brunnerus, DD. Benzei., DD. Hoffwen., h. Verelius, M:r Celsius, M:r Grubb, M:r 
Steuchius, Jacob. Arrhenius.

1. Berättade Rector en persohn ifrån Ahlunda, warit här i staden i 4 åhrs tijdh, 
och nu omsijder begiära att immatriculeras, uthan twifwel af fruchtan för besol- 
lerne. Resolutio. Han wijses till scholan, effter han så försummelig warit, och legat 
här emot constitutionum innehåll.

2. Bewilljades wachtmästaren reesa neder till Småland att ärfwa sin swärfader, 
allenast han i medier tijdh skaffar en annan karl i sitt ställe.

3. Effter ingen sädh war ännu försoldh i qwarnarne, resolverades, att h. Quaestor 
söker giönom fougden skaffar fohrbönder med qwarnsäden till h. Duwaltz bruuk, 
dijt och en af fougderne måtte föllja för säkerheet skull.

4. Beswärade sigh DD. Brunner. öfwer besollerna, hwilka med mycken hugg och 
slag fölgt hans dräng in på gården och honom uthtagit. Något sådant berättades och 
af flere warit tenterat på dheras drängiar.

Resolutio. Consistorium låter giönom sine uthskickade tahla med öfwersten, att 
dheras folck måtte för sådant wåldh förskonas, hwilket är emot H:s Kongl. M:tz 
allernådigste wiilje, hwilkens bref för dem lyder, allenast på dhem, som godwilligt 
willia tiäna för reda penninger. H. Verelius berättade Acadre rättare wara wid 
Sigtuna tagin ifrån lasset, hwilket wid detta tillfället, kunde omtahlas.

5. Berättade Rector, att Kohlmäter begiärer ännu swar om hemmanen han arren-
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derac, willj andes hafwa etc ändtligit sluth, der effter han sig rätta kan. H. Verelius 
sade det contract med honom uprättat är, wara Acad:n skadeligit, aldenstund han 
lärer bortskiämma hemmanen, och draga dem omsijder aldeles ifrån Acad:a Detta 
befruchtade och dhe flere af Professorib»/, och tychte wäl wara, om man med godt 
maneer kunde undwijka detta. DD. Benzelius: Om det icke är redan så mycket 
åthgiort, att det icke står wijdare till att förandra, iag fruchtar det, ty IIL Cancell. 
har ju confirmerat accordet. H. Verel.: Ja Colmäter har wäret så oförskiämd, att 
ehuruwäl 111. Cancell. confirmation är mycket yngre än det sluth under h. Arrhenii 
rectorat skiedde, har han lijkwist så uthmåhlat honom och mig, som skulle wij detta 
förachtat och slutet twärt emot, hwilket R. Cantzkn illa uptagit, och skrifwit hijt 
till en man, som skulle fråga der effter, brukandes sådane expressioner att wij wore 
wärde att afsättias ifrån ämbetet så länge. DD. Brunn.: det är olijkt 111. Cancell. 
skulle så hårdt uthlåtet sigh, förr än han wore informerad om saken. H. Verel.: det 
är sant iag säger; men den andre war så ährlig att han exculperade oss, ehuruwäl 
iag aldrig wist något här af förän nu nyligen. Discurerades af och an om detta sluth, 
effter hwilket contractet är uprättat. H. Verel.: det wore allenast 4 personer till
städes, när det resolverades, der af 2 bij föllo honom tillijka med Rectore, dhe andre 
wore emot, och säyer nu närwarande Rector sig wäret förledd, ey heller wore dhe 
den gången kallade till något Consistorium. Rector: det bekiänner iag, att iag icke 
hade rätt fattat saken, hwilket om så warit hade jag icke bijfallit Colmäter. Resolutio. 
Han kan än dröya något, effter ännu någon tijdh är igen.

Den 21 Februarii

höltz Consist. minus, närwarande Rectore Magnif., DD. Benzelio, h. Gartman, M. 
Steuchio i h. Norcop. ställe, Jac. Arrhenio.

1. Borgarens Göstaf Lennartsons hustru anklagade Joh. Teller, för det han be
skylt henne för någre bortkomne kläder, sagdt henne hafwa tiufweska låås, och 
icke welat betahla sin skuldh. Suppliqven uplästes, iämpte rächningen och någre 
attester, om hennes uprichtigheet emot andre, som der giäst hafwa. Teller: iag 
begiärer få swara skrifftel., och att hennes man må klaga mig an, och icke hon.

Rector: Om han skall swara skrifftel:n, så dragés saken alt för långt uth. Brijta 
Andersdotters attest om skåpetz nedtagande uplästes.

Teller: iag bekiänner mig taget neder skåpet, och der i giort orätt, men icke har 
iag skylt henne för tiuf, uthan klagat öfwer läsarne, ty hwar gång iag kom hijt i 
staden igen, war mitt sigill upbrutet som satt för kistorne.

Hust.: Han beskylte mig för en skiorta den han sielf haf:r. DD. Benzel.: Hwad 
giorde I hoos slotzfougden? Teller: iag sökte allenast få mine saker löse, tillbiudandes 
mig imedler tijdh willia sättia pant för skulden hoos honom. Han resolverade, hon 
skulle inkomma med sin rächning, med hwilken effter hon drögde, sade iag mig 
willia dröya öfwer marcknaden, och sökia henne wid Cammaren. Rächningen kiände 
Teller intet godh, sade sig och wäret ute i marcknad med matmodren att kiöpa kiärill 
igen för dhe sönderslagne, togh hustruns inkompne skrifft och swarade till hwar 
puncht således. I höstas länte iag 3 dr af henne, sedan läth hon bortkomma en 
skiorta för mig, för hwilken iag tänchte att behålla dhe 3 dr, något der effter länte 
iag henne 1 rdr att uthsättia för 3 dr, den hon läth stå in moth juhl för 18 mk, 
då iag icke fick igen rdrn, togh iag hennes skied som hon upskickade, och bytte igen
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min rdr, wijsandes henne sielf skeden, så atc hon icke kan säya mig tagit dhen»e 
owitterligen.

Om den bortkomne skiortan controverterades. Teller wille giöra edh på att en 
skiorta bortkom. Hust. sade, om han det giorde, så wille hon betahla henne, men 
ellies icke. 2. Jag hotade icke att sparcka up dören, uthan effter iag icke fick mine 
sängkläder uth, gick iag in giönom fönstret och togh dem, meer giorde iag intet.
3. Beskyller iag henne icke för något tiufwerij, uthan klagar allenast öfwer hennes 
elacka låsar, under hwilka iag miste både ett och annat, ey heller har iag wijdare 
talt om skiortan, än att få betahlning derföre. Dhe orden, hwem då? nekade Teller 
till. Hust.: hoos befallningzmannen beskylte I mig för tiufnat. Teller: det är osant. 
Rächningen kiännes iag ey heller widh. Hon bestod mig aldrig meer än tree stohlar. 
Hust.: I högge sönder stohlarne. Teller: det skohlen I aldrig bewijsa, dhe stohlar i 
min kammar wore äre behållne, en satt iag sönder. Consist. tychte bäst wara, att 
twänne gode män liquidere rächningen dem emellan, hwar med dhe åthnögdes. An
gående beskyllningen för tiufnat, hwilken hustrun sade Teller uthgifwit hoos slotz- 
fougden, skulle hon skaffa sig befaltns attest der om till här näst, effter hon beropade 
sig på honom.

2. Inkom wachten emot Laurentinos och Garbärg. Johan Johanson: När dhe d. 7 
Feb. komme uthaf Stafwens kiällare kl. wid pass 10, frågade Adolph Laurentinus 
om iag war en korf, jag swar:de, mig icke för skylt sådant nampn, han sade, så ästu 
en pölssa då, sedan gick han in i cortigardet. Joh. Matson: strax han gick in, så 
kallade både bröderne oss tiufwar och skiälmar. Joh. Johanson: När dhe konwwo 
åter till Oloff Sigfredz hörn, ginge dhe sig emellan ihop med wärjorne, wij förmante 
dem gå hem, dhe kastade wärjan på backan, sade, ären icke karlar till att taga henne. 
Sädan wij tagit wärjorne, skiälte dhe oss än wijdare.

Adolph: wij hade hwarken wärjor eller kappor uthan Garbärg med sin kam- 
merat, doch hade iag den andras wärja som han lefnade effter sigh. Wij såge ingen 
för än wij komme till Olof Sigfridz hörna, der wij narras med wärjorne, hwilka dhe 
borttoge, men lofwade oss skola få dem igen dagen effter. Johan Johanson slogh mig 
med bardisanen, och då iag togh effter bardisanen reef han min råck sönder. Lau
renti«;/ dhe sloge och mig att iag måtte liggia någre dagar. Adolph: Johan Johanson 
kallade iag korf och icke hela wachten, war och han mycket drucken. Garbärg: Jag 
weet intet stort der af, uthan skildes gienast ifrån dem; min wärja toge dhe af mig, 
tillijka med ett stycke af gehänget, det dhe andre dagen bore tillbaka.

Johan Barchmans attest uplästes, att wachten öfwerfallit Laurentinos. Garbärg: 
det är sant, att dhe tego stilla till dess dhe komwo till Olof Zigftedz hörn. Erich 
Matson: Wärjorne kastade dhe från sig wed borgmästarens stallport, när dhe komwo 
till cortigardet, fäldte dhe orden som Johan Johanson nu sagdt, och tego sedan till 
dess dhe kommo till hörnet. Parterne affträdde.

Rector frågade om dhe icke skole plichta, för det dhe warit ihop med wärjorna. 
Consist. tychte det icke wara obilligt, uthan böra skie effter constitutionum lydelse.

Res. Adolph Laurentinus böter 1. 12 mk smt. för ett skiälsord på wachten. 2. Gå 
alle i 2 dagars fängelse som warit faramöte effter placatet. 3. Ähre wärjorne förfallne 
effter constitut. 4. Ståwde dem fritt att sökia wachten om dhe gitta.

Desse studiosi wore och angifna af wachten, för det dhe slagit timbermannen 
Erich Matson, men effter det samme timberman ingått skrifftelig förlijkning med 
dem, der i betygandes skadan skiedt af en händelse och emot dheres willje, som och
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protesterandes der emot, om någon hade denne saak angifwit, aldenstund han wore 
sin egen målsman, läth Consist. blifwa der widh.

3. Anklagade wachten Petraeum, Laur. Ulstad., Joh. Fabrin, Ericum Lundqwist* 
och Ulberg för oliud och skiälsord. Wachtmästaren berättade således: Wachten fan 
i marchnaden emellan 10 och i i  om natten wid Loccenii hörn ett partii, der ibland 
Petraeum med en pååk, och Laurent. Ulstad. med ett bräde, med hwilket han bödh 
migh hugg. Desse ginge in i syslomansgården och kommo åter uth manstarckare, 
skiälte oss för tiufwar och skiälmar, dock weet iag icke hwilka af dem desse ord 
uthkastade.

Petraeus nekade sig då warit i syslomansgården, uthan förmiddagen, då han gått 
till Ulbärg. Ulbärg: det är sant, och war Petraeus icke med oss då när wij råkade 
wachten.

Rector: Wore icke Fabrin och Lindqwist med? Ulbärg: jo, iag hade först om 
afftonen giäster och satt i tystheet, icke ärnandes gå uth, men kl. 10 slogz på 
lukorne med sådane ordh, Petraeus är slagen, då ginge wij uth och såge intet 
Petraeum uthan Ulstadium, torckandes snöön af sig, hwilket då wij såge att wachten 
gick bort, wijste wij intet hwar Petraeus war kommen, ropade så något men icke 
sådane ordh, som wachten säyer. Jag sade allenast, I edre hunsphottar, så I hafwen 
handterat wår landzman, der med gick iag in med dhe andre. Fabrun**: Något 
effter det wij wore hoos conterfäyaren, då iag uthkom, slog en mig med en bardisan, 
ståendes fördold uthom porten. Petraeus: Om wachten kan swärja sig intet rördt 
mig, då will iag plichta på hwad sätt mig påläggies, så komme dhe och förr en gång 
in till oss ohöfligen.

Rector: I skolen icke säya det wachten kom ohöflig, eller huta dem, ty dhe ginge 
mitt ährende att see hwem der war, effter der i warit effter någre qwinfolck med 
wärjorne, hwilka klagade sig hoos mig, och detta skiedde nyåhrsaffton under affton- 
sången, hwilket lärer komma eder till gravation, effter i det uprören. Resolutio. 
Effter tijden är förbij, och ännu desidererades någon wijdare uplysning i saken, 
upskiötz hon till här näst. Imedler tijdh skohla rei blifwa qwar i staden. Wachten 
betygade att Petraeus icke fick hugg uthan Ulstadius.

4. Undenius som lägrat en qwinspersohn begiärade sitt afskied ifrån Acad:n. 
Resolutio. Detta refereras till Consist. majus.

[Samma dag.]
Effter middagen höltz Consist. majus, praesentes wore Rector Magnif., D:r Ben- 

zelius, h. Åkerman, h. Gartman, DD. Hoffwen., M:r Aurivill., M:r Grubb, M:r 
Steuchiar, Jacob. Arrhenius.

1. Thomas Larson hade begiärat blifwa humblegårdzdräng, i någors ställe af dem 
sig låtit besolla; men effter han icke war tillstädes, kunde intet slutas här om denne 
gången, ty Consist. wille hafwa noga information om hans persohn.

2. Begiärade mantals commiss:n Petter Welt föras till acta, att han har åker i 
pant af h. Hedrsei änckia och wille den samme upbiuda.

Resolutio. Will han upbiuda den sahlu, så hörer det till staden, ellies låter Rector 
informera sigh af hwad art åckren är.

3. Klåckaren i Waxahla, klagade sig ännu, att han icke blifwer oplatsat för

* Felskrivning fö r Lindqvist.
** Felskrivning för Fabrin.

17 -  724147  Sallander
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mantals penningeine af häradzfougden, hwilken intet låter sigh nöya med Consist. 
attest. Här om discurerades något (nu upkom h. Åkerman) och sades att fougden 
icke dess mindre fordrar mantalspenninger af honom, så wijda han är klåckare, fast 
han gifwer till Acad:n för dess jordh. M:r AurivilL: Cappellanen* i Raasboo brukar 
Acad:ns jordh, och lärer nepligen gifwa mantalspenninger, så wijda som han är 
cappellan, icke heller theologi meer än en gång, fast dhe der hoos äre pastores på 
landet.

Res. Consist. skrifwer till landzhöfdingen här om.
4. Uplästes rectoris gymnasii Gevaliensis intercession för. Joh. Olai Gevaliense 

att komma till deposition, oansedt han icke gått igiönom dhe stycker i gymnasio 
proponeras. Rector berättade honom icke få den condition eller poedagogie, för 
hwilkens skull han är hijtrest, och will effter depositionen reesa tillbaka till gymna
sium. Resolutio. Han remitteras till gymnasium sine depositione, effter han der will 
blifwa.

H:r Åkerman och h:r Gartman affträdde.
5. Påminte Rector om h. Barnskiöldz bref.
Resolutio. I swaret införes, att Consist. will låta sig informera huru med säterietz 

frijheet är beskaffat der i landzorten. 2. Der säterietz frijheet wore på Mornäs, att 
bonden då icke bordt införa något i kyrckieherberget. 3. Acadrn finner sig graverad 
der med, att kyrckio tijonden fordras för så lång tijdh tillbaka. Ellies inhämptes kun
skap här om af Unonio, som der warit fougde.

6. Talades om h. Stehns och Biugz saak. M:r Grubb som sidst icke war tillstädes, 
laas parternes skriffter igiönom, och voterade omsijder: att han icke kunde finna h. 
Stehns skiähl af den beskaffenheet, att dhe kunde binda Biugg till edh. Sam. Stehn 
kom icke tillstädes, säyandes sig icke blifwit citerad. Cursor sade sig bedt slotz- 
knecht säya åth honom, effter han war hoos Hadorphium.

Resolutio. Effter det Cursor framburit citation giönom en slotzknecht, och befakn 
nekar sig den fått, och fördenskull icke komraer tillstädes, kan domen nu denne 
gången icke afsäyas, uthan Biugg giörs försäkrad om uthslagh nästkommande ons- 
dagh.

7. Proponerades Undenii begiäran hijtremitterad ifrån minori, att få plichta för 
lägersmåhlet och taga sitt testimonium. DD. Benzel., som den tijden warit Rector 
berättade således. Kohnan han lägrat, angaf sig hoos stadz magistraten i Undenii 
frånwaro, låtandes sig der med nöya, att hon blefwe intagen i församblingen, då han 
hijtkom, förehölt iag honom detta, och förböd honom reesa bort, förän saken wore 
slättadh; men han reste icke dess mindre till Åboo. Consist:m läth afgå bref dijt 
om honom, och der hoos citation, hwilken han och fick, men kunde icke komma 
ifrån Åboo, förän öpet watn blef, då han reste hem och har der wäret här till. Nu 
begiärer han afläggia sine böter, och slippa relegation. Consist. tychte effter han 
wijsar på alt sätt sine poenitentiam, kohnan icke klagar på honom, och han med 
skymf warit wijst ifrån Åboo, kunde han förskonas för relegation. Undenius inkom, 
sade sig giärna willja undergå hwad Consist. honom påläggier. DD. Benzel.: Hafwer 
I hört af kohnan sedan. Unden.: Ney. Fråg:s huru han kom till att afreesa emot 
förbodh. $w.: andre styrckte mig der till. Fråg:s om han wille blifwa wid Acad:n? 
Sw.: ja på ett åhr eller något. Han affträdde.

•  Lars Gåse.
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Resol. Haqvinus Undenius böter för lägersmåhlet 40 mk 3 c. GifftB. StL 2. 
absenterar han sig ifrån Acadrn till nästkommande Michaelis tijdh.

8. Bewilljades Olao Gillberg Wessm. testimonium, item German [o: Jonas Gahr- 
man?] i sådan form som tiänlig är, allenast landzmännerne gofwe något godt witnes- 
byrdh om honom, effter Profess, icke kiände honom.

9. Talades ex incidenti om Åberg, som är berychtat för borttagne saker hoos en 
skomakare, syntes bäst beskicka skomakaren, och fråga huru här med är.

10. Begiärede h. Rudbeck niuta 111. Cancell. bref till godo angående trägården. 
Resolutio. Consist:m låter undersökia, hwad befallning här om är inkommen ifrån
111. Cancell.

11. Bewilljades DD. Hoffwenio läsa hemma denne tijden för kiölden och sin 
opassligheet skull.

12. Berättade Rector Mag. Nezelium accorderat med en bookhandlare i Stockholm 
om någre böcker dem han upsätt och wijst DD. Loccenio, som då icke warit der 
emot, men nu skattar somblige onödige för Bibliotheket, hwarföre Nezelius begiärer 
Consistorii omdöme om böckren. Consist. meente effter desse böcker icke stijga 
öfwer 140 dr kmt. kan icke stort tahlas der på, helst effter böckren äre goda, och 
Nezelius icke gått DD. Loccen. förbij. Här wid omtaltes, att aldrig wore någon 
rächning inkommen af Bibliothecario, om hwilket Rector lofwade willja giöra på
minnelse.

13. Resolverades, att effter Murman och dhe flere som mäst interessera i dhen af 
stadzwachten angifne grassation, wore ännu borto, skulle citation gå till dem. Vid. 
act. 2 Maji $. 14.

14. Begärades förmyndare för sahl. Bringii oförsörgde barn. Resolutio. Dhe söke 
sielfwe med flijt hoos dem som der till äre förfallne. Rugman swares, att hans be- 
giäran om inventario kan effterkomwas, sädan tutores äre tillkomne.

15. Inlefwererades ett bref från barnhusetz förmyndarne i Stockholm, angående 
40:de dehlen af Muncketorpz kyrckeherbergen, hwilken dhe begiära ifrån A:o 
1650. Brefwet uplästes icke effter tijden war förfluten, blef doch d. 27 Feb. beswarat, 
effter Rectoris, DD. Benzelii såsom aerarii inspectoris och h. Quaestoris godtfin- 
nande.

Den 25
effter högpredijkan bewilljades Prof. Liung, att läsa hemma så länge kiölden är 

så sträng.
Den 28 Feb.

höltz Consistorium majus, präsentes wore Rector Magnif., DD. Skunck, h. Åker
man, DD. Hoffwenius, h. Verelius, M:r Celsius, M:r Aurivillius, M:r Grubb, M:r 
Steuchius, Jacob Arrhenius.

1. Resolutio. Olof Håkonson får dhe 36 t:r blandsädh som han i fiohl emottagit 
af restspannemåhlen för 10 dr t:n.

2. Resolutio. Dhe twenne ledige stipendiatorum rum för wåhrterminen, uthdehles 
till någre fattige, der om facultas philosophica determinerar, hwilken samme rum 
tillkomma.

3. Begiärade h. Quaestor niuta constitutiones till goda, så wijda, att inspectores 
aerarii emottaga och quittera honom, dhe medel som uthgifwas till bygning etc. 
Resolutio. Man rätter sig effter constitutiones.
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4. Resolutio. Ehuruwäl Consistorium tillförende afslagit Andre« Wanzonio, det 
han begiärat stipendii Prolongation, effter han det såsom jure debitum praetenderat, 
dock, effter han nu det begiärer såsom gratiale, bewilljes honom Hornskills stalle 
denne termin, effter denne warit borta.

5. Resolutio. Bref skall gå till h. Uttermarck, att få Muncketorpz kyrckioherbergz 
spannemåhl löös, effter alle andre kyrckeherbergen äre i Lijfgedinget orörde.

6. Resolutio. Rolandh Printz skall införas till stipend:m i stallet för sin broder 
Carolo, som är orätt infördh.

7. Påminte h. Quaestor, att qwarnen lärer i wåhr aldeles gå bort, så frampt att 
icke det i tijdh förekommes. Resolutio. Inspectores aerarii see till hwad nödigt är, 
och referera det till Consist. sedan förskaffas hwad nödigt är till demning, och hålles 
framdeles flijtig wackt.

8. Bewilljades Academiens wacht, att taga af qwarntullsspannemåhlen, wid Ulfwa, 
Ekeby och Watholmen för 11 dr tun:n; det öfrige taga Profess, så långdt det räcker 
för io§ dr t:n, hämptandes det sielfwe der ifrån, som och erläggiandes tullen der- 
före.

9. Påminte DD. Skunck, att en bonde i Hälljestadh och Haga sochn är skyldig till 
100 t:r sädh som pastor refererat. Hwarföre fougden borde tilltahlas, som låtet 
honom draga sådan skuldh på sigh. H. Verellus: Fougden Klint är trögh nog att 
uthfordra Academiens rättigheet. Resolutio. Fougdernes handlinger tagas före, så 
snart h. Norcop. hemkommer, som förr wäret der öfwer.

10. Uplästes h. Norcop. bref, att spannemåhlen i Hällsingelandh är i Kongi. Cam- 
maren löös gifwen, effter det han redan är bortfördh, men sig än fordra löös jämwäl 
den ännu qwarligger.

11. Uplästes twänne landzhöfdingens grefwe Lilljes bref, i det förra begiärer han 
en hoop drickes tunnor till flottans uthredning, effter han låtit sig berätta det någon 
ymnogheet der af skulle finnas hoos Acad:n och Professores. DD. Skunck: H. landz- 
höfdingen borde repraesenteras huru orimmeligen den relation giord är, alldenstund 
Profess, måst kiöpa alle sine öhlträ från Stockholm. Detta bijföllo dhe flere adses- 
sores, säyandes sig dock giärna willia kiöpa, om dhe wore tillfångz, något partie till 
flottans behof. I det senare begiärer han till Chronones behof Acad. afradz spanne
måhl.

Resolutio. Swaras, att det lilla bonden kunnat uthgiöra, är redan wid Michaelis 
och Thomae tijdh bortfördt, och Acad:n hafft allena kyrckeherbergen qwar, hwilka 
nu äre borttagne, som och att honom icke lärer wara okunnigt, huru ochristeligen 
Acad:n der wed är handterad af fougdarne, hwar om förr gått bref till H:s Excell.; 
men intet swar återkommet.

13 [12 överhoppat]. Uplästes Henrich Schaefers bref, med begiäran h. Gyllenstålpe 
måtte tillskrifwas om M:r Boos saak. Resolutio. Bref går till h. Gyllenstålpe, der i 
Consistorium förobligerar sigh till all tacksamheet.

14. Prof. Grubb begiärade sal. Bringii arfwingar måtte afsäyas ifrån praebende 
hemmanet, honom är bewilljat. H. Verelius: Kongi. bref tillslår eder Nääs pastorat 
och icke praebendehemman, iag weet intet om Consist. har i sin macht att bortgifwa 
något hemman. H. Åkerman: Om han får hemmanet, lärer giöras observationer der 
på. Prof. Grubb yrckiade på swar. H. Åkerman: det omtahlas i Consistorio pleno.

15. Begiärade bookhållaren afkortningen på Communitetz staten måtte blifwa 
underskrifwen. För detta warande inspectores betygade alle, det spijsmästaren aldrig
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sökt någondhera här om, dhet han bordt giöra, och icke dhe honom, hwilket befaltes 
föras till acta. Effter någon discurs stannade der wid att inspectores träda tillhopa 
mir lägligit faller, och dhe blifwa ansöchte, helst nästkommande lögerdagh.

16. Begiärade wach tknechten Pehr Matson så månge penninger han betahlar 
balberaren, som läckt det hugg han fått på sin wachthåldning. Resolutio. Honom 
bewilljes så månge af cassa Consistorii. D. 9 Aprilis determinerades här till 3 dr 
16 öre kopprfrmt.

17. Begiärade Olaus Palm tillstånd att uplåta studiosis exercitier hoos sig, då han 
ansökes. Resolutio. Detta bewilljes, allenast han inskrifwes och communicerar med 
Decanis, om dhe exercitier han skall hafwa.

18. Begiärade sahl. Bringii oförsorgde barn förmyndare, item att inventarium 
måtte uprättas, och effterlåtenskapen skifftas. H. Henrici Myrandri skrifft uplästes, 
der i han det samma begiärer. Här upwäxte samme discurs som förre gången, att 
dhe först sökas som effter lagh äre förfallne till förmynderskapet. H. Åkerman 
nämde dhen dödas systersöner, som är M:r Augustin [Lenander] i Börstel och h. 
Johan [Lenander] i Hargh, hwilka der om tillskrifwes och hijtfordras sampt h. 
Henrick till den tijdh inventarium skall uprättas af DD. Skunck, h. Åkerman och 
DD. Hoffwen., som det lofwade giöra.

19. Beswärade sigh inspectoren Winter der öfwer, att Acad:ns smedh icke will 
comparera på accijsen för någre skiälsordh. Resolutio. Detta bör dömmas i Con
sistorio, som förr är practicerat.

20. Begiärade Edwart Häger bördzbref för sin broder, som nu gifwit sigh till en 
kangiutare i Stockholm. Resolutio. Detta bewilljades.

21. Författades domen emellan befal:n Samuel Stehn och Biugg således. Ehuruwäl 
Consist. noga undersökt och skiärskodat alt det h. befallningzm. emot D[omi]num 
Biugg andragit hafwer, kan det lijkwäl icke finna något, det honom så högdt gra
verar, att han edgång laghligen kan tillbindas, hwarföre han och ifrån bemälte 
edgång befrijes. Hälst och emädan det under warande action med borgaren Noach 
på gatan giorde hoot och undsäyelse, hwilket h. befallningzmannen ibland sine för- 
meente skiähl i denne saak förnembligast drifwer, icke är honom öfwertygat wordet, 
uthan han der emot medelst skrifftelig inkommen attest verificerat, spårmakaren, 
till hwilken h. befallningzm. skall instijgit, på sitt samweth betygat, sig hwarken af 
Biuggz tahl eller affecter något hoot märckt eller aftagit. Parterne inkallades. Slotz- 
wachtmäst:n i h. Stehns ställe och Biugg. Rector frågade, om wachtmästaren är 
fullmächtigad att afhöra domen i sin principals stadh. Han swarade ja, och sade sig 
till den ände nu wara upskickad. Domen uplästes, och parterne affträdde.

Den 4 Martii
1. effter högpredijkan bewilljades Philip Grezar Argentoratensi att immatriculeras.
2. Resolverades, att disken skall betahlas hoos h. Lundium för Henrich Schaefer 

den tijdh han war här, och läth sig informera om M:r Boos saak.

Den 5 Martii
höltz Consistorium majus extraord. praesentibus Rectore Magnif., DD. Brunnero, 

DD. Benzelio, h. Åkerman, h. Gartman, DD. Hoffwenio, M:r Liungh, h. Verelio, 
h. Arrhenio, M. Celsio, M. Grubb, M:r Steuchio, Jacob. Arrhenio.

1. Berättade h. Quaestor Kongl. Cammarens bref wara kommit tili staden, att baka
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300 t:r rogh som skall mahlas här i qwarnen. Frågade antingen Academien skall 
taga tull der af eller icke.

Resolutio. Mölnaren tager tullen i förwar till wijdare resolution.
2. Tahlades något om hyran af Academiens bodar, som wachten kunde upbära 

på sin löhn, men stannade strax.
3. Berättade Quaestor sig giort förslagh, och der effter kunna betahla staten för 

sidst förflutne åhr på 12 hundrade dr när wid pass, frågades om det som fehlar, 
skall upfyllas af innewarande åhrs medel. Resolutio. Upskiötz till en annan tijdh att 
tahla här om.

4. Taxerades blandsäden wid Ulfwa och Wattholmen för 9 dr tun:n.
3. Klagade Acad:ns bönder i Stiärna sig mehr graveras af Chronones fougde än 

andre bönder. Dhe tillsades att skaffa sigh witnesbördh af dem som det wetta, så 
kan det framdragas, när ransakningen skier, effter Kongl. Camwarens skrifwelse till 
h. landzhöfdingen.

6. Tahlades om mantals längden, och i synnerheet dhe personer Cursores hade 
upskrifwit, såsom dhe der behöfde förskonas, om hwilka och således slöts. Resolutio. 
Hofslagaren står för 2 personer, effter han har någorlunda god förtiänst. Olof stall
dräng för 2, effter han nu boor fritt. Lisken Franck bör och upföras, och hennes 
praetension ey giälla. Uhrmakaren och formsnijdaren [Johan Chr. Heijer] blifwa 
frije såsom stipendiarii. Hustrorne upföras. Humblegårdzdrängen Zachris Matsson 
för en persohn, effter han är fattig och hustrun siuk. Erich Staffs timbermans och 
Carl trägårdzmästares änckia äre fattige och förskonas. Erich Anderson timberman 
förskonas, effter han är siuk tillijka med hustrun.

7. Uplästes copian af Kongl. CammarCollegii bref till h. landzhöfdingen om correc- 
tion hoos Chronones befallningz- och lähnsmän, uthi dhe stycker, öfwer hwilka 
Academien sig beswärat, angående dheras procedere wid kyrckioherbergen, och emot 
Acad. bönder. Item h. Norcopensis couvert, med underrättelse om sin expedition i 
Stockholm.

Den 8 Martii
effter predijkan, praes. M:r Aurivill. i Rectoris ställe, DD. Skunck, h. Gartman, 

M:r Grubb, M:r Steuchio, Jacob. Arrhenio.
1. Resolutio. Secretarius underskrifwer aeterne uthi Noachs [Dandnells] saak emot 

Terserum, effter ingen wiste annars wara wanligit.
2. Resolutio. H. Arrhenius såsom ProRector och h. Gartman upwachta 111. Cancell. 

wid Wännegarn på Consistorii wägnar.

Den 11
1. effter högpredijkan uplästes Kongl. Senatens bref, att Academien sig skulle 

förklara öfwer gouverneurens h. Carl Sparres klagomåhl, angående spannemåhlens 
uthtagande wid kyrckioherbergen i Hällsingelandh.

2. Uplästes copie af Kongl. Cammarens ordres till h. Carl Sparre, att relaxera 
arresten på Acad. kyrekieherbergen.

Den 12 Martii
höltz Consist:m prassentib. Rectore, h. Scheffero, h. Åkerman, h. Gartman, DD. 

Hoffwenio, h. Verelio, Mag. Fornelio, h. Arrhenio, M:r Celsio, h. Norcopense, M:r 
Grubb, Jacobo Arrhenio.
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1. Uplästes M. Schroderi suppliqve att niuta continuation af sitt stipendio.
Här discurerades åthskilligt. DD. Hoffwen. och h. Arrheni#j bewitnade det 

Schroderus arbetat mycket med Uplandis uthi stylo. M:r Fornel. och h. Norcop. 
tychte wara äfwentyrligit att bewillia honom continuation af stipendio, sädan han 
wore confirmerad lector i Giäfle propter exemplum, att icke stipendia omsijder 
måtte gå till lectorum aflöhningar widh gymnasium, höllo före wara bättre, att 
gifwa honom något ex cassa studiosorum. Uplästes och 111. Cancell. recommendation 
för honom sine dato. H. Verelius: För dhe ordsaker förr omtaltes, håller iag mycket 
betänckeligit att bewillja honom detta.

2. Berättade Rector någre icke allenast bruka novitiis till att skiäncka uthi för 
sigh, uthan dricka och up dheras penninger, och dem illa handtera. Resolutio. 
Sådane ställas för rätta och föredrages detta, icke 111. Cancell., effter det ellies kan 
afhiälpas.

H. Åkerman påminte att nödigt wore föredraga 111. Cancell. det ingreep staden 
giör i Acad:ns jurisdiction, i det dhe sielfwe så handla med h. Gartman, att dhe 
uthtaga hans sädh, och dehla den sig emellan.

3. Discurerades om dhe ährender 111. Cancell. föredragas skulle. 1. Revisions 
saken. 2. Gouverneurens h. Carl Sparres klagomåhl på Acad. och hennes förklaring 
der öfwer till Kgl. Senaten. 3. Om adlens insolentier. M:r Fornel. begiärade M. 
Rector wille desslijkest föredraga, huru Profess, giönom Commission hindras ifrån 
sine ämbetes syslor, dhet och slöts att så skie skulle.

4. Uplästes Henrich Schaefers bref, der i han swarar på Consist. skrifwelse, begiä- 
randes ännu flere penninger öfwer till aeternes uthlösande uthur Kongl. Cammaren.

N u upkom 111. Cancell. hwilken fölgde DD. Rudbeck, DD. Benzelius, DD. Skunck, 
h. Gartman, M. Liung, M. Steuchi#j.

5. Aflade H:s HGr. Exc. en innerlig tacksäyelse till Gudh alzmächtig, som af sin 
stora barmhertigheet så skickat och lagat, att han sig kunde hugna öfwer samptl. 
Professorum och Acad. goda tillstånd, ty då H. HGr. E. behiärtade desse tijders 
beskaffenheet, funne han, att dher Gudh icke nådeligen hade uppehållit med det 
slag, han för någon tijdh sädan hotade landet med, brutit fiendens macht och be
skyddat landet, så hade jämwäl Acad:n måst störta uthi ruin, wore och ibland annat 
det en synnerlig Gudhs nåd, att wij fått så lång tijdh till respirera, och afbidia 
Gudz wredes straff, som oss öfwerhänger. Sädan 2. Effter det H:s HGr. Ex. uppå 
Kongl. tillåtelse hade rest hijt up, och warit i neyden, så hade H:s HG. E. sig icke 
kunnat underlåta, att jämwäl wid det tillfälle wijsar, det han giärna söker adsistera 
Acad:n uthi alt det möyeligit kan wara, och rådföra Consist. uthi det af honom 
desidereras. Och emädan H:s HGr. Ex. icke länge finge wara här uppe, uthan måste 
snart åter resa neder åth landet, hwarest han hade defensions wäreket sig anbefalladh, 
och på den korte tijden han blifwer här uppe, månge andre hinder infalla, ty wille 
H:s HGr. E. anwända denne halfwe dagen till Acad:ns nytta. Consist. måtte förden
skull communicera hwad nödigt wore, hwaruthinnan och H. HGr. E. och lofwade det 
rådföra, och, så wijda giörligir är, wärekeligen adsistera.

Rector swarade med en tiänlig oration, berömwandes H:s HGr. Ex:es höga om- 
wårdnad så i gemeen om Rijksens, som i synnerheet om Acad:ns wälfärd, wed 
slutet önskade Rector H:s HGr. E. all lycka och wälsignelse, och att H:s HGr. E. 
måtte länge och wäl lefwa med rijketz och Acad:ns stora nytta.

6. Föredrog Rector, huru adelen begå åthskillige excesser och insolentier widh
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Acad:n, och att Consist., icke dristade sig till bruka dhe medel till dheres coércition 
nödige äre, af fruchtan, att sådant skulle på hwariehanda sätt af dheras anhörige illa 
uthtydas, begiärade H:s HGr. Ex. högwijsa rådh häruthinnan.

111. Cancell.: mig giör ondt, att desse wåre deliberationer skohle begynnas af en 
sådan saak, och att dhe som uthi alt godt borde förelysa androm, skohle så illa för
hålla sig wid Acad-.n, hwar till är orsaken, den flatheet som föräldrar ne sielfwe 
bruka, och den ringa disciplin dhe tillåta praeceptorerne hoos barnen, sampt dhe 
ringa och fast slätte discurser dhe föra om Acad:n uthi barnens närwaro. Jag tycker 
illa wara, att disciplinen skall i min tijdh aftaga, men fruchtar lijkwäl, ne evitantes 
Carybdin forte incidamus in Syllam. Dock är det förswarligit att giöra sitt ämbete. 
Jag skulle giärna wetta om något i synnerheet är passerat. Rector: somblige föra 
fuller något oliud på gatan, stimma i kyrckian, och slåss, men förlijkas sedan. 111. 
Cancell.: Jag har sielf nogsampt sedt prof af dheras owett i kyrckian, och fördenskull 
tänckt tahla medh RijksRådh i Stockholm, och när Kgl. M:t sielf upkomme, söka 
hindra, det constitutiones icke måge så aldeles förachtas, och der af föllja månge 
olijdelige stycken. Jag har sielf hördt af föräldrarne, att dhe derföre icke töras skicka 
sine söner till Acad:n. Wij måste uthi deras förseende icke involvera nostram culpam. 
Det är icke nog att lamentera här öfwer, uthan wij måste och fatta någon resolution, 
och fullgiöra det Gudh och Kongl. M:t oss förtrodt hafwer. När wij hafwe giort 
wårt ämbete, äre wij enskyllade i framtijden. Wij see sielfwe det är nödigt att så 
skie måste, läth oss derföre gå till specialia, att wij måge see hwad är tillgiörandes. 
Acad:n måtte icke derföre hafwa ett ondt nampn, fast en eller annan tycker illa 
wara att man håller disciplin. Rector säye fritt uth, och bör ingen låta komma uthom 
wäggiarne, det som här tahlas, till att aucupera ens eller annars gratiam, förer någon 
det uth, så giör han mycket illa. Doct. Hoffwen. talade om huru adelen wid Acad:n 
missbrukar sine wärjor. 111. Cancell.: Jag seer alle Acad. cives wara armatos, det 
som förr lijkwäl icke har warit. Dock är icke att klaga der öfwer, ty alla bära nu 
swärd, föruthan präster och klåckare.

H. Scheffer: Dhe paenae constitutiones innehålla, äre antingen af den art, att dhe 
icke kunna påläggias dem uthaf adelen, eller och sådane att dhe intet achta dem.
111. Cancell.: Jag håller före bäst wara, att man först upkallar dhem till Rectorem 
och någre Professores, admonerar dhem och skierper samvetet; sädan tilltahlas prae
ceptorerne, och om dhe säya sig icke hafwa det gehör hoos disdplarne som wara 
borde, då confronteras herren och praeceptorn, der uppå förehålles dhem hwad lagen 
och constitutiones förmåtte, om man der effter gå skulle, och att dhe der med för- 
skonass i anseende till föräldrarne och säyer man då att föräldrarne änddigen måste 
tillskrifwas om dheras förhållande, doch uppehälles der med till att see om dhe ellies 
willja sig bättra, skier det icke då afgår bref, och fast än någon det illa uptoge, bör 
man den intet achta, aldenstund man giör sitt ämbete. Hiälper det intet så skrifs 
mig till, och will iag då föredraga det Kongl. M:t och Senaten. Men wore någon 
som af hastigheet sig en eller annan gång försåge, men wore ellies icke så argh, då 
kunde man lindrigare umgå med honom. Är excessen swår, måste correction skie 
här in loco. Consist. tychte wäl wara att det får tillstånd der till, så kan ingen med 
skiähl det samme illa uthtyda. 111. Cancell.: Man har lijkwäl i all ting respectum 
personarum, och derföre tycker mig bäst bruka sådane medel emot sådane personer. 
Fins och praeceptorn skyldig, så will iagh sättia honom i proban, connivendo, drager 
man Qud? förbannelse pfwer sig, Kongl. M:tz onåde pch fprälcjrarnes reproche, att
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dheras barn ey äre bittre handterade och lärde. Skrifwer mig tili, att iag kan swara 
skrifftekn, och det sädan wara loco constitutionis. Wij måste skiärpa med försichtig- 
heet, och icke giöra aelephantum ex musca. I militian får en förnäm herres son der 
han förseer sig, undergå det samma, som en gemeen; det är beklageligit att ungh- 
dommen blifwer så owuhlig och upbläst, en yngling om sine 12 eller 14 åhr inbillar 
sig denne tijden mycket mehra och högre, än tillförende den som fylt sine 20 och 
flere åhr, och der hoos giort wackert i sine studier. Fast dhe intet lärdt, inbilla dhe 
sig lijkwäl att dhe äre capable till alt, och draga ingen försyyn eller wördnad emot 
någon. Mig mötte en ung adelsman på gatan, han betänchte sig någre gånger förrän 
han wille lyffta på sin hatt, Gudh nåde oss, hwad ynckeligit tillstånd will blifwa 
framdeles, när sådane succedera andre uthi ämbeterne, sedan dhe äre först upfostrade 
hemma uthi allehanda sielswåld, och sädan under peregrination aldeles förskiämde. 
Gudh afwände alt ondt.

7. Frågade Rector huru Consist. skall förhålla sig emot cives indignos. 111. Can- 
cell.: dhe som sådane äre, måge skilljas ifrån societate academica, och sedan emot- 
tages af hwem skie kan. H. Scheff.: Somblige äre nomine studiosi non re, äre och 
dhe som gå hopetals och giöra oliud om nätterne. 111. Cancell.: Sådane finnes i alle 
stånd. Consist. procederar emot dhem effter constitutiones. Äre dhe så starke, så 
kan man och skaffa starkare wacht. H. Åkerman: dhe som så gått, äre uptächte. 111. 
Cancell.: Är det, så procederen effter lagen, och achtar eder derföre, att I icke see 
der uppå, att dhe äre eder slächt, landzman eller elies eder förbundne. H. Verel.: 
Alle föräldrar skicka nu sine barn till Acad:n, och icke till scholarne, så att Acad:n 
blifwer lijka som en barneschola. 111. Cancell.: Jag håller bäst att man in comitiis 
en gång confererar här om medh episcopis, och skaffar en allmän ordning här öfwer. 
Jag tycker Consist. handlar för miukt emot delinqventes, hörer intet månge blifwa 
straffade, wille man icke strax religera dhem, så kunde inspectores skrifwa för- 
äldrarne till, och begiära dhe taga dhem hädan. H. Gartman: Dhet hålls ingen 
disciplin wid scholarne, och är det orsaken, att dhe fara illa fram widh Academien.
111. Cancell.: Jag har sielf sedt det samme i Stockholm och Upsala, men i Wästeråhs 
och Strägnäs hålla scholarne sig wackert och wäl, det är mycket nödigt att disciplin 
hålles i bättre acht wid scholan. DD. Brunn.: Fast constit. säya, dhe skola icke 
komma till Acad:n förän dhe gått igiönom sine exercitier widh scholan, så tillåta 
dhe lijkwist dem komma, som hafwa råd till hålla sig wid Acad:n, och kosta på 
privat information.

8. Rector betackade H:s HGr. E. för sine promotorialer till Kongl. Cammaren, 
och h. R.Rådetz grefwe Gustaf De Lag. Ex:ce och recommenderade än wijdare 
Acad:n uthi H:s HGr. E. wanlige nåd och höga omsorg. 111. Cancell.: twänne ähren
der är iag anlitt om, det första är M:r Boos saak, i hwilken I begiärade iag skulle 
så begå, att hon icke måtte företagas, förrän iag wore tillstädes, hwilket fuller war 
bewilljat, men nu tages hon lijkwäl före, det iag gifwer tillkiänna. Effter denne 
saken är mig något fallen uthur hufwudet, wille iag giärna hafwa någon information 
om henne, men så mycket iag förnummit, seer iag icke huru Camwaren är kommen 
der till att han så dömdt. Jag will ännu giärna söka att saken må hwijla till Kongl. 
M:tz upkompst, eller då iag finge wara tillstädes. Iag seer wederparten hafwe en 
stor favorem, wij måst gå caut tillwärcka. Det är ett olyckligit factum. Jag har för
nummit någre på hwariehanda sätt wara änckian förbundne. Consist. recommen- 
cjejade H:s HGr. Ex. saken, såsom och fullmächtigen Scharfer. 111. Cancell.; Låter
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honom komma till mig med deduction så snart iag kommer till Stockholm. Discu- 
rerades om huru Kongl. Canwwaren fordrar af Acad:n sådane rächninger och böcker, 
som med M:r Boos quittens verificera hans opbörd. 111. Gmcell.: dhe döma hwar dag 
annorledes i Cammaren, ty när en opbördzman icke kan verificera sine rächningar 
med befallningar och qvittenser, så måste han ju stå föret.

Talades om att Kiörlingen will agera för änckian i Revision, och att han brukas 
för en commissario uthi ett och annat ährende. 111. Cancell.: Hafwen i wist att gå 
efter, så skrifwer Kongl. M:t till der om, mädan iag är i Stockholm. H. Verel.: Wij 
wetta det icke ännu wist. 111. Cancell.: Jag tror att ingen argare siähl är född i 
Swerige. DD. Benzel.: Föruthan det han tager sig denne saken an, säges han och 
inlagdt i Revision en swår skrifft emot Acad:n. Cancell.: den skrifften skole dhe 
wijsa mig, och säya, hwarföre dhe tagit den emot. Det giör mig ondt att sådane 
bofstycken finna patrocinium. Jag skattar Acad:n rätt olycklig, och kan intet finna 
mig. Acad:n är lijka som under en förfölljelse, hwilket är ett elakt märcke, och 
prognosticerar intet godt för rijket, det iag beder att i minnens, iag säyer det att 
salvera min conscientiam och med stor dolore, motwilligheet och ondsko hafwa fått 
öfwerhanden.

9. Tahlades om fougdernes och lähnsmännens otillbörlige förfarande emot Acad:n, 
i det dhe upslå hennes kyrckeherbergen, uthan föregången communication, och 
borttaga spannemåhlen uthan qvittans. Acad. får icke en gång hafwa sine uthskickade 
der hoos att see hwad sädh der blifwer. 111. Cancell.: det är ett commune malum, 
men flatheeten hoos somblige giör, att ingen emendation skier. Om sådane någonsin 
hafwer hafft tillfälle att richta sig, är det nu. Der nedre i landet gifwa dhe lijkwäl 
qvittenser och försäkringer om betahlningen, och finge dhe i fiohl sin betahlning 
fult, allenast det drögde något. Jag har stått der emot att sådan spannemål skulle 
borttagas, men icke kunnat uthrätta något, fölljer derföre någon olycka, så är iag 
excuserad. Contesterar sancte, att Kongl. M:t fölljer häruthinnan andras consilier, 
menandes den wara salutaria, dock går det icke så till der nedre som här uppe.

10. Berättades huru gouverneuren i Giäfle det ena åhret effter det andra bort
taget Acad:ns kyrckherberg spannemål i Hällsingelandh, och ingen pening låtit 
föllja till betahlning. Item huru han angrijpet församblingen som uthfördt sin 
kyrckietijonde, och i Senaten klagat på Acad:n. 111. Cancell.: Jag förstår mig intet 
på hans procedere, Kongl. M:t är mycket missnögd med honom, det iag kan säya. 
Salus publica bör intet befrämjas, på det sättet att singuli blifwa ruinerade. Consist. 
begiärade H:s HG. Ex. högwijse råd här uthinnan. 111. Cancell.: då iag en gång råd
frågade sahl. grefwe Axel Oxenstiärna uthi en sak, swarade han: quae res in se neq#e 
consilium neque modum habet, consilio regi non potest. Iag säyer mig icke förstå 
detta, uthan det må Cammaren wetta. I eder förklaring måste I säya sanningen; och 
begiära att någon må bewijsa eder sådant som klagats. Alle wederlagh neder i landet 
blefwe behållna, så wijda att dhe fått der af så mycket dhe behöfft, och peninger 
och betahlning för det dhe kunnat sällja; men sedan uthwärckade landzhöfdingarne 
ett annat bref, och är så all spannemåhlen borttagen. Jag har och sett Cammarens 
bref till landzhöfdingen att betahla, och om dhe det ey kunde, sig då willja giöra 
förslag om betahlningen. Consist. begiärade H:s HGr. Ex:es nådige adsistence. 111. 
Cancell.: När iag får see edert swar, will iag see till, hwad iag kan giöra.

11. Inföll åter taal om M:r Boos rächninger. H. Verelius giorde relation om heele 
saken.
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DD. Hoffwen.: Bookhållaren säyer Cammaren drifwer, det wij icke kunna wijsa 
något skiähl tili den instruction uthgifwit. 111. CancelL: Hwarföre hafwa dhe då 
giort den, det war deras ämbete fast dhe intet Kongl. befallning fått. H. Åkerman: 
det är swårt att judicera, om Cammaren ratar rächningerne, blifwer en stor hiatus i 
Cammaren. 111. Cancell.: Jag suspenderar mitt judicium till dess iag blifwer in
formerad om saken.

12. Mentionerades det ingrep staden giör uppå Acadrn, i det dhe borttagit h. 
Gartmans sädh.

H. Gartman: mädan iag söchte i Håfrätten, fick staden bref af Commercie Col
legio, att iag skulle comparera wid staden. Iag fick Consistorii föreskrifft till Kongl. 
Senaten, men want intet swar. 111. Cancell.: Klaga wij öfwer ingrepet så måste man 
söka annorstädes. Iag tycker Senaten hade bordt swara der på, och remitterat till sitt 
forum. Iag kan intet see huru saken kommer till Commercie Collegium, och tycker 
bäst inhaerera sitt förra och söka Senatens decision här i. H. Gartman: iag har icke 
hint för Commissionen skull, ellies wore och RijkzRåden borta. 111. Cancell.: det 
wore ett swårt stycke för Acad:n. Profess:n giör wäl att han tahlar der på. Refe
rerades att staden hade i dagh delt samme spannemåhl sig emällan. 111. Cancell.: hörde 
det till deras forum, så borde det der dömas, ellies är det illa och orätt giort.

13. önskade Professores blifwa dispenserade ifrån commission. 111. Cancell.: iag 
skref der om till Senaten, och fick swar att Senaten wille see till hwad skie kunde, 
men är intet åthgiordt, uthan twifwels propter infreqventiam Senatorum. Jag kan 
intet meer giöra der till än skiedt är, iag tycker illa wara, att professionerne således 
tillbaka sättias.

14. Berättade Rector en Lubecensem [Christian Tunder] begiära tittel af en 
adjuncto juris, det han förmeente sig kunna niuta till godo i Tysklandh dijt han 
nu reeser. 111. Cancell.: kan hända dhe skulle judicera slätt nogh, det att wij gåfwo 
någon temere sådan tittel. Consistorium tychte han borde först wijsa något prof af 
sin erudition. III. Cancell.: det wore äntå betänckeligit. Iag sade i begynnelsen 
tijden wara kort, derföre om något wore af någon wicht kunde det ännu före
dragas.

15. Tahlades om dhe presseurer Academiens bönder lijda. 111. Cancell.: det skier 
äfwen lijka mig, det är landzhöfdingernes skull som sådant låta skie, så wijda iag 
kan adsistera eder här uthi, giör iag giärna, men iag fruchtar om det kan något 
hiälpa, när alle äre så animerade emot Academien, weet iag icke hwad tillstundar, 
Gudh gifwe man icke billigt animerade något ondt der af etc. Iag blifwer nu här 
uppe till påsk om Gudh will, imedlertijdh wäntar iag Consistorii bref, om hwad 
nödigt kan wara, der på iag och will swara. Om Acad:ns stat är det förnembsta, 
och weet iag icke om den i förre åhren är aflönt. H. Verelius berättade ingen fyrck 
restera på förre åhret, men i åhr blifwer någon balance.

16. Om Communitetet talade 111. Cancell. och frågade om det kan stå eller icke, 
sade: iag tycker icke godt wara att det uphörer, kan och icke gilla det uthan com- 
munication med Kongl. M:t, antingen måste Communitetet stå, eller slås till andre 
stipendia, uno verbo så länge detta tillståndet är, måste man continuera att gifwa 
dem peninger. DD. Brunn.: det vore bäst dröya till dess det kunde blifwa stadigt.
111. Cane.: Acta lärer för wijsa min mening här om, imedlertijd recommenderar iag 
eder redeligheet, att I see till huru i umgå med stipendiis, och handlar man der med 
annorledes än som bör, förswarar iag det icke, ett richtigt inventarium uprättes och
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tages i förwahr det skie kan af inspectorib#j, dhe betiänte som imedlertijdh intet 
arbeta der widh, få och ingen löhn.

17.111. Cancell.: Ellies hafwa någre supplicerat om stipendiis, och will iag skrifwa 
min mening dhär om, iag förhölt Wadensten, som söker duplex in jure, det han 
heller skulle blifwa wid sin poedagogie, och weet intet om det wore wäl om wij 
bryta det förr är slutet om sådane poedagogier. Jag will öfwertahla h. RijkzRådet 
Fleming, att han gifwer honom någon anseenlig löhn.

Schrod. har och supplicerat, berättades att han war lector i Giäfle. 111. Cancell.: 
iag tycker det wore icke oskiähligt han niuter sitt stipend. till dess han wärckeligen 
får löhn i Giäfle, läth honom få denne termin, och sädan willja wij för Gudh tahlas 
wid igen, för än wij tagat af honom.

Sluteligen önskade H. HögGrefl. Ex. att åther en annan gång finna Consist. och 
Acad:n i itt godt tillstånd, sade och effter det H:s HGr. Ex. trötnar wid desse 
Acad:ns beswär, wille han giärna söka och så laga, att den cura måtte hädan effter 
stanna i någon annars händer, som will Academien wäl.

Sädan Consistorium war skingrat och Rector Magnificus kom till porten, talade 
h. Magnif. om förklaringen till KongL Senaten gå skulle, att den måste dagen effter 
gå af med posten. Secretarius swarade det näpligen kunna skie, ty han borde först 
upläsas i Consistorio. Rector M  sade wijdare, det är icke så stor swårheet med henne, 
man har af actis hwad Illustrissimi Cancellarii mening war der om, man kan och 
betiäna sigh af det till Kongl. Cammaren skrefs, der till med kan i conferera medh 
h. Quaestore der om.

Den 14 Martii
uthi kyrckian, begiärade Ericus Furegreen recommendation till Kongl. M:t. Res. 

Testim. får han i bästa form.

Den 17 Martii
höltz Consist. extraord. praesentib«j Rect. M , DD. Rudbeckio, h. Åkerman, h. 

Gartman, M:r Liung, h:r Arrhenio, M:r Celsio, h. Norcop., M:r Grubb, M:r 
Steuchio, Jacob. Arrhenio.

1. Bewilljades And. Balck Uplando 8 dr smt. ex cassa studiosorum.
2. Talades om mantahls längden, att hon skulle med första förfärdigas, effter 

wederböranderne yrckia der på. Secret:us frågade om sahl. Bringü döttrar skulle 
upföras? Swarades, att dhe reesa här ifrån till Stockholm. Sothen upföres för en 
persohn effter han är ofärdig och fattig. H. Norcop.: Hwem skall swara för längden 
antingen Consist. som den underskrifwer, eller dhe som skrifwa sig der på, om 
någon faut skier der wid. Resolutio. Den som orätt skrifwer må sielf swara. Consist. 
kan icke wijdare inqvirera der om.

3. Berättade Rector, Klint icke hafwa utfört säden på Grotz hemman, hwarföre 
och Groot nu begiärar slippa att föra henne, effter han haar elacka hästar. Taltes 
och om att Groot bortfört höet af hemmanet, uthan twifwel med fougdenes lof, 
effter ingen annan weet dher af. Klint beskickades, men war uthrest för en dagh 
eller annan. Ellies beswärade sig och en bonde der öfwer, att han afpantat honom 
ett täcke.

4. Uplästes 111. Cancell: ii bref af d. 14 Martii, att H:s HögGrefl. Excell. recom- 
menderar Kongl. M:t h. Lundium, att blifwa ihogkommen med ordinarie fullmacht
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in facultate juridica, doch uthan Academiae statens gravation, emädan det så mycket 
mindre skie kan, som alle ordinarii icke än niuta den löhn som dem borde. Men 
locum och andre honores hade han a nunc sålunda att åthniuta som ingen twifwel 
wore, att Kongl. M:t denne H:s Höggrefl. Excell. giorde disposition i nåder agreerar, 
det Consist:m wille ställa sig till rättelse etc. Discurerades om h. Lundius nu strax 
på 111. Cancell. recommendation skulle introduceras, eller dröya till dess Kongl. full- 
macht kommer, somblige tychte 111. Cancell. bref willja det förra, somblige, det 
wara h. Lundio än större ähra, om han först afwachtade Kongl. fullmachten.

Resolutio. Consist:m ähr h. Lundio intet emot, och låter sig nöya, antingen han 
behagar dröya med introduction till Kongl. fullmacht kommer, eller icke.

5. Bewilljades Erico Svahn testimonium.
6. Bewilljades Nicolao Bringio 5 dr smt. ex cassa studios, doch så att DD. Hoff- 

wen. dem emottager, och uthgifwer till hans nödtorffter.
7. önskade Rector, att han snart kunde sökia practicera det förslagh 111. Cancell. 

gaf att afskaffa den owuhligheet och wårdzlösheet nu föröfwas ibland adlen. Con- 
sist. war nögd der med, att det skiedde ju förr ju heller.

8. Tahlade Rector om att novitii mycket hårdt och illa tracteras. Resolutio. Dhen 
som finnes skyldig der till, citeras till Consistorium och plichtar derföre.

9. Uplästes 111. Cancell. bref af d. 14. Martii åthskillige puncter, såsom 1. att 
advocaten Schaefer, strax wid H:s HÖgGr. Excelkes ankomst till Stockholm, com- 
municerar deduction i M:r Boos saak, hwilken effter hon angår både Acad:[ns] 
heder och wälfärd, altså lofwar H:s HögGr. Ex. sig här wid willja befrämja Acad:ns 
bästa, så wijda rättwijsan det tillåter. 2. Att en fullkomlig relation af actis öfwer- 
skickas skall om Qwarnbackan Colmäter arrenderar, hwar på 111. Cancell. will sig i 
detta ährendet så resolvera, som billigheeten fordrar. 3. Att III. Cancell. finner 
skiähligest, att emellan Prof:n h. Buskagrius och hans successorem således practiceras, 
att dhe få halfparten hwar så af ordinarie som extraord. löhnen, och således till 
600 dr hwardera, med befallning att Consist. detta project examinerar, och sädan 
tillkiänna gifwer, om med skiähl det hafwer något här emot att inwända. 4. Att 
den [som] äldste tillsäyelsen hafwer om adjuncturae, blijr och den förste som den 
åthniuter, och att M:r Kilander skall hafwa den förste vacant blifwer. 5. Att M:r 
Ericus Liung sielf förrättar depositoris ämbetet, och då han hindrad är, icke brukar 
någon annan än Harald Ascheboum, som hafwer H:s HögGrefl. Excelkes recom
mendation, hwilken och om succession bör wara försäkrad. M:r Liung icke kunna 
prastendera att behålla och förrätta embetet giönom sin vicarium, der han reste 
uthrijkes, hwilket icke kunde effterlåtas propter exemplum, och det otiänlige miss
bruk der af skulle förorsakas. 6. Att den recommenderade Wadenstehn fuller wore 
närmast till stipend. duplex in facult. juridica, och hade det största meritum, men 
wore swårt att bryta en Constitution som stadgadt är, att företaga stort missbruk, 
wille fördenskull, han heller finge en adjunctur, om någon löös blefwe, särdeles in 
facult. jurid. och Heisich ihogkomwes med duplici stipendio, som har goda näälia 
och wackre studier, men tryckes af fattigdom. 7. Recommenderar 111. Cancell. Sam. 
Otto för dess rara ingenium och stora snällheet, att tillgå det stipend. simplex han 
niuter, än bekommer ett som är destinerat en mechanico. 8. Angående Communi- 
tetet, låter H:s HögGrefl. Excell. beroo der wid, att han in Consist. sin mening för
klarat, befallandes att inventeringen der skie oförsummeligen.

10. Läth h. Åkerman föra till acta, att facultas juridica har bewilljat Joh. Luth



Nericio det stipendium Heisich för detta niutit, effter han på 111. Cancell. recom- 
mendation får duplex.

11. Inventeringen på Communitetet måste strax förrättas af inspector ibus, så wäl 
dhe nu äre, som dhe näst förr warit.

12. Talades om M:r Grubbs praebendehemwan. H. Åkerman: Jag fruchtar wij få 
observationer der på, och wore kan skie säkrare om han blefwe hulpen till pastoratet. 
Resolutio. Consist. blifwer wid det förr resolverat är för Mag. Grubb.

13. Sade DD. Rudbeckius sig gått godh för sahl. Per Bengdtz sterbhuus för 
14 7/8 t:r sädh pro A:o 669., som för detta icke äre betalte, aldenstund länge warit 
controverterat, om huset skulle niuta Edby hemmanet fritt för det åhret eller icke. 
N u wille bookhållaren icke afföra samma sädh för det prijs hon då såldes förän 
Consist. resolution der om är fallen. Stegrade Consist. säden, effter som hon nu 
sädan gullit, då will h. Doct:n taga sin caution igen, och låta Acad:n fordra sitt af 
huset. H. Åkerman: Effter huset så länge hafft säden borta, tycker iag, dhet må 
betahla effter senare markgången. Dhe flere discurerade der emot, effter det Con
sist. sielf wållit, att det så länge är drögt om så sent resolverat, antingen det skulle 
wara fritt eller icke.

Resolutio. Dhet blifwer wid det prijs sädhen såldes det åhret för hwilket hon 
fordras.
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Den 18 Martii
effter högpredijkan uplästes Boldnäs församblingz suppliqve till Consist., och 

fougdens Carms bref till h. Quaestorem om h. generalens och gouverneurens för
farande emot Acad:n, och för hennes skuldh, Boldnäs och Alffta försambling. Reso
lutio. I morgon hålles Consist:m då man kan öfwerläggia, hwad här wid är till 
giörandes. Imedlertijdh uthkastas ett bref till 111. Cancell. jämwäl om detta h. gou
verneurens procedere.

Den 19 Martii
höltz Consist. majus, närwarande Rectore Magnif., DD. Rudbeckio, DD. Brun- 

nero, h. Åkerman, h. Gartman, h. Verelio, M:r Fornelio, h. Arrhenio, M:r Celsio, h. 
Norcopense, M:r Grubb, M:r Steuchio, Jacobo Arrhenio.

1. Uplästes projectet till h. R. Cantzleren, angående h. Carl Sparres procedere 
emot Acad:n och om M:r Boos saak, och adproberades i den form som fins i copie- 
boken.

2. Resolverades att Prof. Micrander reser öfwer med brefwet, och drifwer Acad:ns 
saak, kunnandes han om nödigt finnes i Stockholm effter giord communication, med
111. Cancell. fatta en skrifft till Kongl. Cammaren, berättandes huru dheras ordres af 
h. gouverneuren effterlefwes etc. Item en supplique för bonden i församblingens 
nampn.

3. Talades om transsumptet af actis, angående hemmanet Kolmäter arrenderar. 
DD. Brunnerar: Monde man icke ännu skulle taga sig saken före, och see till hwad 
skiähl man finge till att hindra detta ärendet. H. Verel.: 111. Cancell. begiärer intet 
annat än ett transsumpt af actis, och bör protocollet intet förändras, skier det pro
testerar iag der emot. DD. Brunnerus: det begiärer ingen. H. Åkerman: Nogh länge 
har man disputerat om fide actorum, man må en gång wända igen der med. DD. 
Brunn.: Aurivill. borde wetta här af, och få förklara sigh. H. Verelius: Acta skola 
wara för sigh, will någon förklara sig må det skie särskildt. Arrhenio och iag hade



i6 y j : 19 mars-2 1  mars 271

så när gått ifrån ämbetet för denne saak skull etc. DD. Brunner.: då lefwer iag intet 
när 111. Cancell. afsätter Verelium. H. Verel.: I hade fått see det, om iag icke blifwit 
exculperad.

4. Bewilljades Boldnäsbonden 15 dr kmt. till resepenningar åth Stockholm.

Den 21 Martii
effter predijkan, uplästes Joh. Fellenii och And. Barchaei supplique, att niuta Con

sistorii adsistence emot h. landzhöfdingens tiänare i Wästeråhs, med hwilka dhe 
liggia i action. Resolutio. Effter det är uthom Acad:ns jurisdiction, som allenast 
sträcker sig på 6 mijhl kring om Upsahla, kan Consist. intet wijdare hiälpa dhem, 
än att recommendera dem magistraten, att dem wederfars hwad rätt är. Detta bref 
uplästes sädan i Consist. minori, och adproberades i den form det afgick.

[Samma dag.]
Effter middagen höltz Consist. minus, praesentib«r Rectore Magn:co, DD. Ben- 

zelio, h. Gartman, h. Verelio, h. Norcop. Not:te Jacobo Arrhenio.
1. Klagade Rector Magnif. höyeligen der öfwer, att någre af adelen förwägrat sig 

comparera, på undfången citation, der ibland h. Pär Flemming, hwilken skickat 
budh att han icke upkommer, effter han har sig i går excuserat. Falkenbärg som 
sagdt Rectori sielf att han icke comparerar. Sparvenfeldt och Gyllenadler hwilke 
sagdt sig icke kunna comparera, derföre att saken så länge sedan wore förelupen, 
hwarföre och Rector nu wäl måtte låta den blifwa. Consistorium fan skiähligt, att 
dhe böta hwar sine 3 mk pro neglecta citatione, och ställas sädan till Consist. majus, 
att swara för saken, och det dhe contemnerat Rectorem.

2. Beswärade sig Academiae böndren wid Ulfwesundh, att dhe intet niuta Kongl. 
resolution till godo, af d. 14. Octob. A:o 675. att wara frij för uthskrifning emot 
den tunga dhe undergå wid Kongzgården. Dheras suppliqve uplästes, i hwilken dhe 
och klaga sig twungne af landzhöfdingen, att uthgiöra brödh effter en t:a sädh hwar, 
det dhe och fört till Stockholm. För hwilket då dhe frågat, hwar dhe skulle få sin 
betahlning, hafwer h. landzhöfdingen wijst dem till Consist. i Upsahla. Widh detta 
tillfälle berättade h. Verelius swar kommit ifrån befallningzmannen Grijs i Hell- 
singelandh, att Acad:n icke kunde för tijden få betahlning effter h. gouverneurens 
öfwerkomna assignation för sin spannemåhl pro A:o 676. Brefwet uplästes.

Resolutio. Man låter föllja med näste post copia af Kongl. resolution och böndrens 
suppliqve till Prof. Micrandrum, att föredraga H:s HögGr. Ex. h. R. Cantzleren, med 
ett upsatz, hwad der wid bör i acht tagas. Detta upsatz lofwade h. Quaestor giöra.

3. Anderss Jonson i Åhstad och Biörskoga sochn i Wässmannelandh, begiärade 
någon tillgifft på sine uthlagor för öfwerbygnat på dhe 2 åhr han brukat halfwa 
hemmanet. H. Verelius och Ringius berättade honom wäret flijtig, och ännu begiära 
den andre halfdehlen af hemmanet. Förtechningen på bygnaden inlefwererades, och 
uplästes.

Resolutio. Honom bewiljes sex tun:r spannemål till wijdare Consist. majoris rati- 
fication, med dhe wilkohr, att han och upbygger det andre halfwe hemmanet, när 
han det bekommer, och icke missbrukar det honom nu wederfars till försummelse 
hädan effter. Detta ratificerades uthi Consist. majore den fölljande 6 Octob.

4. Inkommo M  Boethius och Larss Skult emot Garbärg, anklagandes honom för 
det han illa handterat en novitium [Olaum Toltonium]. Boétius refererade sig icke
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ärnat anklaga Garbärg, men effter landskapet funnit honom föröfwat någon otijdig- 
heet emot novitium, har han först admonerat honom; men fått elakt swar, sädan 
måst angifwa honom hoos Rectorem, effter inspector icke war tillstädes. Noviti«r 
war nu bortrest, men hans relation giord hoos Reet, inlades och uplästes, der uthi 
han bekiänner Garbärg med hugg sig illa handterat. Garb. swarade, alt hwad Tolfsto- 
nius [0: Toltonius] skrifwit, wara osant, beropandes sig på witnen. Leonhard Kijlbärg 
sade sig tillijka med sin cammerat sedt om morgonen Tolfstonium wara något 
blåå på ryggen. Fråg:s huru han sagdt sig fått blånaden? Swarades af Garb., och 
att han icke nämbt flere. Garb.: Magnus Montelius togh mig med sig in uthi 
Plantingz gårdh, då wij skickade effter Tolfstonium att skiäncka i åth oss. Imedler- 
tijdh hissade Montelius mig att slå honom, det iag loss giöra, läggiandes min hand 
emellan, mehr giorde iag honom intet, blånaden har han uthan twifwel fått annor
städes dher han förr warit. Tillstodh och Tolfstoniar i landskapet sig icke warit sla
gen af mig, det han icke giorde af räddhoga, ty han war då absolverad. Boétius sade 
Tolfston:m både för än han war i landskapet och sädan giordt samme bekiännelse 
för sig och andre, som fins i hans skrifft. Hanss Grelson witnade, att Garbärg allenast 
slagit händerna ihopa öfwer den andras hufwud. Fråg:s hwarföre han fick brödh och 
kiött af Tolftonio. Sw:s: derföre att iag skulle förswara honom emot dhe twå 
senare inkommo, ty han sade Garbärg slår mig intet i qwäll. Math. Kielström: När 
iag kom till Garbärg och Montelium, sade Montelius Tolfstonium wed Koppar
berget pekat finger på Garbärg, kallat honom swartfogel ifrån Upsahla, badh Garb. 
revangera, det han förwägrade sig, men när han icke slap, låtz han slå den andre, 
sädan tillkom Salbärg med en norlänning, och kallade Tolfstonium fu[g]itivum. 
Bekräfftade detta med edh, som och att han intet meer wiste här om. Boetius: 
Tolftoni»j är enfaldig, och tror iag honom skrifwit sincere.

Resol. Detta upskiutz till dess Tolftoni«r kommer sielf tillstädes, då Consist:m 
kan få större uplysning i saken.

5. Inkom Larss Schult emot Ericum Åhström. Schult berättade den andre tagit 
Tolfston. med sigh på Leymans kiällare, afftonen för fastelagzsöndag, der ifrån 
wijst honom heem effter sin wärja, med hwilken iag, sade Schult, icke wille låta 
honom gå uth söndagzafftonen. Då kommer Åhström sielf, och skiäller mig, wäntar 
uth mig, och säyer han skall slå mig först han mig råkar. Gif:r mig 4 skiälzord. 
Åhström nekade, sade sig allenast sagdt det Tolfstoni«r giorde som en hunsphott att 
han gick bort, sade grofware stycken wara nedlagde af landzmännen, såsom det att 
en novitius fått stut, och någre krupet in giönom fönstret effter dhem. Detta be- 
faltes han angifwa hoos Rectorem. Resolutio. Åhström böter 6 mk smt. för ett 
skiälsordh, och sitter 3 dagar i fängelse för det han brukat novitio, och åthskillig 
annan petulantie.

Schult sade, Åhström brukat hotelser. Åhström nekade, begiärade afsittia böterne 
med fängelse, fick till swars, att han skulle först afsittia dhe 3 dygn, och imedler 
tijdh betänckia sigh.

6. Nils Tegners sohn anklagade Joh. Kiämpe, för det han skiutit giönom dheras 
fönster, emellan d. 11 och 12 Decembris, hwilket när det skiedt war, hade fadren 
och han wängt fiäth effter Kiämpen till Joh. Thomson gullsmed sädan tagit Billing 
och gått med honom till gullsmeden, då dhe andre åter klifwit uthur gården igen, 
doch hade gossen bekiändt gesällen och Kiämpe warit uthe; gesällen och sedan sielf 
sagdt sig fölgdt Kiämpe, men icke gått in i Tegners gård, uthan den andre, hwilken
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och sönderslagit fönstret Ordsaken sade Tegner warit, det landskapet welat ex- 
dudera Kiämpe för hans oroligheet, wid hwilket tillfälle Tegner allenast nämdt 
honom wara äldre än Dijkman, som sades förföra honom. Anders Lijtens hustru 
skulle och bekiändt det skiedt derföre, att Tegner lagdt honom ondt till.

Kiempe: Jag gickh derföre in att iag war bekant med honom, men effter iag icke 
slapp in, togh iag en steen att slå i wäggen, och råkade fönstret, intet skiöt iag. 
Tegner wille bewijsa wara skiutit der af, att höhlet war rundt på fönstret, och hohl 
i andre wäggen. Kiempe: det hafwa dhe giordt med en slända. Tegn.: dhet skall 
ingen ährlig karl bewijsa. Kiempe sade då han tillfrågades, sig stått up och gått uth 
igen ifrån gullsmeden, derföre att Tegner hotat dem då han kom.

Simon Olson gullsmedzgesäll berättade äfwen lijka som Kiämpe. Tegner frågade, 
effter dhe sutto wid nya broon och drucko, och gullsmeden bodde på Waxahla 
gatan, hwarföre dhe då gingo den wägen omkring? Kiempe: det skiedde derföre att 
wij wille undfly Pelicanen. Resolutio. Saken upskiutz till en annan gång. Imedler 
[tijdh] skaffar Tegner ransakningen uthur stadzprotocollet. Vid. act. d. 28 Martii 
§. 2.

7. Johan Pärson och Erich Erichson båtzmän anklagade Olaum Häfling och Joh. 
Netzelium, för det dhe slaget dem dhå dhe gått heem en affton, tagit yxen af dhem 
och twungit en af dem stå på knä och tiggia lijf. Johan Pärson sade dem lupit effter 
sigh ifrån Hedraei gård heem till fadren, hwaräst dhe slagit och huggit igiönom 
porten med yxen, hafwandes både dragne wärjor. Netzeli«r swarade, sig gått ihop 
med dhem effter dhe ropade och tagit yxen af dhen ene på dhet han icke måtte 
skadas af henne, sig offta budit igen yxen, men honom icke welat taga henne, 
honom fallit sielf på knä sädan yxen war borta. Johan kallat dem långrumpor, der
före han gått effter, ärnandes klaga på honom hoos fadren, men när han icke slapp 
in, huggit tu skadelige hugg i porten, men Häfling warit effter. Actores sade sigh 
fått 4 eller 5 slagh hwar. Häfling tillstod sig gifwit uth tu. Parterne affträdde. Sädan 
discurerades om facto, antingen om det skulle kunna afdömas i Consistorio minore 
eller icke. H. Gartman räcknade det för edzöre effter 4 cap. StL H. Verelius tychte 
det och wara rån, att dhe afhändt honom yxen. Der emot meente DD. Benzeli«r 
yxan wara derföre tagen, att dhe icke skulle giöra skada med henne.

Resolutio. Porten skall synas, på det Consist. kan sedan bättre finna sig i saken. 
Imedler tijdh blifwa rei qwar i staden.

25 Martii
effter högpredijkan, praesentibwr Rectore M., h. Åkerman, h. Gartman, M:r Liung, 

h. Verelio, M:r Celsio, M:r Aurivillio, h. Norcop., M:r Grubb, M:r Steuchio, Jacobo 
Arrhenio.

1. Uplästes Profess. Micrandri bref ifrån Stockholm till Rectorem om hwad uthrät- 
tat är i dhe honom committerade ährender, och att Kongl. Senaten skutit saken till 
Cammaren, der Profess:n tänckt inläggia en suppliqve på Academiens wägnar, och 
en apart i bondens nampn på församblingenes wägnar. Wore och inrådd att suppli- 
cera till h. Giöran Gyllenstiärna. Consist:m tychte detta alt wäl wara, och resol
verade skrifwa till Profess:n att han låter sig wärcket wara angeläget, och tillijter 
Secretm Tigerhielm som förr är brukat i samme saak.

2. Uplästes Henrich Schaefers bref, 1. att få copier af någre documenter angående 
M:r Boos saak. 2. Att status quaestionis i deduction borde formeras således, som han 
18 -  724147 Sallander
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i brefwet skrifwer, om nembl. bookhållaren effterlefwat i dhe senare 15 åhrs räch- 
ninger, undfångin instruction och den första åhrs der effter adproberade book. 3. 
Att dem adproberade åhrs bookz balance nu icke bör komma i någon wijdare 
quaestion, uthan skattas för en liqvid och ständig skuldh. 4. Att H:s HögGr. Ex. R. 
Cantzleren icke håller Kiörling godh att skrifwa något för änckian emot Acad:n. 
Om dhe 3 senare puncter wore Professores i samme mening med Schaefer, och 
resolverade att skrifwa der om, sampt tillijka öfwerskicka dhe begiärade copier.

3. Bewilljades Johanni Tranhemio W.Gotho 8 dr smt. ex cassa studios., item 8 dr 
Andreas Hellenio W enn elando, hwilkens föräldrar äre wid gräntzen spolierade af 
dhe danske och nu siuke, till reesepenninger hem åth.

Den 26 Martii
kallades Profess, extraordre till Consistorium, och komwo tillstädes Reet. M., DD. 

Brunnerus, DD. Benzelius, h. Åkerman, M. Celsius, M:r Grubb, M:r Steuchi«r, 
Jacob Arrhenm.

1. Resolverades att bref skulle gå till R. Skattmästrn [Sten Bielke], h. Georg Gyl- 
Ienstiärna och h. Lindhskiöldh, om Hellsingewäsendet.

2. Tahlades något om adelens insolentier, det Rector icke wille skulle föras till 
acta. Och tydite Prof:s att man icke ännu skrifwer 111. Cancell. till der om.

Den 28 Martii
höltz Consist. minus präsentes wore Rector Magnif., DD. Benzelius, h. Gartman, 

M:r Steuchius i h. Verelii ställe.
1. Inkommo mons. Gemens Rhudiin och Ericus Micrander, twistandes om en 

book på au[k]tion, nembl. Centur. Magdeburgens. warandes owisse hwilken sidst 
budit på henne. Micrander beropade sig på registret, och dem som boken såldt, och 
till honom uthlefwererat emot 26 dr som han sidst bödh. Uplästes åthskillige at
tester å både sijdor. Micrand.: Rhodiin sade då han affträdde, han må då hafwa 
boken. Auctionisten Anderss Jonson trägårdzmästare sade sigh icke annat wetta, än 
att Micrand:r bödh sidst en marek högre, och det så högdt att alle hördet. Crispinus 
Jermfeldh [Jernfelt] verificerade sin attest medh edh, att Micrand:r bödh sidst 8 öre 
öfwer. Parterne affträdde. Res. Micrander behåller boken.

2. Thegner war förrest till Stockholm, och hade begiärat sielf agera sin saak emot 
Kiämpe, kunde altså hon icke denne gången företagas. Vid. 2 Maj i $. 4.

3. H. Bergenhielms dräng Petter Olofson inkom, sade sig med Efwert Häger 
warit på Hans Staffs kiällare, hwaräst And. Hagbärg och Jacobus Gafwelbärg in
kommit och hållit dhem före att wara wärfware, fölgdts åth effter en stundh till 
hörnet, der 2 personer mötte dhem med facklor, till hwilka studenterne ropade 
student paroll. Hagbärg tagit facklan eller wedträ af den andra, och der med slaget 
honom i hufwudet. Item taget bort hatten och wärjan, men omsijder kastat hatten 
tillbaka wid Hedraei gårdh, der uthsläcktes facklan. Klagade att han strax der effter 
blifwit passqvillerad, det Hagbärg och dess cammerat antingen måst skrifwit eller 
afwettat effter der infördes hwad som denne affton passerade.

Ef. Hägers attest uplästes af samme innehåll.
Hagbärg sade sig skrifwit hoos en sin landzman till kl. 1. om natten, och då gått 

in på kiällaren, hwaräst pijgan som upläth, sagdt der wore 2 wärfware inne, men 
dhe sielfwe angifwit sig för studenter, och sagdt dhe wore icke wärfware, dock
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gifwit sådane misstanckar, i det dhe welat twinga dhe andre att sittia qwar och 
dricka; taga dhem tillbaka af gatan, der Häger blifwit ondh, skiält dem för skiälmar 
som buro sådane misstanckar. När dhe andre då kommo, och Hagbärg begiärade 
hiälpa dem, hade en swarat, då Petter icke wille släppa kappan, den han och omsijder 
sönderreef, slå honom, hwilket Hagbärg och giorde medh ett torfwedzträd. Wärjan 
hade Gafwelbärg tagit af Petter, att afböya all skada der med. Hatten wiste dhe intet 
af, torde hända, att dhe som kommo med facklan hade hafft honom. Gafwelbärg 
hade intet att säya, meer än det att Petter hindrat dem gå bort, warit ombidin både 
af Hagbärg och den med facklan att släppa Hagbärg, och honom omsijder slagit 
Petter. Betygade högdt, sig tagit wärjan att förekomma dråp. Hagbärg: dagen 
effter, reste iag på landet, och kan derföre icke wetta af pasqvillet. Petter wiste 
intet om han sönderrijfwit kappan eller icke, wille förlijkas uthi slagzmåhlet; men 
passqvillet måtte Hagbärg plichta före. Passqvillet uplästes; men ingendehra wille 
kiännas widh att skrifwit, eller wetta hwem det skrifwit. Parterne affträdde. Rector 
sade Petter tillgifwit Gafwelbärg, effter han icke stort giort.

Resolutio. Man skaffar till näste Consist:m witne af Hanss Staffs kiällare, och den 
som tillkommit med facklan. Item söker man af inspectore och någon seniore i land
skapet information om denne Hagbärg och dess hand.

4. Inkom Peer Olofson snickare, emot studenterne Netzelium, och Häfling, som 
huggit hans port, frågades om dhe hade något mera att berätta, hwar till dhe nekade 
och affträdde. Secret:#; berättade porten wara allenast med ett hugg igiönomhuggen, 
men ellies wore 6 eller 7 mindre hugg, och någre yxhammars slagh.

Resolutio. 1. Joh. Netzelius böter 40 mk cap. 4. Edz. StL och betahlar porten. 2.
Ol. Hefling för 2 slagh 6 mk smt. hwarthera. 3. Stände dem fritt att sökia sine 
wederparter der dhe gitter.

3. Anklagade Abraham Larsson accijsskrifwaren Matthiam Kielström och Joh. 
Sundium, säyandes dem kallat sig skinbracka, någre timmar ropat och skiutit. Stu
denterne föregofwo sig icke kallat honom skinbracka, uthan sin wärdh, och det i 
skiemptewijs, ty dhe hade warit lustige och intet talt åth Abraham.

Anders Anderson inkom att wittna. Studenterne exciperade der emot, effter han 
boor i gården med Abraham, han sade sig icke sedt studenterne, uthan hördt ropat 
ifrån kl. 2. dll 7. mäsketäffa, skinbracka, diäfwuls skinbracka, diäflar, mera wiste 
han icke härom. Kielström sade sig gått i swahlan, der före att det dröp inne, och 
disciplarne kastade snöö af taket. Nu sade Anders Anderson dem fäldt desse ordh 
på Abraham. Parterne affträdde.

Rector berättade dheras wärd And. Johan bidit för studenterne och derföre synas 
hålla med dhem. Item nästan tillstådt, att dhe hade kallat honom mäsketäffa. Effter 
dhe bekiände sielfwa ingen främmande warit hoos sigh, war det klart, dhe sielfwe 
fäldt sådane ordh.

Res. Kielström och Sundius böta hwar för 2 skiälsordh 12 mk smt. c. 31. Rådst. 
StL

[Samma dag.]
Effter middagen höltz Consist. majus. Praesentes wore Rector Magnif., DD. Rud- 

beckius, DD. Brunnerus, DD. Skunck, h. Åkerman, h. Verelius, M:r Celsius, h. 
Norcop., M:r Grubb, Jacob Arrhenius.

1. Bewilljades Rosenmöller [Rosenmüller] en attest om sitt förhållande den tijdh
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han här warit, effter han wille reesa till Stockholm och kommer tillbaka, icke 
willjandes fördenskull taga fullkomligit testimonium.

2. Frågade Rector, om Sveno Brodd kan få uth sitt stipend. för än terminen är 
ändat? Swarades ney.

DD. Brunner/»: Han sade sig skrifwit de jure summarum potestatum circa sacra, 
hwilken materia effter hon är delicat, har iag rådt honom, att uthsee sig någon annan.

3. Nämbde Rector, att det kan skie wore nödigt, han upwachtade H:s Excell:ce h. 
Bengdt Horn, förfrågade sig derföre huru wijda han sig uthlåta skulle, i anseende till 
praebendeböndren. H. Verelius: Jag kom nu der ifrån med H:s Excelhce stora miss- 
nöye, hwilken sade sig trodt Professores skulle så mycket gifwa, att Chronan fått en 
eller annan soldat. DD. Brunnerus och DD. Skunck tychte man bordt heller bewillja 
20 dr på hwart hemman, effter han der med warit nögdh. H:r Norcop.: det wij nu 
giort, är icke olijkt med det förr är af oss discurerat. Och om man skulle nu för
ändra detta, weet iag intet om H:s Excelhce skulle der med wara nögd att man 
gofwe 20 dr. H. Åkerman: iag discurerade der om, att det icke borde rächnas Pro
fess^/» för någon trögheet eller motwilligheet. DD. Brunn.: Hade det icke bordt 
communiceras med oss först. H. Norcop.: det är skiedt i kyrckian. H. Vereli/»: Jag 
har warit ombudin att tahla med honom, och har giort hwad mig möyeligit warit. 
H. Norcop.: kommer en gång rotepenninger på praebendehemmanen, komma dhe 
aldrig bort. H. Åkerman: Wij incommodera oss sielfwe der med, att wij införa för 
månge hemman på praebendelistan. H. Verdi/»: dhe äre så införde sedan iag blef 
Quaestor. DD. Brunn.: Huru mehra är, så kommer all skulden på theologos. H. 
Åkerman: Wij mista sensim dhe privilegier, som wij böra niuta tillijka med dhem. 
DD. Skunck: detta länder allenast till att supplentera hwar andra. H. Norcop.: Icke 
skadar det theologis, att wij säya oss böra niuta lijka frijheet på praebenderne, som 
dhe på prästebohlen. H. Verel.: I äre frie alle, giörer eder intet meer bekymber der 
om. Iag sade det, att Acad:n begiärade twänne ting. 1. Att behålla rätten. 2. Att 
niuta nåden, rätten hade hon i händerne, nåden sökte hon. DD. Brunner/»: Jag 
tycker, oförgrijpeligen att wij gå till H:s Excelhce, och förklara oss huru med 
prästebohlen är beskaffat. H. Åkerman och h. Norcop.: Wij hafwa allenast suppli- 
cerat att niuta Acad:ns privilegier. Rector: fast än iag intet fått af min bonde, will 
iag lijkwäl heller gifwa något, än stanna uthi sådan ogunst. M:r Celsius: det tiänar 
intet att nu slå kull det en gång är slutet.

Resol. Dhe som praebende hemmanen niuta, gifwa hwar 20 dr kmt., icke för 
hemmanen, uthan för sine egne personer, hwar om man skrifwer H:s Excell. till. 
Rector tog på sig, att ställa detta, effter så månge andre bref skulle bortgå.

3 [bis]. Uplästes h. And. Stiernhökz bref till DD. Pet. Rudbeck om Tobo 
maasugn, antingen Acad:n will giöra ett med honom att afklaga dem samme eller 
icke.

H. Verelius: Maasugnen är redan half upbygd, weet h. Stiernhöök har giort inkast 
der i. DD. Brunnerus: Kan hända wij kunna intet uniera oss med h. Stiernhöök.

Resolutio. Man skrifwer för denne gången h. Stiernhöök till, och förfrågar sig 
huru wijda Acad:n kan uniera sigh med honom, willjandes giärna giöra ett med 
honom, uthi det som skie kan.

4. Någre Acad:ns bönder som blefwet knechter, begiärade meer af hwar i roten 
än förr är waant, effter dhe nu äre mindre till tahlet. DD. Brunnerus: dhe få så 
mycket som andra. H  Verelius: Nar wij sågo öfwer rullarne, tychte wij skiähligt
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att dhe gifwa 24 dr hwar. Elies är en Acad:ns bonde i Rörby i Bählinge som brukar 
2 halfwa hemman, och måst derföre stå i dubbel rota, nu begiärer han hiälp, så frampt 
hemmanen skole blifwa behåldne. DD. Brunn.: Om det kommer i bruk blifwa wij 
beswärade af flere, det wore bättre läggia dhem ihop och giöra ett der af. Resolutio. 
Han får 24 dr af Consistio, dhe andre 24 gifwer han uth.

5. Pehr Erichson i Boohull, begiärer ödeshemwanet Tibble i Raasbookijl, med 
samme willkohr som den andre bonden fått Carby. Fougden Jacob Anderson inkom, 
berättade hemmanet stått ödhe i 2 åhr, husen illa fahrne, sade och denne bonden 
förmehnas wara flijtig och stå sig wäl. Talade och om huru bonden i Hycklinge 
[0: Ycklinge] skiämmer bort hemwanet. Resolutio. Pär Erichson får Tibble på 2 åhrs 
frijheet, 2 t:r sädhz och 6 dr penningers kmtz förmedling. Hycklinge bonden sitter 
qwar till dess man får en bättre. Rector: Jag mins icke annat än honom bewilljades 
att alldeles sittia qwar. Secretarius påminte det wore allenast talt om honom, förrän 
Consist:m satte sigh, men icke sedan, och således intet sluth fallet för honom.

6. Bewilljades Petro Erici pastoris sohn i Laplandh komma till deposition.
7. Upsade Prof. Grubb M:r Boos gårdh, effter han kiöpt egen, begiärade dock 

sittia qwar en wecka eller annan effter helgen, der icke någon annan begiärer honom. 
Detta bewilljades.

8. Uplästes M. Aug. Lenandri bref, der i han excuserar sig ifrån förmynderskapet 
för sahl. Bringii barn. (Nu upkom DD. Rudb.) Ifrån h. Johan [Lenander] i Harg, 
war icke ännu kommit något swar, derföre kunde Consist. icke giöra något wijdare 
här till, förrän hans swar inkomwer.

DD. Skunck sade sig giärna willja tillijka med dhe andre förrätta inventeringen, 
så snart Rugman blifwer frisk. Nicol. Bringii skrifft uplästes, der i han begiärer 
blifwa bytt ifrån sine syskon, och uptechnar han nu en hoop sölfwer som warit i 
huset och nu är bortsatt, det giör och Rugman i sin.

9. Uplästes Profess, h. Fornelii ursächt att swara Sam. [Johansson] ldåckare denne 
gången, begiärandes att bygnaden måtte först skiärskodas, och sädan factum ransakas 
och dömas i Consistorio minore.

Sam. klåckare inkom och hörde skrifften sig föreläsas, begiärandes copia der af 
att swara. DD. Rudbeck: det wore bäst dhe förlijktes. Sam.: Jag har intet wäret 
obenägen der till, om Profess:n det söckt. Sam. afträdde. Sädan discurerades om 
saken. Rector: Jag tycker h. Norcop. hadhe godhe skiähl att föra saken till majus. 
H. Norcop.: det wore bäst staden dömde om bygnaden. H. Verel.: Jag weet nog- 
sampt borgmästaren will intet taga up saken, och det seer Forneli«/ giärna.

Resolutio. Consist. blir wid sitt förre sluth, och will staden icke giöra sitt ämbete, 
då kan Consist:m giöra hwad skiäligit är. Ellies syntes icke saken giärna kunna dra
gas till m in us.

10. Berättade Rector a. Falkenbärg, som illa slaget apologisten Möller, förlijkt 
honom, der till den andre hade begiärat tillståndh, i mening att få mehra giönom 
förlijkningen än ellies. ß. Ulfsparren slagits med en borgare, hwilken Strömbärg 
och andre kommit till hiälp, och fööst adelsmännen in i h. Rudbeckii stall. Ulfspar
ren warit citerad till Consist:m men borgaren icke willja comparera, uthan allenast 
begiära betahlning för sin sönderhuggna hatt. y. de Ger säyes hafft stycken och 
wid sin afreesa skutit på torget och bron. H. Pär Fläming, som warit der med först 
undbidit sig att komma till Consistorium, och lofwat willja comparera hemma hoos 
Rectorem, sädan låtit säya giönom Ulfsparren det han icke kommer, effter han sig
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förr excusem, ö. Sparrenfeldt [Sparfvenfeldt] och Gyllenadler, som och warit med 
de Ger, swarat sig icke comparera, effter saken hade så längesedan passerat, och 
dhe Ger bortrest, sädan sagdt sig warit citerade af Rector och Consistorio, men giöra 
hwad dhe willia. e. Ulfsparren och Reenstiärnan uthlåtit sig till att comparera. £. 
Ohus Blijdh på Falkenbärgz wägnar med stor dristigheet begiärat få skrifwa fadren 
till förr än han comparerade, säyandes honom aldrig tohla det att nya saker neder- 
läggias och dhe gamla uprijfwas. Blijdh fått det swar, att Falkenbärg skulle nu 
allenast komma till Rectorem, wore det nödigt, kunde han sädan skrifwa till fadren; 
der på frågat, om Consist. ändtligen skulle skrifwa h. Falkenbärg till, och då Rector 
swarade ja, sagdt måste nu det skie? Har wäl då r\. Falkenbärg kommit sädan sielf, 
brukat samme ordh som Blijdh, sagdt det han icke comparerade, och då Rector 
sade, än om I skolen? swarat således. Om iag intet kommer hwad skall iag få der- 
före. Frågat om det som Rector upläste af constitutionibar angick honom, och gått 
der med bort. ■&. Sidst refererade Rector hwad som här uppå wore passerat widh 
hans huus på gatan, det som icke fördes till acta. Begiärade Consistorii adsistence, 
och frågade om man icke skulle skrifwa här om till HL Cancelhm. Resolutio. Effter 
desse icke kommit tillstädes uppå Rectoris kallelse effter den method 111. Cancell. 
gifwit, så fordras dhe till Consist. majus, att swara för dhet dhe Rectorem och hans 
budh förachtat.

Nu gick DD. Rudbeck bort.
11. Frågade Rector hwad wijdare stodo till giöra med pantåckren. M:r Celsius: Jag 

tycker oförgrijpeligen, effter man har skrifwit wederböranderne till, så må dhe som 
bruka åckren tillsäyas, att icke wijdare befatta sig med honom. DD. Skunck tahlade 
der på, att han icke wist af den dehlning skiedd wore, gick der med bort.

Resolutio. Bref gå till h. landzhöfdingen och Forsell der om.
12. Bewilljades Professoribus mathematum att läsa hemma in practicis för instru* 

menternes skull.
13. Begiärade h. Buskagrii hustro hans praebendehemman fritt som dhe andre, 

effter han det afrächnar på sin löhn. Slötz intet.
14. Uplästes åter h. Buskagrii hustros bref angående åckren Prof. Celsius inlöst. 

M:r Celsius: det är nog, att iag wijst Kongl. brefwet i Consistorio. Ellies haar iag 
och Consistorii sluth för mig.

15. Resolverades att af expensepenninger tages något till papper, emädan intet 
fins i cassa Consistorii, sedan togz 15 dr kmt.

16. Beswärade sigh Academiae glaasmästare, att h. Quaestor tagit 6 dr af hans 
arbetzlöhn och gifwit wachtdrängiarna som honom hulpit. H. Verel.: det plägar så 
förr skiee, och har han nu icke så stort beswär med fönstren som förr. Res. Wacht- 
knechterne behålla samme sex dahl:r.

17. Talades om Ernst som säyer sig willia kasta sig i strömmen. Resolutio. Rector 
förnimmer om staden icke weet någon uthwäg, att få honom här ifrån.

18. Discurerades om det swar afgå skulle till 111. Cancell. på ankomne bref, hwilket 
och skulle så ställas, att Consist:m ställer sig H:s HögGrefl. Excell:es willja till 
hörsam effterrättelse.

19. Bewilljades wachtmästaren för sin reesa till Giefle 12 dr kmt. af expence- 
penningerne.

20. Professores gifwa 20 dr hwar för sine praebende, som och dhe andre hwilka 
hemman stå på listan, som för är slutit.
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Den 31 Martii
höltz Consist. minus, präsentes wore Rector Magnif., DD. Benzelius, h. Norco- 

pensis, M:r Steuchi#/ i h. Verelii stalle, Jacob Arrheni#/.
1. Inkom åter Petter Olofson emot Haghbärg och Gafwelbärg. Margreta Michels 

dotter Hans Staffs pijga, witnade studenterne frågat hwem som war inne, då dhe 
komme, sig swarat det hon icke wiste om dhe wore wärfware. Gafwelbärg frågat 
Hanss Stafson om dhe wore wärfware, och honom nekat, dem drucket någre glaas 
tillhopa, och gått der med bort. Benzei.: såge I om han hindrade studenterne gå 
bort? Sw. pijgan, intet kan iag säya det, uthan han badh honom blifwa qwar och 
dricka med sigh, men iag weet intet hwad som skiedde på gatan. Gafwelbärg wille 
med edh erhålla att werden så swarat: Jag tror intet dhe äre studerawde. Item: Att 
Petter sagdt: iag har månge gånger giordt mig lustig här på kiällaren. Pijgan swarat: 
Kan det icke och nu skie? Hwar med Petter giordes än mehra suspect. Abrah. Lind- 
bärg: Jag kom gåendes ifrån Islandet, lyste mig med torrwed och hade ett träd 
under armen otändt, Garbärg kom mot mig, bad, om iag wore en ährlig student, 
iag då skulle hiälpa honom emot wärfwaren, som wille taga hans kappa. Jag bad 
den andra lefwerera kappan ifrån sigh, när han ey wille, togh Hagbärg trädet iag 
hade, och slog honom, och Gafwelbärg togh wärjan af honom. Widh Oxtorget buro 
dhe åter ihop, och hade mycket att giöra förän dhe sluppo honom. När iag kom 
länger up bode studenterne mig bijda, och gingo så bort. Petter kom ännu och 
fölgde mig effter; men iag drog mig undan och weet icke, huru Nericius som bar 
blåset, slapp honom. Denne hade hatten och kastade honom åth mig, men iag badh 
Petter tagan igen. Lindberg nekade sig wetta af passqvillet, hört allenast wara inti
m em  effter en wärja; nekade och hört Hagberg säya studentparoll. Petter tillstodh 
sig hållit i kappan, men nekade sig den sönderrijfwit. Gafwelberg: Häger sade: Hör 
han kallar dig wärfware, den oss så kallar är en skiälm, jämwäl han som bortgick. 
Efwert tegh till dess Petter begynte säya här emot, då han och nekade. Hans attest 
uplästes. Hagbärg: Efwert war större orsak än Petter, han drack oss först till. Efwert 
nekade i förstonne, måste sedan kiännas der widh. Sade sig läset pasqvillet på taflan, 
men icke wist der af förr. Rectoris dräng Johan sade sig läset zedlen. Edwert bidit 
den nedtagas, och sedan uptagit honom. Parterne afträdde. Rect.: Petter är sielf en 
stor orsak till detta, som gifwit dhe suspicioner, att han wore wärfware, har och 
icke welat hafwa saken fram; men låtit sig der till öfwertahla af Sam. klåckare.

Petter och Hagbärg inkonwwo. Frågades om han låtit syna sigh. Petter nekade, 
framwijste tu såår, och sade sig dessuthan fått sex slagh. Hagbärg: Jag weet intet 
huru många slagh iag uthgaf. Parterne affträdde.

DD. Benzel. och M:r Steuchi#/ höllo detta före wara ett defensions wärck. Con- 
sist:m: domen måste så formeras, att der uthaf skiönjas må, det drängen sielf warit 
ordsaken till det hugg han fått, ty h. håfrådet lärer effterfråga, hwad rätt honom 
wederfarin är, icke wettandes dess förehållande emot studenterne.

Resolutio. I. And. Hagbärg böter för 2 såår 24 mk smt. c. 9., för 2 slagh 12 mk 
c  12. Sårm. med. w. StL. och stånde honom fritt att in foro competenti sökia sin 
wederpart om han gitter. II. Jacob#/ Gafwelbärg restituerar wärjan, den han befin- 
nes tagit af räddhoga, och i tanckar att förekomma den skade Petter der med kunnat 
giöra, hwilken på åthskilligt sätt gifwit orsak till denne träta, och det hugg han 
opburit.

Hagbärg infordrades, och förehöltz med all flijt, att bekiänna sanningen om
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passqvillet, men nekade sig det skrifwit eller wetta hwem det giort, sade sig hwar 
dag gått tili alle landzmännen, och fråga om dhe hafwa något att befalla. För hwilka 
han och sagdt detta, förmantes än widlyfftigt att bekiänna, men stodh wid sitt förre 
tahl och affträdde der med. Gafwelbärg inkom förehöltz äfwenlijka att berätta, 
hwad han wist om pasqvillet. Sade sig intet wetta der af och affträdde.

Resolutio. Passqvillet skall ännu wijdare undersökias. Och kan Hagbärg afsittia 
sine böter med fängelse undantagen målsägandens tertial, hwilken m l stå i Con- 
sist:o till dess Hagbärg sökt sin reconvention.

D. 1 Aprilis
effter högpredijkan, praesentib&r Reet. M., DD. Brunnero, DD. Skunck, h. Gart- 

man, DD. Hoffwenio, h. Verelio, M:r Celsio, M. Aurivill., h. Norcopense, M:r 
Grubb, M:r Steuchio, Jacob Arrhenio.

1. Berättade Rector Henrich Schaefer skrifwit, att han icke ännu kunnat wijsa 
Ill:o Cancellio deduction öfwer M:r Boos saak, hafwa Kongl. Revisions ändtliga 
befallning, att i morgon inkomma med den samme. Professis förmodade Schaefer 
fått något tillfälle, sedan han skref, att upwijsan Illimo Cancellio, och tychte intet 
stå hoos dem att giöra något wijdare här till.

2. Resolverades att dhe penninger Profess, bewilljade wid skrifningen, skulle 
upbäras af fougden.

3. Förtalde Profess. Micrand. hwad han i Stockholm uthrättat, som 1. Att han 
wunnet Kongl. Cammarens befallning till gouverneuren h. Carl Sparre, (copien 
uplästes) att af Chronones redebara medel betahla Acadin den sädh han låtit afföra 
för än Kongl. Cammarens ordres, om dess relaxerawde inkom#zo. Item att h. gou
verneuren i egen persohn warit uppe i Kongl. Canwwaren, och sig der förklarat att 
hafwa effter ordres löös gifwit all den spannemåhl då qwar war i Acadms kyrckie- 
herbergen der på orten. 2. Att 111. Cancell. tycht illa wara det något klagomåhl in- 
kommo för Acadins bönder, effter det wore en extraord. skrifning, det hwarken 
dhe wid Ulfwesundh eller andre måtte sig undandraga. Och dhe som upbakat någon 
sädh och fördt till Stockholm effter landzhöfdingens befallning kunde det afkorta 
på Chronones extraord. uthlagor.

DD. Skunck: det är illa att något bref här om är öfwergångit, af hwilke alle 
ändtligen bordt wetta, förr än det afgick.

4. Bewilljades åter Boldnäsbonden 15 dr kopp^rait. till reesepenninger hem åth.

Den 4 Aprilis
höltz Consist. extraordim, praesentes wore Rector Magnif., DD. Brunnerus, DD. 

Benzelius, h. Åkerman, h. Gartman, Mir Liung, Mir Fornel., h. Arrhenius, Mir 
Celsius, Mir Aurivillius, Mir Steuchius, Jacob. Arrhenius.

1. Resolverades än wijdare, att hwar bonde i rotan gifwer 24 dr kmt. till den 
som uthgår för soldat, effter mönsterherrarne tillåtit huusböndren determinera här- 
uthinnan, och frälsefougderne påläggia hwar bonde så mycket. Torparne gifwa 12 dr 
hwar. Klåckaren i Waxahla kan gifwa 20 dr effter han lofwat så mycket.

2. Talade Rector om Robertzonii böcker, som ännu stå hoos spijsmästaren. Dhe 
förre Rectores berättade sigh fått bref ifrån Robertzpnio, att han noted första skulle 
sielf kojm^a tillstädes.
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M:r Fornelius stodh hårde på atc köderen måtte uthfåås, effter dhe andre tomi af 
h. Lutheri arbete ligger i Fundbo kyreka.

H. Arrheni«r: Wäl wore om hans swärfader aetuarien [Jonas Bubb] i Jönkiöpings 
Håfrätt blefwe der om adverterad. M:r Cels.: effter skulden icke är stor, och han på 
så lång tijdh icke betalt, tycker mig man kan giöra sig betalt. H. Arrhen. lofwade 
sig willja skrifwa till aetuarien här om, hwilket Consistrm adproberade, allenast man 
begiärer swar med första, och säyer att om det ey fölljer, så will Consist:m giöra 
hwad skiähligit är.

3. Uplästes Sam. Stehns skrifft till Rectorem Magnif., att emädan han till sin 
säkerheet måste sökia Sylvest. Biugg på högre ort, honom måtte till den ände extra- 
deras dhe original witnes skriffter, han i Consist:o inlagdt, jämwäl en vidimerad 
copia af studentens attest angående spårmakaren som och en attest af protocollet, 
att Biugg wid sidste confrontation in Consistorio sagdt sig wäl willja giöra edh, 
doch icke i den form. "Resolutio. Vidimerade copier får han, men icke sielfwe origi
nalen, uthan Håfrätten det Consist:o påläggier, han får och en attest af actis, huru 
wijda Biugg uthlåtit sig willja gå edh. En och annan af Prof. påminte det Biugg 
welat giöra edh, om Consist. honom det änddigen pålade, men icke i anseende till 
Stehns skiähl.

4. Berättade DD. Brunnerus h. Sperling änddigen willja revangera sig sielf på 
S[ch]wede, som honom skall injurierat, hwilket om så skiedde wille han wara excu- 
serad, effter han afrådt sådant. Resolutio. Rector kallar h. Sperling till sigh och af- 
råder detta.

5. Bewilljades Christophoro Resenfeldt [0: Rosenfeldt] ett godt testimomm.
6. Begiärade bonden i Kiellmyra niuta Consistorii frijhetzbref till godo, jämwäl i 

det som extraord. honom som dhe andre, pålägges. Resolutio. Consist. kan intet 
frijkalla honom ifrån det som extraord. skier, allenast kan fougden få befallning, 
att tillsäya rättaren, det han lagar så, honom wederfars hwad rätt är.

7. Berättade Rector en kommet, som sagdt sig wara uthskickadh af Kongl. Senaten, 
att uthfordra dhe resterande ryttare, som Profess, skulle bewilljat. Sig swarat, det 
han icke weet af något sådant bewilljande. Frågat sädan om bref wore ifrån Kongl. 
Senaten, hwar till den andra nekat, men sagdt sig hafwa attest af landzhöfd. och 
lofwat skicka den till Rectorem, men icke effterkonwwit det. Hade och sagdt dhet h. 
Rudbeck, DD. Loccen. och flere uthgiöra ryttare. H. Åkerman: dhe Profess, som uth- 
gifwit ryttare, haf:a dhet giort af egit bewåg, det och iag giort, men icke af någon 
plicht eller för praebendehenwwan, för hwilka wij gifwe penning:r. DD. Skunck 
upkom, item M:r Grubb. Resolutio. Rector repraesenterar denne, huru det hänger 
ihop med dhe ryttare uthgifne äro, hwilka antingen äro gifna för donerade godz 
eller af frij willja. DD. Brunnerus gick bort.

8. Begiärade sahl. Hedraei änekia att slippa dhe 20 dr som gifwes för praebende- 
hemwanen. Swarades, att bonden få gifwa uth dem, effter han sluppit stå i rota. 
Ellies fan och Consist. skiähligit, att dhe som hafwa praebender, gifwa för heela och 
halfwa lijka, äfwen som dhe i rota stå, och att penningarne uphämptas på ett ställe 
till ordres komma, hwar dhe skola lefwereras. Imedlertijdh kunde man fuller skrifwa 
till H:s Excell. h. Bengdt Horns bookhållare, och förnimwa om det är H:s Excellres 
willja, att han den emottager. Fans och skiähligit att bönderne uthgifwa desse pen
ninger, der huusböndren så fordra.

c). Giorde PD . Skunck berättelse pnj inventario som uprättades på Communitetet
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af för detta inspectorib»x stipendiariorum, och nu warande inspectorib#x aerarii, 
hwilka jämfördt registret och sakerne som der upförde äro, och dem sedan insatt i 
förwahr hoos spijsmäst:n.

DD. Benzel. sade sig fuller warit tillstädes såsom ett witne in till dess han för
nimmer, om det warit Consist. mening, att inspecttes aerarii skulle desse saker emot- 
taga och i förwahr sättia, eller och inspectres stipendiarium, på det icke någon 
måtte giöra orätt uthtydning der på, ty han wille sielf icke taga sig det på. Con- 
sistim tychte wäl wara hwad giort är. Sädan discurerades om rummet hwaräst dhe 
inventerade saker skole förwaras. Resolutio. Spijsmästaren gifwer en revers ifrån sig, 
att han den skall wäl förwara, och blifwer så alt i hans giömo. Båterna och noter 
försälljas, kan det ey skie, då förwaras dhe på bästa sätt skie kan; och will Con- 
sist:m icke hafwa det anseende, som skulle dess tanckar wara, att der medh willja 
aldeles uphäfwa Communi tetet, hwilket kunde så uthtydas om detta sälljes. DD. 
Benzel. frågade om spijsmästaren skall praestera hwad som borta är. Resolutio. Trä
redskap kan han icke praestera, men dhe 3 och 6 mkr som fehlas på tehnet, för
klarar han sig öfwer. Spijsmästaren upkallades, och tillsades att taga Communitetz 
sakerna i sitt förwahr, och lefwerera dem så goda ifrån sigh, när tijdh blijr, som dhe 
nu äre. Item att säya fiskiarne till, på en wiss stund hafwa sina saker tillhopa, att 
inspecties kunna en gång see der öfwer, och effter detta kom till acta syntes onödigt 
taga någon revers af spijsmästin, dock kunde han tillijka underskrifwa inventarium.

10. Uplästes 111. Cancell. recommendation för lieutnantens Peer Höökz söner, i 
synnerheet den äldste, att få förste vacante stipendm  DD. Skunck påminte om 
Drottningens corporals sohn, som så länge sedan är recommenderad till stipend. En 
och annan tychte Höök kunna få det rum Vanzoni»! hafft per gratiam förre termin.

11. Spijsmästaren frågade huru mycken wedh honom beståås för den tijdh Com- 
munitetet icke stått helt. Kesolutio. Han giör sielf ett förslag och wijsar inspec- 
toribiw. Sedan frågade han om sin löhn, och swarades att han samme gång kan tahla 
der om. Spijsmästrn: Jag menar för A:o 673. då iag hölt lijka mycket folck. DD. 
Skunck: ja då är det ett annat ting.

12. Uplästes Collegii Antiquitatum bref, att få sine 2:ne stipendia för en ama
nuense och en rijtare, till det förre war Barthold. Kuus adproberad, till det andra 
Sveno Bierchenius. HLesolutio. Effter desse tiäna som för löhn och niuta Collegii 
ordinarie rum, så måste de först hafwa, hwad rum der näst blifwa löse, så dhe som 
hafwa 111. Cancell. recommendationer.

13. Refererade M:r Aurivillius om M. Frondiin, att honom resterar ett åhrs sti- 
pend:m peccuniarium, som han bordt hafwa i stället för Communitetet, det han 
afstår.

14. Uplästes Henrici Byrelii pastoris i Raassbo swar till Consistrm, angående 
Chronones pantåcker, af hwilken han säyer den deel sahl. [Martinus Olai] Nycopensis 
hafft, wara bortsåld, och så skingradh, att han icke lätteligen står till igenfinna.

15. H. Joh. Lenandri bref, hwilken undrager sigh förmynderskapet för sahl. 
Bringii barn, förebärandes andre förmynderskap, exciperandes och emot forum 
acad:m, under hwilken han icke sorterar.

D. 6 Aprilis
effter predijkan, praesentibar Rectore M., DD. Brunnero, DD. Skunck, h. Verelio, 

M. Celsio, h. Norcop., M:r Grubb, Jac. Arrhenio.
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1. Berättade Rector det Acad:ns wacht nu icke går om nätterne, skiutandes skulden 
på staden, som icke will hålla sin wacht som waant är. Wille altså Rector wara 
excuserad om någon skada der af fölgde.

Resolutio. Secretarius tahlar med borgmästaren der om, på det staden icke må 
framdeles säya, det skier ohemult om Acad:n sig här öfwer beswärar.

2. Talades om h. Lundii introduction till professionem ordinariam effter 111. Can- 
cell. breef. Någre tychte att bäst wore h. Lundius icke hastade der med, uthan 
heller drögde till Kongl. fullmachten komme, ellies wore och dymbelweckan för
handen, dock kunde dhe icke förwägra introductionen, om h. Lundius den nu ändt- 
ligen påstode.

3. Sade Rector sigh anwändt all möyelig flijt, att uthspana, den som så skiändeli- 
gen hade stunget danske ryttmästaren [Wagner], men icke kunnat finna någon an
ledning till hwem det warit, ey heller ryttmästaren kunna nämpa någon som han 
haar misstänckt. Samptl. Professores wijste ett stort misshagh till en sådan giärning, 
särdeles på en fånge i hans egen kammar. Kunde icke prcsumera, det någon af 
academiske sodeteten skulle föröfwat en sådan argheet. Resolutio. Man inqvirerar 
med all flijt effter auctorem. Och Secretarius nomine Consistrii tahlar med öfwerst. 
Tropp der om. Detta skiedde sädan, då öfwersten sade sig fått någon anledning på 
banemannen.

4. Bewilljades Laurentio Rhodiin hålla egen disputation de adulatione.

Den 9 Aprilis
post introductionem h. Lundii. Prassentib&r Rectore Magnifrco, h. Åkerman, h. 

Gartman, M:r Aurivillio, h. Norcopense, M:r Grubb, M:r Steuchio, Jacob. Arrhenio.
1. Afflade h. Lundius sitt juramentum adsessoris.
2. Talades åter om böndren som äre skrefne till knechtar, att dhe begiära 40 å 

45 dr af hwardera i rotan. Resolutio. Det är förr slutet att dhe gifwa 24, der wid 
blifwer det, ellies skulle man utharma och ruinera alla böndren.

3. Begiärade åter commiss. Welt, det tunnelandh egen åker Enhagen benämd 
wid Saltbettret belägen, som han för 70 dr kmt. sig förpantat af sahl. Hedraei 
änckia, måtte upbiudas. Resolutio, detta hörer till staden.

4. Refererade Secretarius borgmäst: n swarat om wachtholdningen, att staden näpli- 
gen hinner der med, aldenstund han nu betungas mycket öfwer wanligheeten med 
uthlagor, men lofwat dock än någon tijdh låta wachten gå, så länge staden kan 
hinna der medh.

Resolutio. Man stärcker Academiae wachten på någre nätter af humblegårdz- 
drängerne och timmermännerne, att försökia om man kan få någre fast, af dem som 
giöra oliudh på gatan om nätterne.

5. Inkom Peer Anderson i Klef och Ahlunda sochn, berättandes sig för 8 dagar 
sädan wara afsagd ifrån hemmanet, der han lijkwist hållit både huus och giärdz- 
gårder wid macht, men warit orätt angifwen för den som förderfwade sådant. Sade 
sig och wid Thomae tijdh betalt nästan ett åhrs uthlagor. H. Gartman och M:r Auri- 
villitfj sade stått wäl till wed hemmanet, då dhe warit dher för 2 åhr sedan; men 
fougden Jacob Anderson warit så okunnig, att han icke hettat wägen till gården, 
hwar af skiönjas kunde, huru han förwaltade sin tiänst. Resolutio. Rector och 
inspect:b#j [sic\ förnimma om han är i otijdh afsagd, om så är, blifwer han qwar.

6. Talades om spijsmäst:ns löhn för A:o 675. Swarades enhälleligen, att ingen
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warit på sidste Consist. dagh honom emot, uthan bewilljat honom den, fast det då 
icke så tydeligen nämpdes.

7. Talades åter om den som fordrar på ryttare.
Rector: Jag fruchtar han lärer gå åstad, och uthwärcka Kongl. Senatens bref till 

oss der om. Consist.: Man må intet gifwa honom anledning der till.
8. Berättade Rector sig warit beskickadh af consist. ecdesiast:co, att M. Erland 

Aurenius begiärer det begge Consistoria wille föreena sigh om att hålla syyn, då 
han skulle wijsa sine skiähl. Resolutio. Detta kan debatteras hoos Rectorem i inspec
torum och Quaestoris närwaro.

9. Någre studenter begiärade continuation af stipendiis, i synnerheet nämdes 
Wighman. Resolutio. Detta omtahlas och när inspectores och Rector komma tillhopa. 
Ellies wänta nästan alle det dhe hade allenast till tahla på balancerne.

Effter middagen Iäth Rector föra till acta detta qwittens.
Undertechnat giör här med witterligit, att mons:r Laurentinus hafwer mig richtigt 

contemerat för den oss emellan stående skuldhen, så att han nu intet mehra är hoos 
mig uthi någon skuldh; hwilket här med qvitteras. Upsala d. 4 Aprilis A:o 1677.

Och begiäres fördenskull, att hans böcker lefwereras honom tillbaka.
Bengdt Holm.

Den 12 Aprilis
effter predijkan bewilljades 10 dr smt. af cassa studios, att der med bortföra Ernst, 

som här går och giör oliudh i staden.
2. Resol:des att med första öfwerställa dhe penninger som uthgifwes för praeben- 

derne.

Den 21 Aprilis
höltz Consist. majus, praesentib«j Rectore Magnif., DD. Benzelio, h. Åkerman, 

h. Gartman, M:r Liung, h. Verelio, h. Norcopense, M:r Grubb, M:r Steuchio, Jacobo 
Arrhenio.

1. Uplästes secret:s Bengt Salonii swar, angående pantåckren, han säyer sig icke 
wara caput familiae, eller hafwa macht att på sterbhusetz wägnar här uthi något 
swara, heller sittia i possession af åckren, såsom sin egendomb, lefnandes Acad:n 
sådant med wederböranderne att competenter communicera, då han förmodar saken 
få ett annat anseende, aldenstund åckren icke är då först adqvirerad, när pantskil- 
lingen uthgafs, uthan man ifrån man brukader, och en deel igiönom kiöp, en deel 
giönom arf tillkommen under rätt af ewärdelig bördhzrättz åker, så intet är formade 
att kunna bringa sterbhuset uthur sin laghfångne egendomb till fundum. Förmodar 
och änckian i anseende till sin mans meriter, så snart som någon annan kunna 
behålla åckren, der privati den inlösa.

Consist:m tychte änckian nu icke kunna niuta således denne åckren, fördenskull 
att hon gått till annat giffte, som och att ingen bördzrätt wore att praetendera der 
widh.

Resolutio. Bref går till änckian, och begiäres att hon communicerar saken med 
barnen, och sädan swarar.

2. Påminte Prof. Grubb om Kiörlingens böcker in aerario, hwilka bortskiämmas 
af mögel. DD. Benzel. frågade, om dhe som hade att fordra af Kiörling, hade fått
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sin betahlning? H. Verel.: ney, en gång war fuller slutit det någre böcker skulle 
föryttras till betahlning för fisco studiosorum, till hwilken han är skyldig, men det 
blef aldrig exeqverat. Resolutio. Böckren wädras, reenstrykas, och lefwereras vice 
Bibliothecario, att sättias på Bibliotheket i förwahr.

Nu gick h. Åkerman bort.
3. Uplästes h. Anders Stiernhökz swar, angående Tobo maasugns bygning. Han 

hemställer Acad:ns egit betänckiande, att antingen immediate inkonwwa med sine 
skiähl emot denne bygnad hoos Kongl. Mt., att der winna wärcketz casserande, eller 
hoos Kongl. BergzCollegium sökia inhibition der på till wijdare ransakning, effter 
Acad:n hwarken warit stämd eller förd wid den förre, ehuruwäl han till att undfly 
den kostnad der uppå giöras skulle, håller det före säkrare och nyttigare etc. Uthi 
postscripto förmähler h. Stiernhöök sig wara berättat, att Acad. bonde Erich Ander
son i Skahla, skall sielf hiälpa till att förskaffa materialier till maasugnen. Hwilket 
om så är, måste han antingen ingen skada hafwa dher af på sine ägor, eller och wara 
af andre der till inducerad.

Rector: Jag skickade Jacob Anderson att förnimma hwad skada Skahla tager af 
maasugnen, men han kunde icke komma fram effter broerne wore bortflutne. Dhe 
flere af adsessorib&r tychte denne syyn böra således anställas, att man sädan kunde 
den allegera på behörige orter. H:r Verel.: det blijr ingen laglig ransakning, uthan 
allenast en syyn till Consistorii information om ägorne. DD. Benzelius tychte Con- 
sist. borde och låta Bergz Collegium wetta något der af, att Acad. söker H:s Kgl. 
Mt. här om. Resolutio. Först ransakas wid Skahla hwad skada hemmanet tager af 
Tobo maasugn, sädan kan man resolvera, hwad wijdare blefwe till giörandes.

4. Uplästes M:r Söderlingz supplique att få ännu ett åhrs Prolongation af sti
pendio. Här på uplästes 111. Cancell. bref för honom af d. [datum ej utsatt] Maji 
1672. der uthi honom förunnes 3 eller 4 åhrs Prolongation. Somblige tychte man 
kunde unna honom en termin till, somblige wore emot, hållandes före hans begiäran 
wara något otijdig, effter han i så lång tijdh niutit stipenrm. Resolutio. Inspectores 
gifwa underrättelse om den tijdh han niutit Prolongation, sädan kan Consistorium 
här öfwer resolvera.

5. Uplästes Mag. Frondiins upsatz på sitt stipend. och fordran, effter inspect:m 
tillsäyelse, då han lefnade Communitetet; nembl. hela stipend. för A:o 671. Item 73 
och 74 åhrs balancer å 42 dr, begiärer nu 3 terminers stipend:m till sin fyllnadh, 
rächnandes hwad öfwerstijger för drögzmåhlet.

Resolutio. Man seer effter hwad registren gifwa wid handen. Dhe små påsterne 
haar han intet att tahla på, så som balancerne och det som öfwerstijger, ty andre 
hafwa större balancer, och måste dock låta sig nöya.

6. Uplästes Rugmans skrifft d. 2 Feb. i går först lefwererad Rectori, der i han 
begiärer att en gång winna ett laghligit sluth på denne och dhe öfrige inkomne 
suppliqver ifrån A:o 672, angående deelning och byte uthi sin swärfaders sterbhuus.
2. sin hustros fäderne. 3. Ett fullkomht invent:m på all swärfadrens lösa och fasta 
qwarlåtenskap. 4. Kost och kläder för henne i 5 åhrs tijdh, såsom interesse af hennes 
fäderne, med hwad mehra detta innehåller wid slutet förmähler hon sig giort h. 
Jacob Istmaen Renehielm till sine 2: ne barns lagl. förmyndare effter sin dödh.

Item uplästes Nicol. Bringii skrifft af d. 21 April, hwilken betackar Rect. Magnif. 
för inventeringen som i sterbhuset begynt är, och begiärer dhe twänne bookkistor 
länge stått lychte och dess nycklar förseglade, måtte uptagas att böckerne icke
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skiämmas. Här wid sades det Bringius redan upbrutet samme kista. H. Verelius 
berättade Rugmans begiäran wara att få deelning, och till den ände citation till h. 
Henrich [Myrander].

DD. Ben2el. tillijka med h. Verelio tychte bäst wara, att dhe som inventera, för
mås och till att biwijsta bytet. Ellies sades och af en och annan, att husetz egen 
orichtigheet warit wållande der till, att Consist:m icke kunnat något uthrätta der 
wid, ifrån den tijdh Rugman skrifwer sig sökt och anlitit Consistrm der om. Och 
ehuruwäl icke någre förmyndare wunnes, kunde bytet nu lijkwäl förrättas, och dhe 
omyndigas lotter sättias i förwar på säker orth.

7. Uplästes öfwerstens h. Nils Gyllenstiärnas fullmacht för qwartermästaren Nils 
Hwitting, att uthfordra dhe återstående bewilljade ryttare. Förmanandes han Pro
fessores och pastores i städerna till att låta dem nu föllja. Frågades af en och annan 
om något sådant bewilljades i Tällje för Profess:ne. DD. Benzel. sade proposition 
warit, att dhe som hade antingen godz capital eller andre beneficier måtte giöra 
ryttare, men ingen bewilljat, sig och swarat det han icke wore fullmächtigad af 
Acad:n att swara der till. Kesolutio. Honom swaras att så månge som lofwat, hafwa 
och uthgifwit ryttare, och att ingen bewillning är skiedd, uthan någre gifwit ellies 
af frijheet, sädan kan man och säya det Acad:n försträckt störste dehlen af sine 
inkomster, och att Professores nu gifwit penninger till knechter för sine prasbender.

8. Bewilljades Zachariae Marchandro W. Gotho, Erico Frykman Wermelando och 
Jona? Bi[e]rchenio W. Gotho, hålla egne disputationer.

9. Berättade Rector sig tillijka med inspectorib#/ aerarii, effter Consist. sluth exa
minerat huru beskaffat wore med bondens* afsäyande ifrån Klefs hemman, men icke 
funnit nöyachtig underrättelse der om. H. Verel.: fougden klagade för mig huru 
bonden förwärrade hemmanet, läth andra brukat åth sig, och bortföra en stor deel 
af sädh och foder, då bad iag honom säyan der ifrån och skaffa en annor i stället, 
hwilket han något der effter med edh bekräfftade skiedt wara, då iag bewilljade 
det den andre bonden, som det och städzlade. Bonden påstodh sig icke wara i tijdh 
afsagdh. H. Verelius: effter iag wiste andre brukade och sådde hemmanet åth 
honom, skickade iag rättaren att see hwad sädeskorn han hade, men han slapp intet 
in. Rättaren: iag fick elack mund af honom, han frågade om iag wäret i Upsahla 
och sqwaldrat, sig icke begiära see, hwad sädeskorn iag hade. Fougden: iag kan 
med edh erhålla, det iag honom i laga tijdh afsagdt. DD. Benzel.: Wij funne ingen 
nöyachtigheet häruthinnan, och bör fougden ändtligen bewijsa, det han laghligen 
afsagdt bonden ifrån hemmanet. Grannarnes attest uplästes, att bonden wäl brukat 
sitt hemman. H. Verel.: det äre dhe samme som brukat åth honom, och afföra 
säden, hwarföre han och icke kunnat uthgiöra uthlagorne, som Carl Olofson, hwil- 
kens hemman icke är bättre. DD. Benzelius: bonden må wara huru han kan, så bör 
doch bewijsas att han är i rättan tijdh afsagdh. H. Verel.: Jag har sagdt fougden 
till, och weet icke annat än att han är laghligen afsagdh, och kan iag på sådant sätt 
intet befatta mig med hemmanen. DD. Benzel.: Altså har h. Verel. intet interesse 
der i, uthan det är fougdens skull om han icke effterkommit h. Quaestoris befallning. 
Rättaren: Han slog i bordet för mig med knifwen. Bonden nekade. H. Verel.: Man 
seer huru wijda man må troo honom i annat, effter han nekar till det, som rättaren 
öfwertygar honom. Parterne affträdde. DD. Benzel.: Wij stodo der på, när bonden

Per Andersson.
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war före, att om han i tijdh warit afsagd, hade han wissligen förr talt der på, icke 
heller fins det nu antecknat i hans book, som fougden sade honom lemnat hemma, 
effter han det kunde bewijsa. H. Verel.: dhe fråga intet der effter, ty dhe wetta, att 
när dhe gå till Consist. så få dhe igen hemmanen. DD. Benzel.: Jag weet wäl huru 
det uthtydes oss, men det är intet alt så.

Wijdare discurerades, antingen eeden skulle tillåtas eller icke. M:r Steuchi»/, M:r 
Liung, h. Gartman, DD. Benzel. och Rector höllo före, det fougden borde bewijsa 
med skiähl det han i tijdh afsagdt bonden. M:r Grubb: fuller seer iag, att han welat 
hafft bort bonden, men kan icke finna, antingen han är rätt afsagd eller icke. Thomas 
Erichson i Kielberga, sade sig hördt det Klefsbonden afsades, dock kunde han icke 
aldeles förwissa Consist. der om, tillstod och sig warit i tijdh afsagd, men begiärade 
få blifwa qwar wid sitt hemman det han wäl stängdt, och betalt sin faders skuldh 
till Acadrn. Consist. resolverade strax här öfwer, att effter han sielf tillsrår sig wara 
laghligen afsagd, och icke har strax sökt få blifwa qwar, måste han see sig om annor
städes. Bonden: Andre äre och i samme by afsagde, men sittia ännu qwar. Fougden 
inkom och sade på tillfrågan här om, sig icke ännu fått bonde i stället för den andre 
der i byen, hwilken han doch afsagdt, derföre att han upbränner husen, och skiämmer 
bort hemmanet. Än begiärade Thomas Erickson att blifwa qwar wid Kielbärga. 
Consist. swarade, det kan icke skiee, men kan han accordera med h. Quaestore och 
fougden, att få det andra der i byen, står honom fritt att försökia, eller något mindre 
Acad:ns hemman, som han kan hinna med. H. Vereliar affträdde. Åter talades om 
bonden i Kleef. DD. Benzeli#; affträdde, säyandes sig blifwa wid det han en gång 
sagdt här om. H. Norcop.: Effter det att fougden högdt betygar sig i tijdh sagdt 
bonden till, så tycker mig, man må mera troo honom än bonden. Upwäxte någon 
discurs om eden, å hwilken dera sijdan den skulle tillåtas. H. Norcop., M:r Grubb, 
M:r Steuchius höllo fougden för wara reus, och således kunna gå edh. Dhe andre 
meente twärt emot, och sade effter upsägningen plägar skiee, på stämbningarne bör 
fougden med witne eller skiähl bewijsa, det bonden är lagligen afsagd. Jacob Ander
son inkom, och sade sig tryggeligen kunna swärja, det han i tijdh och klarligen sagdt 
bonden till, icke allenast der hoos honom, uthan och här i staden Thomae dagh, då 
han förde penninger hijt. Bonden som och inkom, swor sig det icke hördt. Fougden 
swor der emot, att han hördt det och klådt sig wid öhrat der wid. Parterne affträdde. 
Rector: Jag kan intet finna mig här i, eller tillåta att fougden går edh, sädan bonden 
så swurit. H. Norcop.: Bondens edh kan icke hindra fougdens laghlige, uthan borde 
han snarare plichta för sin edh. H. Gartm., M:r Liung: Wij willja heller gifwa 
fougden eden. H. Norcop.: ja wij willia låta blifwa eden och gå till skiählen, hwilka 
fougden haar på sin sijda, men bonden allenast sitt ney. H. Gartman: effter Ränte- 
mäst:n och fougden påstå, att bonden skall ifrån hemmanet, så må det blifwa der 
wid. Parterne infordrades, och sades dem detta. Bonden begiärade blifwa qwar i åhr, 
men fick det swaret, att han måtte see sig om effter något annat hemwan. Sedan 
förmantes fougden, att klarligare umgå med afsägningerne, och icke gifwa tillfälle 
till sådan oredo, i synnerheet att skrifwa sådant i böndernes böcker.

Fougden frågade om Tibble ödeshem/wan intet kan förmedlas till 12 t:r och 40 dr, 
effter bonden som sig tillbiuder icke will gifwa mehr. Resolutio. Inspect.s och 
Quaestor accordera med bonden som bäst skie kan, och referera det sedan till Con- 
sist:m.

Effter tijden war ute kunde dhe andre sakerne denne gången icke afgiöras. Uno-
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nius och hans wederparter inkallades, och tillsades att wara tillstädes nästkommande 
Consistorii dagh.

io. Malma roten bewilljade af egit bewlg hust. Brita i Tiockstadh, som leyer 
knechten, 30 dr hwar.

22 Aprilis

effter högpredijkan, berättade Rector, det Hwittingen påstått att få ryttare af 
Professorib»j, säyandes sig hafwa befallning af Kongl. Senaten att lefwerera tillbaka 
penningerne för praebendehemmanen. Omsijder begiärat en attest att han här warit 
och fordrat ryttare, den han wille wijsa i rådet. Resolutio. Honom gifs ingen attest, 
och penningerne för praebenderne öfwerskickes ofördröyeligen giönom wexel.

Den 23 Aprilis

höltz Consist. extraord. Praesentib«j Rectore Magnif:co, DD. Benzelio, h. Gart- 
man, M:r Liung, h. Arrhenio, M:r Celsio, M:r Aurivillio, M:r Steuchio, Jacobo 
Arrhenio.

1. Sade Rector sig denne gången kallat Consist., effter det han af en god man ifrån 
Stockholm hade förnummet wara nödigt, att i Kongl. Håfrätten giöra påminnelse 
om uthslag i Curios saak. Dhe närwarandes adsessores tychte godt wara att så skier. 
Och sade Rector dhe frånwarande, såsom DD. Brunnerus och h. Åkerman wara i 
samme mening. M:r Aurivill.: Hwem weet om icke observation giörs der på, att 
påminnelsen skier wid ändan af sessionen? Swarades det är tillförende skiedt mitt i 
sessionerne, såsom d. 18 Feb. och 29 Octob. förlijdit åhr. Altså kan ingen observation 
giöras der på, helst effter Consist. altijd wäntat uthslag i saken, och icke trodt att 
någon wijdare påminnelse skulle behöfwas. Copian af det bref af d. 29 Octob. 
afgick, uplästes. Rect.: på samme sätt kan detta ställas. Resolutio. Brefwet ställes 
således, att effter det Kongl. Håfrätten förr en godh tijdh sedan gifwit förhoppning 
om uthslag, och Consist. en och annan gång giort der om påminnelse, men ännu 
icke wunnit, altså och emädan denne session snart lijder till ända, har Consist:m ey 
annars kunnat än nu åter der om anhålla. Desslijkest går bref till h. Hadorph, med 
begiäran att han hörer effter om brefwet till Håfrätten i tijd afhämptes och upläses, 
som och om det bref sidst afgick här om, är richtigt inkomwit. Desse bref skohle 
ändtligen afgå i morgon med posten.

Den 29 Aprilis

effter högpredijkan, praesentib»r ProRectore h. Norcopense, h. Åkerman, h. 
Lundio, DD. Hoffwenio, M:r Liung, M:r Celsio, M. Aurivill., M:r Grubb, M:r 
Steuchio, Jacobo Arrhenio.

1. Bewilljades Petro Bäck, och Johanni Videnio af cassa studiosorum till rese- 
peninger hem, den förre 8 den senare 4 dr smt. så frampt denne är immatriculerad, 
hwar om ProRector twiflade, och fördenskull slötz, att Rector seer och frågar der 
effter.

2. Bewilljades fougden Unonio att reesa till sin swärfaders bröllop, som skall stå 
nästkommande onsdag; och tychte en och annan, man icke kunde obligera honom 
att wara här igen innan halfannor weckas förlopp.
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Den i  Maji
i kyrckian, praesentit»#/ ProRectore h. Norcopense, DD. Brunnero, DD. Benzelio, 

h. Åkerman, M:r Liung, M:r Celsio, M:r Aurivillio, M:r Steuchio, Jacob. Arrhenio.
1. Bewilljades facultati medicae dhe nödige tinwrcar till sectiones anatomicas, i 

synnerheet kl. 9 förmiddagen om torsdag och fredag.
2. Bewilljades Petro Bäck Wexionensi testimonium.
3. Magnus Bredberg W. Gothus begiärade testimonium; dock så, att der han icke 

wedtager den tiänst, som han har förslag uppå, honom då måtte stå fritt att komma 
till Acad:n igen, och niuta sitt stipend. Resolutio. Tager han testimonium, så är han 
icke widare Acad:ns civis, och kan altså icke niuta stipend:m; men will han allenast 
taga en recommendation, så bewiljes honom hans begiäran.

4. DD. Rudbeck hade talt något för Johanne Videnio, att han måtte niuta någon 
resepenning af fisco; men effter han icke war immatriculerad, afslogz detta aldeles.

Den 2 Maji
förmiddagen höltz Consist. minus, praesentes wore ProRector h. Norcop., h. Gart- 
man, h. Verelius, M:r Grubb, Jacob#/ Arrhenius.

1. Joh. Gestrinius och Jacobus Nerbelius wore angifne för otijdigt spasserande 
store böndagen, då dhe kommit ifrån Waxahla kl. 10 förmiddagen. Gestrinius bety
gade det icke skiedt i något wrångt upsåth, sig warit i Waxahla under predijkan, 
men ihogkommit bref wara kommit ifrån sin syster, som blifwit änckia, och tycht 
nödigt att med posten beswara henne, hwarföre dhe läsit sine böner och gått åth 
staden, effter dhe sågo gudztiänsten i Waxahla gå för långt uth. Bekiände sig der- 
uthinnan begått ett stort förseende, men bad Consist. wille dem doch gunstigt ansee. 
Resolutio. Effter constitutiones carcereras dhe på 2 dygn.

2. Larss Hanson i Enstad och Dahlby sochn hade fullmächtigat Johan Broms att 
agera en saak emot Olaum Häfling, angående öfwerwåldh. Broms syntes indignus 
att agera, effter han wore en horkarl och en fyllehunder som h. Gartman witnade, 
hade och vidimerat falskt quittens, som h. Verelius berättade. Parterne inkallades, 
sade sig wara förlijkte och afwijstes der med. Consist:m läth sig förnöya med för- 
lijkningen. Broms berättade för afträdet Häfling afhuggit ett reep för bonden, der 
till Häfling nekade.

3. Samuel Skragge angafs för det han warit på Luthhagen under afftonsången 
store böndagen. Praeceptoren inkom i hans ställe, och tillspordes hwarföre discipeln 
brukat sådant skielfswåldh? Swarade honom sagdt sig fått ondt i kyrckian och welat 
gå heem, men effter brödren hade borttagit nyckelen, gått uth på hagen och lagdt 
sig der. Skraggen inkom, och giorde samma berättelse som praeceptorn. Frågades, 
hwem der ehest war; Skragg.: twenne karlar, men iag kiende dem icke, weet och 
icke antingen dhe wore studenter eller icke. Skraggen affträdde, och prsecept:n be
tygade på sitt samweth, det han sädan klagat sig, och att han ellies är siuklig. För
mantes hålla discipeln till att gå flijtigt i kyrckian, ellies berättade en och annan af 
Professorib#/, denne Skragge wara enfaldig och stilla.

4. Nils Arfwedson Tegner inkom emot Joh. Kiempe; men denne war icke till
städes; Magn#/ Cursor berättade sig icke funnit Kiämpe, och derföre skrifwit cita
tion på dören, warandes owiss, om han sädan warit hemma, aldenstund han under- 
tijden någre dagar å radh är borta uthur sitt herberge, kunde altså intet giöras åth 
denne saak.
1 9 - 7 2 4 1 4 7  Sallander



290 IÖ77*' 2 maj

5. Joh. Teller och Uno Simming inkommo emot Ol. Häfling. Teller sade: då iag 
för påsk gick på gatan, utkommo 4 st:n ifrån Dyrck med dragne wärjor, och skiuto 
effter oss med pistoler. Iag kiände allenast Skrufwen, den iag angaf hoos Magnif. 
Rectorem, och begiärade att wachten måtte strax see effter, hwilka desse woro som 
oss så öfwerföllo.

Häfling sade desse warit Joh. Kiämpe, Nie. Skruf och Abram Erkson, att Skrufwen 
skiutit, och detta skiedt förr än kl. 7 om afftonen. Häfling tillstod och alle 4 hafft 
wärjor, men icke minnas om han sielf hade sin uthe, oansedt han icke warit drucken. 
Teller: M:r Erich Liung såg det i sitt fönster, och hörde att dhe sedan ropade 
korfwar och paltar på wachten, då dhe dijt komwo på spaning. Häfling: iag gick 
bort, och weet icke hwad som skiedde när wachten kom. Teller: ett skott giordes 
effter oss, och ropades offta läth gå löst, sampt åthskillige skiälsord, en af dem högg 
i gatan för mig, och bögde wärjan, ehuruwäl iag bad dem uphöra med sådant, 
säyandes mig intet offenderat eller kiänna dhem. Detta tillstodh och Häfling wara 
skiedt af dhe andre. Teller: Wij sluppe dem icke förr än wij måste stängia oss inne 
twänne i h. Verelii gårdh, 2 i kongzstallet. Frågades hwem han hade med sig. Swa- 
rades: både Simmingarne och Lindbergh. Parterne affträdde. Resolutio. Häfling blijr
1 arrest, och dhe andre citeras widh hwad tillfälle skie kan till en wiss dagh. Con
sistorium tychte och bäst wara, att skillja Skruf och Kiämpe ifrån Acad:n, effter 
dhe en och annan gång finnas i sådane grofwe actioner.

6. Henrich Loccenius, Magnus Salanus och Joh. Holmgreen wore angifne för 
otijdigt spottande i kyrekian af lächtaren neder i rådmansbänekerne. Swanbärg, 
Loccenii fullmächtig, sade Holmgren wara frij för denne giärning, men Reenstiärnan 
interessera der i. Stadz magistratens skrifft uplästes, dhe berätta om den förargelse 
af detta spottande skiedd är i försambling, sampt der af, att någre wanartige bårat
2 håål på botnen af lächterna, och dädan låtit sitt watn neder på borgerskapet store 
böndagen. Begiära det Consist:m ex nobili officio judicis will noga inqvirera här 
effter, att sådane edzöres brytare som icke hålla kyrekiefred, måtte derföre blifwa 
afstraffade. Holmgreen sade sig kommit 1 kyrekian emellan tridie och fiärde ring
ningen, och Loccen. sedan spottat 4 eller 5 gånger, som tillijka med Salano och 
Reenstiärna stod der för honom tillijka med en wacker student, som han icke kiände. 
Doct. Rudbecks attest uplästes, der i han wittnar sig warit ombidin af rådmänneme 
då han kom i kyrekian, att see det skamlige spottande i dheras bänekar skiedt war, 
och sädan skickat till Rectorem, att medh h:s Magnif. minne måtte oförmärekt 
ransakas der effter på leeteren sig effter gudztiänsten warit ombidin af borgmästare 
och rådb, att giöra der uthi, hwad hans ämbete fordrar, och drifwa saken hoos 
Rectorem, der dhe henne wille angifwa, lefnandes Magnif. Rectori och Consist:o att 
giöra här uthi det uthslag, som slikt delictum fordrar, wederböranderne till satisfac- 
tion, och androm till warnagel.

Swanbärg berättade sig emenderat discipeln och fadren, om han finge wetta, det 
han droges till Gonsisnm, näppligen kunna lefwa en timma. Sade 1. sohnen ännu 
wara under fadrens beskydd, effter han för detta aldrig hört lectiones publicas. 2. 
Att han annan dagh påsk warit uthdragin uhr kyrekebänekarne. 3. Wäret så trångt 
på leeterne, att han icke kunnat spotta neder på golfwet, derföre han och offta måst 
spotta i klädet. ProRector resenterade saken högdt, som och att Swanbärg något 
högdt urgerade, det Loccenius icke wore under Academien, ty han är både deponerad 
och immatrieulerad.
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Hoimgreen berättade: Loccen. spottat en gång på brädet för en rådman som kom 
i kyrckian, men tillijka med Salano och Rehnstiärnan gått bort af räddhoga när 
kyrckeherden kom. Frågades huru dhe stodo? Holmgren sw. den gamble studenten 
stod fremst, Salanus, Reenstiärnan och Loccen. der näst. Dhen gamble studenten såg 
illa på dhe andre, men tahlade intet åth dem. Reenstiärnan spottade effter Ulfsparren 
som satt i rådmansbänckerne. Swanbärg: iag har sökt composition hoos stadzmagistra- 
ten och kyrckieherden, men icke wunnit. Consist.: wore wäl om saken kunde com- 
poneras, ellies måste wij giöra wårt ämbete. Swanbärg: Loccenius war ombidin af 
Reenstiärnan att spotta. Resolutio. Effter Reenstiärnan är siuk och Salanus på landet, 
kan saken denne gången icke afhiälpas.

7. Henricus Myrman och Paul Rudbeck wore angifne för otidigheet på gatan och 
skiälsord på wachten emellan 3:die och 4:de dagen om morgonen kl. 3. Rudbeck 
nekade sig något giort, bekiände sig sagdt Myrman det han wore citerad, men 
honom nekat, gått uth i morgons och icke welat komma tillstädes. Wachten berät
tade sig tagit zabbelen af Myrman, den han burit dragin och ropadt Rudbeck gått 
något föruth, och icke hulpit Myrman. Dessuthan sade wachtdrängierne Myrman 
tillijka med en adelsman lekt båll under afftonsången store böndagen. ProRect. 
frågade hwarföre dhe skutit påskedagen i sin cammar. Rudbeck: iag weet intet om 
iag skiöt något med pistohl eller påffort, ellies skiöt iag intet. Tillstodh sig giort 
någre skått tacksäyelse dagen.

[Samma dag.]
Effter middagen höltz Consist. majus, praesentes wore ProRector h. Norcop., h. 

Åkerman, h. Gartman, M:r Liung, M:r Aurivill., M:r Grubb, M:r Steuchius, Jacob. 
Arrhenius.

1. Uplästes 111. Cancell. confirmation för Bartholdo Kuus och Svenone Bi[e]rchenio 
att wara, den förre amanuensis den senare rijtare uthi Collegio Antiqvitatum, och 
strax wärckeligen tillträda dhe stipendia, som Collegio till den ände äre tillslagne, 
emädan dhe niuta dem icke såsom beneficia uthan förtiänt löhn, hwar hoos recom- 
menderes Collegii omsorg, att see der på att dhe här emot med flijt förrätta hwad 
dem åligger.

2. Gaf stadz magistraten tillkiänna att dhe icke hålla sin wacht längre. Resolutio. 
Acad:ns wacht går icke dess mindre sine nätter till den wanlige tijden.

3. Humblegårdzdrängiarna, som ginge wacht något i dymbelweckan, begiärade en 
mark för natten. Resolutio. Dhem bewilljes af expensepenningarne 8 Öre koppdrmt. 
på personen om natten. Sedan befans af wachtmäst:ns attest dhem gått 3 personer i 
5 nätter hwilket belop 6 dr 8 s. öre.

4. Ratificerades det sluth Magnif. Rector, inspect. aerarii och Quaestor d. 21 
Aprilis giordt med Swän Erson i Wifuelsta om hemmanet Ekeby i Marckiom sochn, 
hwilket han effter bem:te sluth får tillträda för ellofwa t:r afradzspannemåhl och 
33 dr kmt. (föruthan mantalspeninger dem han och lefwererar) på try åhrs tijdh, 
på hwilken tijdh och Anders Larson och Erich Erichson i Wifwelsta för honom 
cavera. Dheras cautionsskrifft uplästes och adproberades.

3. Uplästes Kongl. M:tz bref till h. gouverneuren i Giäfle, att löösgifwa Acad:ns 
spannemåhl, af d. 7 Martii, nu först effter 2 månaders förlopp ankommit. Item 111. 
Cancell. bref af d. 21 Aprilis der hoos, som förmähler samme Kongl. bref ankommit 
till H:s Grefwl. Excell. för 2 dagar.
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Resolutio. Effter det spannemåhlen på Kongl. Canmarens ordres är redan löös- 
gifwen, synes onödigt att öfwerskicka detta, som så gammalt är, helst effter det och 
torde af h. gouverneuren så uthtydas, som wore han af Acadin anklagad.

6. Talades om den syyn, M:r Erland Aurenius i Skiefftuna begiärar. Resolutio. En 
af inspect:b«r aerarii och fougden reesa dijt. M:r Grubb lofwade sig willja reesa 
åstad, när wåhrbruket är förbij, och stannade der wijd att man och försöker få h. 
Quaestorem medh. Nu upkom h. Åkerman och M:r Aurivillius.

7. Rector läth fråga om dhe 21 punchter eller observationer giorde på 672 åhrs 
book, skole läggias till acta, eller lefwereras till bookhållaren. Resolutio, dhe böra in 
Consistorio skiärskådas och der så wijda skie kan rättas, hwilket bör skie i Quaestoris 
närwaro, som får communication der af. Sädan tahlades om, att och 673 åhrs book 
skall öfwersees af Rectore och inspectoribay, sampt dhe Consist. deputatis som 
ordningen nu drabbar, hwilket bör efftersees. M:r Aurivill.: Effter wij så seent nembl. 
effter 5 åhrs tijdh komma till att underskrifwa 672 åhrs book, lärer det synas Cam- 
maren underligit; hwarföre hafwe wij ärnat antingen skrifftel. oss i Cammaren 
förklara, eller införa något i clausulen under boken, som tiänar till wår uhrsächt, 
och wijsa ordsaken till drögzmåhlet. En eller annan tychte bättre wara att låta föra 
något till acta der om, wore och offta förr der om påmint in actis, så att man icke 
behöfde någon wijdare förklaring.

8. Tahlades om Kleef, dijt Anders Olofson confirmerades af Consist:o d. 21 
Aprilis, men Rector sedan gifwit Mats Jöranson ibidem, som sagdt sig hafwa bördz- 
rätten zedel att få hemmanet, och Anders Olofson der emot Peer Olofsons hemman 
Frestadh som wore laghligen der ifrån afsagdh. M:r Aurivill.: Detta omtahlades i 
kyrckian, då Quaestor sade ingen förändring nu kunna skie; dock kunde Carl [Olofs
son] öfwertahla Anders Olofson att taga Frestadh, så wille han icke wara honom 
emoth. ProRector: wiste i intet att Peer Anderson war afsagdh, och att den andre 
hade städzlat hemmanet? Carl: jo, jag wiste han war afsagd, men icke att den andre 
hade städzlat det. Carl Olofsons skrifft uplästes, der uthi han på sin hustrus wägnar 
praetenderar någon lott eller besittningzrätt på hemmanet, och begiärade förden
skull få det till sin mågh. Frågades hwij han orätt föregifwer bördzrätt der som 
ingen bördzrätt är. Carl: det är icke bördz uthan besittningzhemman. Frågades om 
han har något bref på besittningsrätt? Swarades ney. ProRector förehölt honom 
widlyfftigt huru han först icke hade bewijs på någon besittningzrätt. 2. Hade den 
andre laghligen umgåtz med saken och kommit till hemmanet, och Consist. således 
icke kunna förandra det laghligen skiedt är. 3. Honom giönom orätt och falske berät
telse förmått sig denne zedel af Rectore. Rectoris zedel af d. 25 Aprilis, af det inne
håll förr sagdt är, item en annan Rect:is zedel af d. 28 Apr. af det innehåll, sin 
förmodan warit, att Anderss Olofson skulle blifwa wid Fristad hemmanet, emädan 
fougden sagdt det wara ledigt; men effter han står hårdt på att behålla Kleef som 
han städzlat och har der på Consistorii sluth, blifwer han der widh, och Carl Olofson 
söker något annat för sin mågh. Frågades hwarföre Carl Olofson icke förr begiärat 
hemmanet. Swarades att han meent den andre kunna blifwa qwar, effter han sökt 
det med flijt. Erich Jöranson sade ingen fördristadt sig tala på Kleef, förrän den 
andre war aldeles afsagdh, aldenstund Peer Anderson fäldt sådane ordh, att han 
skulle slå neder den som finge hemmanet effter honom, hwilket han hört af sin 
swåger. Detta befaltes föras till acta, på det att om Anders Olofson något wederfars, 
man då må wetta hwadan det kommer. Carl Olofson sade sig willja sökia 111. Cancell.
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ProRect.: det må I giöra, 111. Cancell. lärer intet finna oskiähligit, hwad Consist. 
häruth innan giordt.

M:r Aurivill.: i fick ju samme swar i kyrckian som nu fallit är, och hade derföre 
icke bordt på sådant sätt uthwärcka eder någon zedel.

9. Uplästes borgmästarens Låhrmans skrifft, hwilken, såsom h. Hendrich Myrandri 
och ombodzman fullmächtig, wid inventer-, wärder-, och deelningen uthi sal. Prof:ns 
h. Bringii huus, begiärer att dem omyndigom af huset måtte förmyndare tillsättias, 
på det samme wärck må kunna förrättas, och dhe omyndige der wed icke lijda 
skada och meen i sin rä tt Discurerades om förmyndare, och fan Consist:m h. Johans 
Lenandri skiähl att undleda sig förmynderskapet af ingen wicht eller wärde till att 
frija honom der ifrån. Resolutio. Borgmäst: n swaras att Consist:m will skrifwa till 
häradzhöfdingen Höök, att tillhålla h. Johan Lenander att emottaga förmynderskapet, 
och förmå consist. ecdesiast. att tillijka skrifwa h. Johan till der om. H. Åkerman 
frågade på sine och sine collegiatum wägnar, om Consist. eller staden skall wärdera 
gården. 2. der man skulle gå till tutores dativos, om man då icke skulle kunna taga 
någon extra Professorum ordinem, nembde der till bookhållaren? Swarades staden 
wärderar gården, och har borgmäst: n lofwat drögzmåhl med betahlningen. 2. Kan 
man få någon förmyndare uthom Professrs är godt, dock sökes ändtligen, att h. 
Johan blif:r en.

10. Bewilljades Jacobo Lang testimonium.
11. Sylvester Biugg begiärade testimonium. H. Åkerman: effter Sam. Stehn be- 

giärat i Håfrätten remissorial till Consisc:m, så tyckes olijkt att gifwa denne testi
monium. Detta tychte dhe andre icke kunna hindra hans testimonium. H. Åkerman, 
ellies är han dömd för edzöre och saken penderar ännu i Håfrätten, så är owist 
antingen Consistorii domb går in rem judicatam, eller han blifwer exaspererad. Detta 
skiähl skattade dhe flere af någon wicht. M:r Aurivill.: Rector kan förehålla honom, 
hwad böter han är fält till, och han derföre icke må undra om testimonium icke 
blifwer så ampelt stält. M:r Grubb: Om Biugg will betiäna sigh af testimonio i 
saken moth Sam. Stehn, så är betänckeligit att gifwa honom det. Resolutio. Detta 
refereras till Consist. plen., imedler tijdh förehåller Rector honom dhe difficulteter 
här uthinnan finnas.

12. [7 marginalen: H. Åkerman afträdde i anseende till Kenicium, hwilket dhe 
andre gillade.] Uplästes aeterne, angående Tobias Duwaltz och NicoL Kennicii klago- 
måhl emot Carol. Bille och Abrah. Fontelium, hwilkas bref af d. 13 Novemb. 1676 
uplästes. Fontelius inkallades och påmintes om detta owäsendet på Brunby tillstodh 
sig warit i fahramöte med Bille, underskrifwit brefwet, rest uthur staden emot för- 
bodh, sade sig dock allenast warit tillsagdh, att blifwa qwar till onsdagen, då saken 
företages. Swarades att han andre gången war här in loco tillsagdh att icke reesa 
uthur staden, det och aeta wijsa och actor yrekat på. Frågades om han hade något 
tahla här emot? Swarade sig icke warit wid fönstret med Bille. Frågades hwad han 
förstod med ordet Matz Erson, eller hwem han der med meente? Swarade, Bille 
upfan det ordet, och förstodh Duwalt der med. Frågades huru gammal han war, 
swarades 18 åhr. Prof. Steuchius berättade fadren bidit, det han icke måtte plichta 
med penninger, efter hans medel wore ringa.

Resol. Han går i fängelse på 4 dygn för sitt yppiga bref och annan föröfwad 
otijdigheet skull. 2. Relegeras han effter constitutiones till Michaelis tijdh propter 
violationem arresti.
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13. Uplästes spijsmästarens giorde upsatz effter Consistorii sluth, på den wedh 
åtgångit på Communitetet ifrån Michaelis tijdh 675. och till samme tijdh 676. 
nembl. 60 lass till sahlen, som åhrligen war want, och 60 till kok-, bak-, brygg-, och 
torkning; M:r AurivilL: det är alt för drygt tilltagit, det är förr discurerat af mig 
och andre att man består hwad wahnligit är på sahlen, och afdrager den andre i 
proportion effter diskarne. Resolutio. Honom beståås 100 lass för alt.

14. Inkomwo Jacob Muurman, Simon Löfgreen, Joh. Krutenior och Gaud. Eek- 
man, hwilkom förehöltz den grassation dhe föruth föröfwat. Frågades om dhe hade 
något att tahla för sine personer. Murman sade sig hafft laglige ordsaker, hwarföre 
han icke förste gången comparerat. Frågades huru han förswarar giärningen? Mur
man: Jag weet intet hwad iag är anklagad före. Erich Larson wachtkneckt inkom, 
sade stadzwachtmäst:n som actor är, reest med båtzmännen till Stockholm, sig wara 
allenast witne. Och kunde fördenskull saken nu icke företagas, tillsades fördenskull 
dhe nu tillstädes woro af reis, att wara under arrest till dess saken är uthförd. Ekman 
tahlade der på, att han icke wore skyldig, och blefwe lijkwäl citerad? Swarades han 
kan icke dess mindre wara tillstädes, han får då sin absolutoriam när sluth faller. 
Vid. 30 Maji §. 6.

15. Berättades sågaren widh Wattholmen blifwa försummelig, effter det han 
blifwit soldat, h. Verelium skickat att taga bort sågebladet, men honom det hindrat 
med yxan. Resolutio. Man kan sättia en annan dijt, och der så tränger kasta denne 
in, så länge han besinner sigh.

16. Talades om, att man borde wijsa någon tacksamheet emot dem som wäret 
Acad:n behiälpelig i Kongl. Camwaren, och tychte alle det böra skie och förr wara 
slutit, allenast quantum determineras.

17. Läth Rector fråga huru man skulle umgå med dem som skutit tacksäyelse 
dagen. Adsess. tychte fuller illa wara att dhe så länge skiutit, och icke låtit blifwa 
der wid att dhe det giordt strax effter predijkan. Höllo dock före att Rector låter 
det så denne gången passera, frågade huru med dem blifwa skulle som skutit dagen 
effter. ProRect.: Dhe komma fuller under ett.

18. Läth Rector förmähla det han skrifwit till 111. Cancell. om dem af noblessen, 
som åthskillige insolentier föröfwat, och förwägrat sig willja comparera på und- 
fången citation; men icke fått något swar. Samme nobiles sädan hållit sig stilla, sig 
tycka, det dhe wijdare komma igen, bäst wara citera dem till Consisttm.

5 Maji

effter högpredijkan in praesentia ProRectoris h. Norcop., DD. Skunck, M:r Liung, 
h. Verelii, M. Aurivillii, h. Arrhenii, M:r Grubb, M:ri Steuchii, Jacobi Arrhenii.

1. Begiärade Olaus Biörn Holmiensis och Joh. Rhudelius Upland. testimonium. 
Resolutio. Effter ingen af närwarande Professoribot kiänner desse, så sökes under
rättelse om den förre af h. Åkerman, om den senare af DD. Hoffwenio deras 
inspect:b#j och rättar man sig sädan der effter.

2. Bewilljades Pet. Daliin W. Gotho, som legat siuk i frossan på 8 weckors tijdh, 
8 dr smt. af cassa studios.

3. Hade Kongl. Commissorial Rätten, som inqvirerar uthi den danske fångens 
saak som stuckin är begiärat Acad:ae wacht måtte förekomma och blifwa förhörd, 
om han icke har någon kunskap om dem, som denne tijden gått personati om nät-
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terne. N u frågades om wachten skulle förhöras af Commissorial Rätten eller af 
Consistio. Resolutio. Om rätten det begiärer, så må dhe der af honom examineras.

4. Bewilljades [lucka i originalet] hålla egen disputation de ingenus septentriona
lium.

Den 9 Maji
höltz Gonsist. majus, praesentes wore Rea. M., DD. Brunner«.?, DD. Benzelius, 

DD. Skunck, h:r Gartman, DD. Hoffweni»j, M:r Fornelius, M:r Aurivill., h. Norcop., 
M:r Grubb, M:r Steuchius, Jacob«r Arrhenius.

1. Berättade Rector Christor. Laurinum som warit arresterad för skuldh hoos borg- 
mäst:n Låhrman, reest uthur arresten. Borgmäst:n begiära execution men icke willja 
hafwa böcker.

DD. Skunck: Jag beder Magnif. Rector wille och hafwa i minne, att iag för en 
lång tijd sedan länte honom 3 rdr att betahla sine collegier, effter iag war hans 
inspeaor, men icke blifwit betalt. Wijdare sade Rector Laurin föregifwa sig hafwa 
att fordra af en borgare, hwilken borgmåst: n will han skall sielf sökia och darera sin 
skuldh. DD. Benzeliar: Hwar må sökia sin man. Detta bijföllo dhe andre, och tychte 
att man kunde taga något annat än böcker om der finnes.

2. Talade Reaor om, att Joh. Walliin låtit spijsa sig heela 14 dagarna hoos wacht- 
knechterna, hoos hwilka han skulle war a, till dess han betalt skräddaren, och imedler 
tijdh fått swar ifrån sin styffader, det han begått sådane skalckestycker, att han icke 
will agnoscera honom. Item, att Walliin gifwit en skrifft ifrån sig, det han innan 
d. 1 Maji skulle betahla skräddaregesällen, allenast han komme uth att förskaffa sig, 
men icke fullgiort sin lofwen, dessuthan hafwa borttagit en kappa för sin nutritio. 
Gesällen begiärade lof att låta fängzla honom hwar han kan finnan.

Resolutio. Uthom dagzreesan må han söka honom som han bäst gitter.
3. Berättade Rector sig låtit kungiöra h. Axehielm, hwad om Commissorial Rät

tens begiäran, angående wachtens förhör, wore slutit. H. Axehielm icke warit der 
medh nögd, uthan begiärat nampnen af dem som gått grassatim.

DD. Benzelius: Jag weet intet om det warit Rättens begiäran, uthan att få 
sielfwe personerna fram. Rector: Jag såg sielf protocollet, att så war slutet, som iag 
säyer. M:r Aurivill.: det wore bäst dhe skriffteligen inkommo med sin begiäran, så 
kunde Consist. skrifftel.n swara, och altså komma alt richtigt till acta.

Resolutio. Secretarius går till h. Axehielm och begiärer Rättens petitum skriffte
ligen, kan och intet skada, man säyer hwad proposition Grothen giordt.

4. Sade Rector M:r Frondiin willja försäkras om sin begiäran, angående resten af 
stipendio för än 111. Cancell. reser neder åth landet. Nu wore 3 rum ledige till juul 
blefne, hwilka man icke förr wiste, om dhe heela terminen blefwe borta. M:r 
Aurivill.: det är förr slutet att dhe som skulle få stipend. skulle i begynnelsen af 
terminen inskrifwas och bijwista exercitierne. DD. Skunck: den nya praxis achtas 
intet heller. Reaor: Wij wore tillhopa för juhl, men funne icke att dhe wore för
fallne. M:r Aurivill.: Räntemäsr.n är och påmint att kalla faculteten tillhopa, och 
der förordna och tillsättia i dhe afgångne ställe. Nu upkom M:r Fornelius. H. Nor
cop.: det är bäst, att Rector, som inspector communicerar med faculteten.

Resolutio. Företages först i faculteten.
3. Frågade Reaor om man icke skulle pulsera på den ransakning Kongl. Cam- 

maren befalt landzhöfdingen, öfwer fougdernes förhållande emot Academiens bön-
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der, effter det bönderne ännu klaga? Alle tychte man bör först wetta hwem som 
klagar, och wara betänckt att skaffa skiähl tUl klagomåhlen.

6. Förfrågade sig Rector, om icke Consist. skulle hoos h:r gouverneuren i Giäfle 
anhålla om betahlning för den afförde spannemåhlen. Resolutio. H. Quaestor giör 
der om påminnelse hoos h. gouverneuren.

7. Joh. Schedvinus Wesm. begiärade testimonium; men war ingen som honom 
kiände. Wid detta tillfälle frågade Rector om man icke för [0: får] gifwa studen- 
terne, som begiära viaticum.

Resolutio. Detta bewilljades, i synnerheet denne tijden.
8. Tahlades om sahl. Bringii sterbhuus, och att bref war gångit till Hööken, att 

tillhålla h. Johan [Lenander] emottaga förmynderskapet. DD. Hoffwen.: Han är 
icke karl före att draga försorg för sig sielf, iag har på min hustrus begiäran, tagit 
den ene dottren Annika till mig, och kan man billigt ännu anhålla hoos M:r 
Augustin [Lenander], att han tager den andre, effter han är närmeste arftagande. 
Detta tychte alle wäl wara. DD. Hoffwen.: Min swåger Prosperius är förmyndare 
för hans systersöner, ett haar han af dhe 3, dhe öfrige 2 äre hoos andre. Resolutio. 
Bref går till M:r Augustin, att effter han är närmeste arftagande, så är han närmast 
att taga förmynderskapet. Honom kan repraesenteras, det arfwet blifwer reda medel, 
och inventeringen är redan skiedd, som och att ingen afwittring kan skie, förän dhe 
inkomma. Brödren [Nicolaus Bringius] förmodas komma in i Danwijken.

9. Talades om bakungzlängden, hwilken inspectoren begiäret med sådane ord, kan 
hända det blifwer icke annorledes än förr, men iag weet intet om något kommer 
effter. Item att twå wore upförde tillhopa för 24 öre smt. Swarades det är förr intet 
maneerligit att tahla om bakugnslängden i Consist:o, dock torde det icke wara 
orådeligit att så skiedde. Fans icke på någre åhr 2 upförde tillhopa för 24 öre.

10. Simon Olofson Acad. fiskiare, hotas af staden med båtzman. Rector frågade 
om han skall förswara honom? Swarades enhälleligen, effter det Communitetet är 
allenast upsatt, så kan Acad:n förswaran, allenast den ene så wäl som den andre får 
kiöpa någon fisk. DD. Benzel.: Fiskiaren finge wäl sielf gå till Rectorem, och icke 
begiära det giönom andre. M:r Fornel.: Staden säyer sig willja taga Acad:ns karlar 
till båtzmän, effter det h. Rudbeck gifwit dem lösa.

Resol. Fiskiaren kommer sielf till Rectorem, och förehålles honom der hwem han 
tiänar.

11. Rector: Wederböranderne begiära tydeligare förklaring hwem 111. CancelL 
förstår skola dehla löhnen, med h. Buskagrio. M:r Steuchiar: Effter iag tycker mig 
hafwa någon anledning af 111. Cancell. bref, kan iag icke lofwa det oomtalt, eller 
sielf willigt underkasta mig den gravation; men will dock ingen annan gravera, är 
och Kongl. brefwet gångit till 111. Gincell. och icke immediate till G)nsist:m.

M:r Grubb: Ehuruwäl 111. Guicell. bref synes angå mig, dock twiflar iag intet om 
att icke 111. Cancell. war it nu wid samme mening som förr här om. M:r Steuch.: 
Om 111. Cancell. haar giort någon annan förordning, måste wij blifwa der wid till 
wijdare förklaring, iag weet och intet, om dhe skiählen 111. Cancell. brukar, skola 
kunna drabba in på mig. Jag har beqwämat mig så wijda med h. Buskagrio, som 
någon sin skie kunnat, och welat allenast hafft 27 dr meer, det som h. ProRector 
weet.

H. Norcop.: Kongl. brefwet är klart, och har M:r Steuchius uthlåtit sigh för detta 
till den deelning, han tycht sig kunnat, medh Buskagrio; men att 111. Cancell. bref 
så stält är, som skulle det wela förstå Prof. Grubb, håller iag före kom#?it der af,
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att UL Cancell. ey kommit sigh ihogh. M:r Steuch.: Will Consist. fälla mig der till, 
att jag skall förstaas med 111. Cancell. bref, så will iag wara der med nögd. DD. 
Skunck: Huru kunna wij det giöra, effter 111. Cancell. är sielf så nära, att wij kunna 
söka hans förklaring. M:r Steuchius: det tycker mig och, får iag lof, så will iag sielf 
sökia. DD. Brunn.: effter dhe förr äre så nära föreente, kan icke nu blifwa der 
widh? H. Norcop.: Praebende hemman borde han hafwa, detta tychte och dhe andre 
wara skiähligt, och böra uthsees. M:r Fornei.: Mon det icke wore nödigt, att en 
notification ginge till R. Cantzleren om det, hwar uthinnan strijdigheeten består. 
Uplästes ett stycke af Kongl. brefwet. M:r Steuchius: Jag är wäl nögd der med att 
iag får blifwa wid Kongl brefwet, allenast iag niuter det till godo i alt. Tahlades 
om 111. Cancell. befallning, att examinera projectet af fördeelningen. DD. Brunn.: 
Huru skole wij examinera det. M:r Steuch.: Jag tycker det kan intet skie för än
111. Cancell. förklaring ankommer, och bör iag antingen niuta Kongl. brefwet eller
111. Cancell. till godo, ty Kongl. brefwet lyder, att deelningen skall skie effter consti
tutiones, och bör man icke taga onerosa af 111. Cancell. bref, och adplicera till mig, 
sees och effter om det kan skie effter constitutiones, ty iag will icke tahla emot 
Kongl. brefwet, uthan blifwa der wid der det mig imponeras, ty will Consist. kasta
111. Cancell. bref af wägen och blifwa wid det förra, må det skie. Jag will tillijka 
med Buskagrio sielf sökia förklaring, om det tillåtes, en och annan swarade det 
måtte wäl skie. M:r Grubb exciperade der emot. M:r Steuchius: Jag will allenast 
sökia under den form, om iag skall förståås der med. M:r Fornel.: M:r Grubb kan 
och sökia. H. Norcop.: det är, kan skie, icke rådeligit, att så många gräfla om en 
saak.

M:r Steuch.: Will Consist. bearbeta der hän att iag får 600 dr, så släpper iag 
heele denne controversion. Och frågar jag allenast om iag skall wara under denne 
gravation, eller om iag må blifwa wid Kongens bref, får iag adjuncturam till absolut, 
så blifwer iag giärna wid division. M:r Aurivill: Jag säyer intet häruthinnan, uthan 
önskar IIL Cancell. förklaring inkomma. M:r Fornel.: Jag tycker det är bäst sökia i 
ödmiukheet hoos 111. Cancell. underrättelse och förklaring, ty H:s HögGr. Ex. har 
altijd mycket annat att tänckia på, och kan icke så noga påminna sigh. Detta bijföll 
DD. Hoffwen., säyandes sig icke annat see än att Kongl. och 111. Cancell. bref wore 
emot hwar andra. DD. Skunck: Wij willja sökia underrättelse, hwilka som hafwa 
adjuncturen, kan hända, att h. fautor kan blifwa hulpen.

Resol. Skrifs till 111. Cancell., att effter Mag:r Steuchius haar Kongl. bref på 
adjuncturen, och M:r Kijlander R. Cantzlerens, H:s HögGrefl. Excell. då wille tillåta 
att Prof. Steuchi«/ må bekomma den först ledig blifwer.

12. Uplästes 111. Cancell. swar till Rectorem, angående någres af adelen insolentier. 
IIL Cancell. finner rådeligast, att der inga förmaningar eller warningar giälla, då 
skrifwa föräldrarna till, att dhe sielfwe på sätt som den bäst synes, sådant remediera, 
och icke beskylla Consist:m, antingen att hafwa barnen annorlunda handteradt än 
wara bordt, eller i tijd icke wetta låtit deras feel. Rector: Nu kan iag intet annat 
märckia, än att adelen hållit sig något stillare, kan skie, man skulle derföre försökia, 
att kalla praeceptorerne och dem sielfwe, och förmana dem med sådane formalier, 
att der dhe komma offtare, wij då skrifwa föräldrarne till. DD. Brunnerus: Jag weet 
intet, huru iag skall förstå brefwet, antingen så, att adelen icke skall wara consti- 
tutionib«r underkastad eller icke, iag tycker att dhe store äre constitutionerne under
kastade, och att om dhe smärre skrifs till föräldrarne, så förstår iag brefwet, Gudh 
gifwe 111. Cancell. wore grundeligare informerad här om, det borde remonstreras
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att dhe swarat på citation sig icke comparera. Rectot: Jag har det giordt, och begiärer 
wetta huru iag mig nu skall förhålla häruthinnan. DD. Brunnerus: Jag tycker det 
meriterar hålla ett särdeles och freqvens Consist:m om denne saken, hwilken haar 
ett långt uthseende. Rector: Om iag håller Consist. om onsdagh, så säyes, att iag 
håller för offta. H. Norcop.: Hwad skall en Rector skiöta det, när sakerne så fordra. 
DD. Brunn.: Jag tror intet oss är integrum att i anseende till detta brefwet, gå 
twärt ifrån constitutionibus, iag är säker 111. Cancell. lärer ännu icke wara rätt full- 
komblig underrättad, huru här står till wid Acad:n, kunde och intet skada om det 
omtaltes hoos Kongl. M:t och i Senaten. DD. Hoffwen.: H. Bengdt Horn lofwade 
oss godt bijstånd. DD. Brunn.: Hwem weet om icke den torde finnas framdeles, 
som sade oss det wij swurit constitutionib»j, och icke heller rätt förstått 111. Cancell. 
bref. Detta tychte och dhe flere kunna skie, och att man borde caute umgå här med. 
Resolutio. Consist. kan hållas om onsdagh, imedlertijd begiäres, att Profess:res komma 
flijtigt tillstädes, och att dhe der till hafwa detta i betänckiande.

13. Beswärade sig sahl. h. Terseri och h. Berelii änckior der öfwer, att praebende 
bönderne graveras med skiutzning. DD. Skunck: Dhe äre intet heller frij wid 
durchtågh, icke skonas heller nu ryttarehemmanen, wij wela och see på hwad litera 
Regia förmår. DD. Brunnerus: Man kan swara änckiorna, att Acad:n giärna will 
förswara dem så wijda skie kan. DD. Skunck: Med hwad skiähl föras fougdernes 
hemman in på praebende listan? H. Norcop.: Effter så en god tijd warit practicerat. 
Änckiornes uthskickade inkallades och sades detta. Han berättade en zedel wara 
upläsen i sochnestugun, att praebende böndren skola wara frij. Swarades att han 
skaffar documentet, så kan Consist., kan hända, få någon uplyysning i saken.

Dhen 10 Maji
hemma hoos Rectorem, in praesentia h. Norcop. och Secretarii.
Förhördes wachtdrängiarna Erich Larson, Erich Matson och Pälle Peerson, om 

dhe wettat någon gådt förklädd eller och eliest giordt oliudh på gatan den tijdh 
danske fången blef stucken. Erich Larson sade sig näst för hälgen gådt med stadz- 
wachten, hwilken icke welat gå uth förr än i hälgen. Betygade och att stadzwacht- 
mäst:n bordt hålla wacht den natten skadan skiedde. Ellies sade dhe sampdigen en 
person kommet uhr Wagners cammar om natten heelt hwijtklädd med en eldgaffel, 
och åter gådt tillbaka i cammaren igen, men sig icke wetta om det war Wagner 
sielf eller någon annan, denne sades och hafft en swartklädd med sigh. Och hade 
wachten hördt wid porten, det han kastat eldgaffelen i gålfwet. Wid samme tijd 
ungefehr hade och Skruf, Kiämpe, Häfling och Eekhof giort något grofft oliud på 
gatan liuse dagen, hwilka och äre angiffne, men icke är comparerat, eller blifwit för
hörde. Wachten förmantes widlyfftigt säya hwad dhe wiste, och swarade sig intet 
meer wetta än dhe redan sagdt. Sidst förmantes dhe flijtigt att giöra sitt ämbete. 
Resolutio. Secretarior gifwer h. Axehielm communication af dem som äre angifne, 
att wid den tijden ungefehr giort oliud på gatan, och nämpnes för hwad dhe äre 
angifne. Ett lijka lydande upsatz lägges sädan till acta.

Den 11 Maji
effter predijkan, praesentib«j ProRectore h. Norcop., DD. Brunnero, DD. Skunck, 

h. Gartman, M:r Liung, M. Celsio, M:r Aurivillio, M. Grubb, M:r Steuchio, Jacobo 
Arrhenio.
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Resolverades uppå Commissorial Rättens begiäran, att Consistorium upciterar på 
slottet dhe studenter, som gått grassatim den tijdh danske fången [Wagner] blef 
stucken, så att Rector kallar studenterne till sigh, tillhåller dem att comparera när 
Commissorial Rätten dem citerar, och tillsäyas att icke reesa uhr staden, för än 
saken är ransakad och sluten. H. Axehielm skulle swaras, det Commission har macht 
att citera dem i sitt nampn, skulle dhe ställa sig annars än wara borde, wille Consist. 
räckia dhem handen.

Den 13 Maji
effter bönen, praBsent:b»r Reet. M , DD. Brunnero, M:r Liung, M. Aurivillio, M:r 

Grubb, Jacobo Arrhenio.
Begiärade Samuel Kijhlman någor som inventerar dhe saker hans swärmoder lefnat 

i ett skrijn hoos DD. Hoffwenium.
Resolutio. Detta bewilljes honom; men icke att försällja böckren eller annat af 

egen domb, giör han det, komme på hans eget answar.

Den 16 Maji
höltz Consist. majus, praesentes wore Rector Magnif., DD. Rudbeckius, DD. 

Brunnerus, DD. Skunck, h. Åkerman, h. Gartman, DD. Hoffwen., h. Verelius, M. 
Fornelius, h. Arrhenius, M:r Celsius, M:r Aurivillius, h. Norcop., M:r Grubb, M. 
Steuchius, Jac. Arrhenio.

1. Klagade Johan Person i Wästerboda öfwer Höök, som skulle han dämma watnet 
på byen. H. Verel.: det kan icke skie, ty Höken boor en mijl nedan före, och äre 
någre strömar eller fall emellan. M:r Fornel.: det är wist och säyer Höök att Pels 
wid österby fördt en annor ström i denne, så att det öker watnet.

2. Talades om Harwijkz ström, att intet swar war kommet ifrån Bergz Collegio, 
angående strömens cederande. Res. Bref går till Bergz Collegium, att om det förslag 
Acad:n gifwit der wid icke behagar, så will Acad:n sielf bebyggia sin egen platz, 
effter hon hafft sitt timber der liggiandes nu i tu åhr. Detta berättade h. Verelius.

3. Uplästes h. Larss Hanelii i Säderstad i Hällsingeland bref till fougden Carm, 
att den spannemål icke kunnat uthföras, effter det åkeföret upslogh, och bonden 
icke fick hafwa sine hästar hemma, uthan måst skiutza krigzfolcket, torde i sommars 
förtäras af ohyra och orna, berättar att böndren willja giärna taga uth samme sädh, 
och gifwa i höst 2 fiärdingar på hwar tunna. DD. Skunck, DD. Hoff, och h. Gart
man höllo före wara bättre, att sällja spannemåhlen till factoren i Söderhambn. M:r 
Steuchius nämbde och Johan Johanson i Söderhambn, såsom en richtig man, med 
hwilken han och sielf handlat, lofwade sig willja förnimma om han wille behållan. 
(Nu upkom h. Åkerman.) Resolutio. Heela wärcket förtroos prästen, nembL att för
yttra säden till Johan Johanson eller factoren för 11 dr t:n, men wele dhe icke 
behålla henne, så må han uthläna den som han bäst och säkrast kan der i landet, 
emot wedergiällning för sitt omak. Nu upkom DD. Rudbeck.

4. Läth h. 01. Rudbeck fråga, om icke qwarndammen skulle byggias i sommar af 
stehn, och till den ändan tagas en bärgzsprängiare ifrån Stockholm. H. Verelius: 
Han gifwer det förslaget, att stehn dammen med järnhanckar icke skall kosta meer 
än en trädam. H. Åkerman: har dammen stått denne tijden, så står han fuller i 
sommar. DD. Rudbeck: Om nöden så fordrar och medlen tillåta så kan det skie, 
der om h. Verel. lärer hafwa bästa underrättelsen. M:r Fornel.: Wij wetta icke huru
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länge wij få behålla qwarnen. H. Verel.: Wij hafwa Köngens confirmation att 
behålla henne in perpetuum. Resolutio. Inspectores besichtiga dammen tillijka med 
h. Rudbeck, och giöre förslag, att man seer hwad kostnaden blifwer.

5. Bewilljades Olao Kijhlberg Vermel. disputera de natura sensuum. Nicolao Håål 
de justo et actione justi [lucka i originalet] Petram de animae et corporis.

6. Berättade Rector tijden wara, att uthkora novum Rectorem effter helgedagarne 
ellies infalla på den tijden electio borde skie. H. Åkerman tychte Prof. Lundium 
borde komma i consideratiori, dhe andre meente det icke kunna skie förän ordningen 
kommer till faculteten. Alle föllo in på M:r Grubb, som fölljer i ordningen inter 
philosophos. Prof. Grubb tackade, och effter ingen ursächt syntes giälla, begiärade 
Consist. adsistence.

7. Discurerades om hwad god uthwäg man skulle bruka emot dem af adlen, som 
wijst sig mootwillige och contumaces. DD. Brunnerus: Jag är kommen i erfahren- 
heet, det iag dock icke will stå före, att en warit wid Acad:n och will nu reesa bort, 
men icke warit inskrifwen, der till med har han sagdt, sig warit rådd der till af 
andre, det wore nog andre gemene låta sig inskrifwa. Detta sade Rector sig och 
hördt, men icke kunnat fråga der effter, ty det skulle synas som han giorde det för 
penninger. DD. Skunck tychte man borde tahla prseceptoren till, kunde och Rector 
skiänckia honom penningerne igen, eller för hans ögon skicka dem i hospitahlet; 
andre tychte man kunde säya honom, det han icke bör interesse exercitiis et artib«r 
publicis. Doct. Skunck: Jag tycker 111. Cancell. mening måtte angå någre särdeles, 
och icke kunna amplieras till alle casus. DD. Brunnerus tychte och det samme. H. 
Gartman: det är ondt att införa någon ny praxin. M:r Fornel.: Jag troor intet annat 
än 111. Cancell. mening är om öfwermagar. DD. Brunn.: Jag tror om dem som äre 
inemendabiles, och intet annat giäller hoos. DD. Skunck: Wij kunna ju salva 111. 
Cancell. auctoritate, upkalla, öfwertyga och skiämma uth dem, och i stället för 
domen skrifwa föräldrarna till. DD. Hoffwen.: Om wij icke maintinera Kongl. 
constitutiones, äro wij dem icke wärde, effter dhe swara sig ey kunna comparera, 
för än dhe fått swar af föräldrarna, så tyckes bäst wara att dhe sielfwe skaffa för
äldrarnas swar, att dhe icke skole comparera, så kunna wij sädan med sådane skiähl 
inkomma hoos öfwerheeten. Dhe andre tychte icke aldeles wara orådeligit. 111. Can
cell. bref uplästes ännu, och tychte Consist. 111. Cancell. willja warit, att wahrningar 
och förmaningar böra föregå. DD. Brunn., M:r Fornel.: 111. Cancell. bref är icke så 
förståendes, att delicta skole blifwa ostraffade, och att man skrifwer föräldrarne till, 
att dhe taga dhem hädan, der dhe annorledes icke willja låta rätta sigh. Rector: Om 
dhe Gode Herrar willja votera der om. H. Gartman: det är onödigt votera, alle äre 
af en mening här om. M:r Fornel.: det är bäst practicera constitutiones, och kan iag 
icke annorledes uthtyda 111. Cancell. bref, än som enligit är med constit:ne. H. 
Arrhen.: det tycker mig och. DD. Rudbeck: det wore bäst strax practicera consti
tutiones öfwer alla, och icke beswära 111. Cancell. med sådant. M:r Celsius, h. Gart
man: wår mening är att stricte hålla sig wid constitutiones, dem wij swurit. H. 
Norcop.: dhe citeras som offta, som bör, comparera dhe intet, dömes in contumaciam, 
och hielper det ey, skrifwes tå till föräldrarne, att dhe taga dem hädan, effter det 
man effter 111. Cancell. godtfinnande och constit:m lydelse först sökt förmana dem, 
men dhe icke welat komma. Dock måste man wara der om bekymbrad, att man 
hafwer någon wichtig saak emot dem, detta tychte och dhe andre. Rector frågade 
hwad stodo till giöra med Falckenbärg, sädan han är förlijkt? Någre meente det
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hade icke bordt kommit så wijda. H. Norcop.: effter Falkenbergh wäl förlijkt sin 
åklagare, han och begiärat förlijkas, kan man icke komma wijdare der med. DD. 
Brunn.: Wij böra äntå icke låta fahra det publicum är. H. Norcop.: publicum får 
äntå mycket att giöra. Resolutio. Ulfsparren förehålles hemma, att ehuruwäl Consist. 
hade orsak att kalla honom up, så will dhet lijkwäl intet giöra det, effter han förste 
gången warit framme, dock gifwer han till dhe fattige för det han detta giorde på 
söndagen. Och effter det Falckenbärg förlijkt sin wederpart, blifwe dhe der widh.

8. Tahlades om dem som spottat i kyrckian neder i rådmansbänckarne. DD. Rud- 
beck berättade warit illa spottat, så att ingen kunde sittia der. Item en student under 
predijkan hootat en borgare. Sedan tahlades om den förargelse staden klagar skiedt 
store böndagen af lecteren. Slötz att inqvirera der effter som bäst skie kan, och 
begiäres att stadz fiscalen eller wachtmästaren fölljer att besee hohlen, och tahla med 
dem som blifwit wåhta. Befanns sedan att inge sådane hohl wore giorde på lechtaren.

9. Bewilljades Matthia? Mört och Laurentio Ketzler att inskrifwas, hwilka kommit 
ifrån Lundh, aldenstund Prof. Grubb hade underrättelse om dhem af M:r Holm.

xo. Berättade Rector fächtmästaren Grubb talt något hårdt der om, att Malma 
rothen gifwer änckian som står för knechten 30 dr hwar. Swarades enhälleligen 
dem sielfwe bewilljat sådant, och Consist. wara allenast witne der till, honom för
denskull giöra orätt som tillskrifwer det Consistorio, som det icke pålagdt dem.

11. Tahlades om löhnens fördehlande emellan h. Buskag. och Steuchium. M. 
Steuch.: iag wille fuller intet så mycket tahla om adjunct. allenast något blefwe deter- 
minerat om praebendehemmanet. Detta hade Prof. Lundius. M:r Steuchius gaf det 
förslaget att sahl. h. Terseri änckia torde släppa sitt praebendehemman, om hon 
finge ett annat i stället igen, detta kunde M:r Grubb taga, och h. Lundius Bringii, 
så komme praebenderne till sine professioner igen. H. Verel.: Kan hända att h. Lund. 
tager spannemåhl igen, och iag är wist att han giör det. Resolutio. Will h. Lundius 
cedera praebende hemmanet till M:r Steuchium emot något annat extraord. hemman, 
är det godt, hwar och icke, så får M:r Steuchius ett annat.

12. Uplästes 111. Cancell. bref angående bytet med sal. h. Grijpenhielms änckiefru, 
hwilket recommenderas effter hon biuder högre godz än hon begiärer. Uplästes och 
fruuns skrifwelse angående samme byte. Uthi 111. Cancell. bref fölgde en spedfication 
på hemmanen hon biuder igen. H. Verel.: Effter Kongl. M:t witt ess det Acad:n 
byter med andre och icke med H:s M:t, är betänekeligit att ingå något byte, torde 
hända detta bytet gofwe tillfälle att wij miste en hoop godz i Wässmannelandh. 
H. Arrhen.: Jag tycker och det wara betänekeligit. H. Norcop.: Jag menar om hon 
gofwe fyra gånger igen, kunde det äntå icke upfylla den skade der af fölljer. Doct. 
Brunn.: det är lijkwäl bäst att först see effter godzen. Der emot discurerade M:r 
Fornel. hållandes rådeligast att swara det Acad:n giärna dröyer till dess Kongl. M:t 
sielf upkommer, att see uppå sin Acad:ies wälfärd, och att wij icke understå oss 
något här wid giöra uthi desse turbulente tijder. DD. Brunn.: Men wij skole gå ifrån 
den praxi wij förr brukat här wid? H. Norcop.: det är mycket passerat sedan, och 
kan man så wäl hugha sig på den ena sijdan som den andre. Dhe flere höllo der 
med att dhe söka undgå bytet, i anseende till det byte Kongl. M:t tillbiudit, hwilket 
Acad:n undbad sigh. H:r Verelius: H. Bengdt Horn kastade mig och något sådant i 
näsan, då han war här, han bödh 200 ducater emellan. DD. Hoffwen.: Edby ligger 
icke i Hussby sochn, uthan här wid Läby, och är högre upfördt på denne specifica- 
tion än det räntar. DD. Rudbeck affträdde. Item DD. Skunck, Åkerman, Steuchius
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och Celsius. DD. Brunnerus: Man borde see tili om man hade dhe conditioner som 
kunde obligera Consist. till syyn som förr. H. Verel.: Jag menar h. Rudbeck skrifwit 
i går h. Rålamb till, och begiärat han wille förskona Acad:n der med. DD. Brunn.: 
Jag fruchtar fuller det wij omsijder icke lära igenkiänna Kong Gustaff Adolphs 
donation, dock willja wij prudenter här med umgå. Resolutio. Consist. undrager sig 
på bästa sätt, skie kan. Sädan Consist. war skingrat, sade h. Verel. sig tycka att bref 
går här om både till 111. Cancell., h. Rolamb och fruun.

Den 19 Maji

höltz Consist. minus, present, wore Rea. M., DD. Benzel., h. Gartman, h. Verelius, 
Jacobus Arrhenius.

1. Hust. Marina Menschewer lefwererade Joh. Edbergz obligation, att betahla 23 
dr för sin broder Olao Edberg. Joh. sade hennes dotter bekiändt det skomakare
gesällen, som interesserat i saken betalt något på denne fordran. Hust. nekade sig 
något fått af skomakaregesällen, sade och Edberg betalt 18 dr och stå tillbaka 
allenast 5 dr. Resolutio. Edberg betahlar desse 5 dr effter sin obligation.

2. Wachten inkom emot Henrich Myrman, anklagandes honom för skiälzord, om 
morgonen fiärde dagh påsk. Myrman tillstod sig warit uthe, men icke ropat eller 
hugget på gatan. Wachten sade honom ropat korfwar så det hörtz öfwer heela 
gatan. Honom öfwertygades att han hafft wärjan ute och hugget i gatan, som och 
att han ropat korfwar 2 gånger. Item att han slagit båll under afftonsången store 
böhndagen. Berättade och wachtmäst:n honom skiutit påskedagen med kuhlor i 
stugun. Till detta nekade Myrman. Om bållslagningen upskiötz till dess dhe andre 
komma tillstädes medh. Resolutio. Henrich Myrman böter för skiälsordh på wachten 
12 mk effter lagh, går in carcerem på ett dygn för oliudh. Wärjan är förfallen effter 
constitutiones, och skole hans förmyndare tillskrifwas.

3. Claudius Bruzaeus Erich Andersons skoflickares [hustrus] fullmächtig, ankla
gade Acad. miölnare Johan Matson för bortstulen sädh i qwarnen, och der på fallne 
skiälsordh. Mölnaren: drängen Olof achtade qwarnen den natten, säden säyes wara 
bortstulen, och bör swara derföre om så är, jag sade allenast, att kan skie, hon 
kiändes wid den säck henne icke tillkom, som andre undertijden giöra. Bruzaeus 
beropade sig på Matz Olsons attest i Bålsta, och mölnaredrängens berättelse hoos 
Magnif. Rea. Bondens attest uplästes, att mölnaren hade kallat henne lögnerska, 
och sagdt henne roffat sig till annor sädh. Mölnaren: hon begiärade få mahla den 
andre säden tullfritt, så wille hon icke tahla om den förra, d a  iag icke wille tillåta. 
Omsijder tillstod mölnaren sig kallat henne lögnerska och skiutit henne, men sade 
sig icke kunna minnas om han sade henne roffat sig till sädh. Rea.: Hans egen 
dräng witnade här om hoos mig. Ellies berättade Reaor, hustrun som säden mist 
strax d a  öfwer klagat, och begiärat få ransaka hoos drängiarne, sagdt sig hafwa dem 
till witne, som warit i qwarnen, att ingen sädh uttogz mädan dhe wore der. Reaor 
begiärat witnen måtte komma till honom, och sig således willia tillåta henne ransaka, 
men henne sädan icke kommit igen, uthan nu berättat det mölnaredrängiarne upläst 
sielfwe för henne; dock hafft tijdh att dess innan sticka säcken uhr wägen. Borg- 
mäst:n Låhrmans recommendation för hustrun uplästes. Resolutio. Johan Matsson 
böter för 2 skiälsord i hastigt modh 12 mk smt. tillhopa. C. 31. Rådst.B.

DD. Benzel. wille han och skulle plichta för skiutandet, dhe andre meente ingen
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skada war der med skiedder. Bruzaeo sades att hustrun står ännu fritt söka honom 
eller drängen för säden, om hon gitter.

Mölnaren tillsades att innehålla en deel af drängens Olles löhn till förnöya 
kohnan med, han är dömd före.

DD. Benzelius berättade sig warit wid qwarnen, och sett något wara redan för
fallit af muren, att befruchtandes wore han heelt nederfaller, om han icke blifwer 
hulpen. Mölnaren lofwat willja stödia under med stockar till dess wattnet minskas. 
Detta tillstod mölnaren, och sade sig så skola giöra.

4. Stadz fischalen Rimmius begiärade på borgmäst: ns wägnar sluth i den angifne 
saak om spottandet; men åthnögdes der med, att hon upskiutz till en annan gång, 
effter Rector icke kunde sielf sittia i denne saken, och ProRector disputerade.

5. Tahlades om Laurini skuldh till borgmäst. Låhrman, hwilken han icke will 
betahla, förr än, borgmäst:n skaffar honom rätt på rådmannen, som han har att 
fordra af. Laur. inkom och sade sig fuller hafft medel, men tycht sig icke kunna 
betahla förän han fått execution på Anders Larson, hwilken befahn har under 
händer. Honom förehöltz det hwar söker sin man, förmantes att betahla och lofwade 
sig willja förnöya borgmäst:n.

Den 20 Maji
effter afftonsången sammanträdde extraord. in Consist:m Rector Magnif., DD. 

Rudbeckius, Doct. Brunnerus, h. Åkerman, h. Gartman, DD. Hoffwen., h. Verelius, 
M:r Celsius, h. Norcop., M:r Grubb, M:r Steuchi«j, Jacob. Arrhenius.

1. Kungiorde Rector det mons:r Sparwenfeldt begiärte testim. M:r Cels.: skall han 
få något, så må han få ett sådant som han förtiänt. H. Norcop.: ja om han är öfwer- 
tygad. Reet.: Han war kallad till Consist. men swarade sig icke willja comparera. 
H. Åkerman: det är intet periculum in mora. Kan upskiutas till ord. Consistorium.

2. Uplästes 111. Cancell. bref, att Consist. interponerar sig emellan h. Scheffer och 
h. Verelium uthi den strijdigheet i meningarne om någre saker dem emellan up- 
wuxit, och söker bringa en godh enigheet åter tillwäga, icke tillåtandes imedlertijd 
något wijdare uthgå af trycket, som med animositet skrifwit kan wara i denne 
saken. H. Verelius: Jag haar intet meer skrifwit än iag kan förswara, och låtit det 
uthgå under dhe mäns censur som skola bestå, såsom DD. Loccenii och h. OliwCrans 
i Cantzeliet under Ill:o Cancell:o sielf. (Nu upkom DD. Brunn.) lag haar intet 
uthspritt detta på 4 dagar, och skall wijsa strax H:s HögGr. Ex. adprobation och 
judicium om det iag låtet uthgå, iag skall intet ränna så på trycket, (DD. Rudbeck 
upkom) uthan låta det censeras på wederbörig ort. Framwijstes och, som h. Verel. 
sielf sade, h. Loccenii observationer i brädden på dhe rum han förmeent gifwa assen- 
sion, item h. OliweKrans hand i brädden och 111. Cancell. judicium om samme 
scripto. Sade och h. Verel. sig icke skrifwit till någon offension; uttagit hwad DD. 
Loccen. noterat och skohla förswara sigh. Rect.: då fåå och andre förswara sig. H. 
Åkerman: Oss äre icke committerade partes judicandi i detta måhl, uthan att af- 
skaffa all wijdare oenigheet. DD. Brunn.: Wij willja giärna wara det förra föruthan, 
och giöra wår flijt i det senare. DD. Hoffw. tychte man kunde föllja uth till G. 
Upsahla, och see hwem rätt hade. H. Norcop.: söker h. Scheffer att saken skall 
aldeles nedläggias? Rector: Han har intet sökt något sådant. H. Norcop.: det menar 
iag. H. Verel.: kan skie, det wore honom icke heller till stor ähra. DD. Brunn.: det 
är christeligit att söka undwijka all obehagelig conseqvence. H. Verel.: Jag har intet
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tänckt off endera någon, allenast iag bli jr en ärlig karl, så länge ingen deras ähra är 
angrijpen, drager iag ingen owänskap till någon, iag haar och gått till Herrans natt- 
ward sädan; det tycker mig lijkwäl, att om en stryker en swart färg enom i ansichte, 
så må han stryka af sig den samme. DD. Rudbeck: Jag uthstod mycket när iag först 
kom hijt, iag fick fuller lijkwist stryka af mig det uthan någon acerbitet. Wij rätta 
oss effter Ul. Cancell. bref. H. Verel.: Jag weet och huru Konung Gustafs bref 
lyder, som här ligger. Doct. Rudbeck: det är lijkwäl tillbörligit att undfly all oenig- 
heet. H. Verel.: I må Gode Herrar icke tänckia att iag skall löpa på trycket. DD. 
Brunn, och h. Åkerman: det är ingen af oss som det täncker. H. Verel.: 111. Cancell. 
skrifwer så. Res. Ill:o Cancell:o swaras att Consist. will giöra sin flijt här widh, så 
wijda möyeligit är.

3. Sädan adsessores hade upstijgit, och DD. Rudbeck, h. Åkerman och M:r Grubb 
bortgångit, uplästes projectet af swaret till RijkzRådetz sahl. h. Grijpenhielms fru, 
angående Hälljestad godzbyte, och adproberades i den form som finnes i copieboken. 
Sädan dhe andre wore bortgångne, påminte h. Verel. och h. Norcop. att i brefwet till
111. Cancell. om denne saak kunde säkert införas huru Acad:n wore i Kgl. Cam- 
maren förekastad, det hon bytte godz med andre, och undrager sig att giöra det 
med Kongl. M:t sielf.

Den 22 Maji
i kyrckian effter predijkan, p isen tibus Rectore Magnif., Doct. Brunnero, DD. 

Skunck, h. Åkerman, h. Gartman, M. Liung, M. Celsio, M:r Aurivillio, h. Norcop., 
M. Grubb, M. Steuchio, Jacobo Arrhenio.

1. Proponerades Joh. Alms begiäran, att blifwa hulpen af fisco studiosorum. Reso
lutio. Effter ingen kiänner honom, så sökes kunskap om honom af inspectore nationis.

2. Begiärade Decanus facultatis juridicae inhibition på disput. de jure parentum in 
liberos under M:r Liung. Resolutio. Decanus communicerar med h. praeside, hwad 
facultas har emot disputation, sädan communicerar praeses med facultate philo
sophica. Till dhe orden h. Norcop. sade, iag kan intet see att man strax försett sig 
emot en facultet, om man nämner Deum eller jus, swarade DD:r Brunn.: Jag beder 
facultas philosophica will see uppå om icke den disputation h. Norcop. förstår här
med, är så tracterad, att man har skiähl att säya något der om, hwilket strax effter 
begiärades att protocolleras.

24 Maji
effter högpredijkan, praesentibor Reet. M., h. Gartman, h. Åkerman, h. Verelio, 

h. Arrhen., M:r Aurivill., h. Norcop., M:r Grubb, M:r Steuchio, Jacobo Arrhenio.
1. Bewilljades Axelio Hogenskild* och Joh. Edeberg testimonium.
2. Frågade Rector, huru han sig skulle förehålla med h. Sperling, som emot Con

sist. förbodh sig sielf revangerat på Swede. Resolutio. Man fölljer constitutiones 
och citerar honom till Consistim.

26 Maji
praesentibfcr Rectore Magnifico, h. Norcopense och Jacobo Arrhenio.
1. Inkommo h. Sperling och Joh. Swede emot hwar andra med sine witne. Swede 

sade sig wäl wara nögd med h. Sachz [0: Carl Filip Sack] witnesmåhl.
H. Sach refererade sig och h. Sperling gått neder åth h. Rudbeckii broo. Sweden

* Felskrivning för Honucbildt.
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kommit effter gatan neder, när han kommit fram, slagit h. Sperling en örefijl, och 
dhe både sädan hållit hwar andre med en hand i håret, en i hwar andras hand; 
Swede frågat om h. Sperling wille förlijkas? H. Sperling swarat, wij få tahlas wid 
en annan gång; sig gått sedan der ifrån och icke wetta hwad wijdare passerade. 
Detta alt tillstod Swede, trodde och icke det h. Sach skulle kunna wittna något 
wijdare i saken. Ericus Micrand. inkom, sade Swede gått fort och heele gatan effter 
h. Sperling, hwilket Swede och tillstod, men sade sig gått ett annat ährende, det 
Jacob Söderholm kunde wittna som honom då fölgde. H. Sperling: Söderholm är 
och min wederpart, och kan altså icke wittna. Micrand.: Söderholm sade, det h. 
baronen giort ett skiälmstycke, i det han revangerat sig på Swede. Item Swede mant 
uth Micrandrum, hwar till Swede nekade. Söderholm berättade Swede ärnat gå till 
Carl Lundh Holmensem, hwilkens book Swede hade, sig icke wist något af denne 
oenigheet. Swede allenast klagat i wägen sig wara skymfad af h. Sperling, och icke 
wetta huru han skulle sig förhålla emot honom, han hade kallat honom hunsphott. 
Wille erhålla med edh det han icke wiste Swedes upsåth wara att slå h. Sperling, 
han hade skildt dem åth, och hindrat h:r Sperling då han tagit till wärjan. Swede: 
Jag kom ifrån apothekare änckian och blef warsse h. Sperling strax wid torghörnet, 
när wij skildes åth, bad iag h. Sperling antingen då sökia mig eller gå till Rectorem, 
om han hade något emot mig. Söderholm: iag refererade allenast Swedes ordh, då 
iag sade wara ett skiälmsstycke. Swede: iag sade icke så, uthan att det icke warit 
något redeligit stycke. Strömbärg inkom, witnade: Söderholm refererat Swedes ordh. 
Söderholm: jag sade och icke skiälmstycke, uthan på skiälmswijs. Strömbärg: 
Micrander togh mig till witnes att Söderholm sade skiälmswijs. Söderholm: iag 
refererade Swedes ord för Micrand. som det begiärade, och kunde altså icke säya 
mitt sentiment om saken. Swede: dhe orden fälte iag, att dhe öfwerföllo mig som 
inge ährlige karlar, men weet icke när dhe orden föllo. Söderholm: det skiedde då 
han gick om h. Sperling afftonen effter han blef injurierad af dem. Jacob Cursor: 
Söderholm refererade för Micrandro det Swede sagdt sig blifwit slagen på skiälms 
wijs då h. Sperling slog honom. Söderholm: Jag haar hördt att h. Sperling skall und- 
sagdt mig, hwilket iag gifwer tillkiänna, om något hädan effter mig wederfars. 
Ulfsparren och Sölf:rströms [o: Johan Silfverström] gosse kunna witna här om. 
Sperling: han har undsagdt mig. Strömberg: Wid sidsta actionen kom iag gåendes 
och såg Swede och Söderholm wid Doa. Brunneri hörne. Swede sade, här ligger 
min blodh, men han skall få liggia der i dagh. Micrand.: Swede gick den gången 3 
reesor förbij porten. Detta tillstodh Swede, som och upskiutit porten, men nekade 
sig bidit Micrandrum komma uth, uthan allenast sagdt: kan skie dhe komma och nu 
uth. Sade sig icke tagit uth wärjan uthan buret henne under armen. Strömberg: 
Söderh. fråg:de hwad han wille giöra wid deras port. Swede sw:de: kan skie att dhe 
stå i försåth för oss. Micrand.: Han sade och sig skola slå Sperling till riddare, och 
att en skulle liggia der hans blod lågh. Strömberg nekade sig hördt detta. Swede: 
ney, iag sade, iag är en ärlig mans barn så wäl som h. Sperling.

Den 27 Maij

effter högpredijkan, praesentib»j Rect. Magnif., h. Åkerman, h. Gartman, h. 
Lundio, M:r Liung, M. Aurivillio, h. Norcopense, M:r Grubb, M. Steuchio, Jacob. 
Arrhenio.
2 0 - 7 2 4 1 4 7  Sallander
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1. Berättade Rector Georger Loo wara ankommen, att justera mått och wicht. 
Påmintes att förlijdit åhr wore resolverat, det man skulle kiöpa till publicum justerat 
mått och wicht af honom. Syntes altså bäst blifwa der wid. Han beskickades, men 
sade sig icke hafwa sådane mått här till sahlu, uthan allenast willja justera dem 
folcket hade, påstod hårt att få dem dijt, så frampt wederböranderne wille wara 
excuserade och frie för efftertahl, hwilket Rector skref på ett papper och skickade 
omkring, på det man måtte skicka dijt sine spän och betzman.

2. Refererade Rector fougden Carm warit wid Acadiae hemmanet Skahla, och 
befunnit det lijda en odrägelig skade af Toboo maasugnsbygnad. Resolutio. Carm 
får befallning att wid grufwetinget sök ia förbodh på samme maasugn.

3. Frågade Rector om Joh. Nortman icke wore bewilljat att disputera, så att 
hans trychte miscellaneas quaestiones kunde distribueras. En och annan af Profes- 
sorib#r påminte sig det wara honom bewilljat.

Den 30 Maji

höltz Consist. minus, praesentib#/ Rectore Magniftco, DD. Benzelio, h. Gartman, 
h. Verelio, h. Norcop., Jac. Arrhenio.

1. Klagade Torsten Anderson i Waxahla twänne giäss wara sig ifrånstulne, och 
sädan kiöpte af Joh. Sootz hustru. Hustrun tillstod sig kiöpt samme giäss, men icke 
wijst dem wara stullne, sade sig gifwit 1 dr kopp*m:t stycket. Bonden begiärade 
så månge penninger, som han kiöper sig giäss före igen. Hust. sade sig tillbiudit 
honom 1 dr till på hwar gåås. Bonden begiärade 3 dr stycket.

Resolutio. Hust. Anna gifwer bonden 6 mk för hwar gåås.
Nu upkom h. Norcop.
2. Tahlade Rector om att h:r Ehrensten och Gyllenbring hade slagitz sig emellan 

på kyrckiegården, och sädan förlijktz. Adsessores tychte, att dhe borde till det ringaste 
kallas till Rectorem, och der af honom hårdt admoneras.

3. Joh. Swede: Något för juhl gick iag på gatan med Jacob Söderholm ifrån 
torget, och mötte Sperling och Sölfwerström på broon, hwilka rände på oss både 
att wij foro å snedh, då wände Söderholm sig och sade: ränner icke på folck, swarade 
Spärling: fanen ränner på eder, då sade iag: rän fanin wåldh. Sperling swarade, ey 
den hunsphott ästu stor i munnen? Iag frågade hwem han så kallade, sade, om det 
icke wore skam, skulle iag wijsa eder hwad sådant ord betyder, då iag skulle gå bort 
ropade han än hunsphott, drog wärjan, sade, han torde ränna mig igiönom. Iag 
swarade: i kunne så giöra. Söderholm kom så emellan, iag gick der med, och hörde 
honom ropa hunsphott och skullk. Micrand.: Swede kan intet bewijsa detta alt, iag 
begiärar h. Sperling må considereras som actor, effter han mäst blifwit injurierad, 
och är iag fullmächtig att agera saken för honom. H. Verel.: I prospereren intet der 
med, i skolen både niuta hwad rätt är. Joh. Söderholms attest uplästes, så wijda han 
angick förste actionen.

Micrand. exciperade emot hans witnesmåhl, föregifwandes honom warit med och 
uthmant h. Sperling. Silfwerströms attest uplästes om samme action.

Micrand.: Sperling reste sedan hem och kom effter juhl igen, då han wid h. 
Fornelii port fick see Swede och Söderholm wid gamble torget, gick undan, men 
dhe kommit effter, och Swede gaf honom öhrefijl, med sådane ordh, så skall iag 
betahla tig, fick honom i håret sädan i hand, säyandes den skall wara en hunsphott,
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som wijdare tahlar här om. lag skref till fruun, och fick befallning, att låta saken 
komma till Consist., men den andre adlen upäggiade Spärling till att revangera sig 
sielf, effter det skulle elljes lända honom till skam och nesa. Dagen effter förre 
action bad Swede Spärling förlijkas eller slåss med sig, men han gick hem, och ledhe 
sädan föracht af dhe andre. I går otta dagar sädan då "wij ginge till måltijdz, war 
Swede uthom porten, då slår Spärling till honom. Swede drager sin wärja, den iag 
tager af honom, tager Spärling i håret med både händerne, och den andre honom 
igen. Spärling slår honom någre slag med sin wärja, den iag åter tager honom, och 
kastar Swedes wärja från mig. Onsdagzafftonen emellan 10 och 11 kom iag hem, 
stod i qwisten och såge Swede hafwa sin wärja i handen, låter up porten, och 
säyer, kom uth du, när han war bortgången sade Silfwerströms gosse, att han gått 
tre gånger der om, och hafft Söderholm och Strömberg med sigh. Meer har iag 
intet att tahla här i. Swede sade det mäst wara osanning, giorde samme relation 
som Söderholm tillförende, sig åthskillige gånger warit skymfad af h. Sperling, och 
der öfwer klagat för Söderholm, men icke ärnat gifwa honom Spärling öhrefijl förän 
han kom in till honom; Spärling gått tillbaka, tagit till wärjan, sig stigit till att 
hindra honom, och dem således fattat hwar andra i håret. Spärling sädan rächt 
handen, och sig intet wijst annat, än dhe der med warit förlijkte. Spärling sagdt 
sädan han kom på åhn, iag skall betahla dig en annan gång, sig swarat, om I 
hafwen något emot mig, så söker mig strax, antingen på Consist. eller på hwad sätt i 
will; sig tagit sin wärja, men Söderholm borttagit henne. Aschebom kunna wittna, 
att Sperling hade sin wärja dragen och maante honom. Swede sade än wijdare, att 
ifrån den tijden hade Sperling wijst sig mild och wänlig. Dhem något der effter 
kommit tillhopa på gatan, då han frågat om h. Spärling war wän eller owän, bidit 
han wille blij wän. Sperling swarat, effter han wille gå till Herrans nattward, att 
han intet kan hindra honom, hwar uppå han och gått otte dagar der effter. Nu för 
otte dagar sädan sade han, gick Sperling för mig in i sin gård, och achtade på när 
iag kom tillbaka; då Sperling och Micrand:r kommo uth, Spärling slog till och kal
lade mig hunsphott, iag tog up wärjan, Micrandrr kom på ryggen, tog wärjan af 
mig, imedlertijd Micrand. hölt, slog Sperling mig, Micrand. sade slå braf, iag wände 
mig om fick Sperling i håret, men han språng ifrån mig, och slog med wärjan, då 
sade Micrand. intet med wärjan. Samme affton begiärade iag arrest på Spärling, 
dagen effter togh iag igen min blodige kofft som låg hoos Söderholm, när wij då 
kommo, stod Spärling på gården, och gossarne sade Micrand:m warit nyss i porten, 
iag sade han tör stå baak porten som förr, ypnade så porten och såg Micrand. på 
gården, till hwilken iag sade, i töhr nu komma uth som 1 giorde i går. Det öfrige 
af Söderholms attest uplästes. Parterne affträdde.

Rector: det är wist h. Rudbeck sade en pijga hört, det Micrander sagdt, slå braf. 
Ellies tillsade iag och h. Sperling på Consist:ii wägnar, det han icke skulle sielf 
hemna sigh; men han giorde det lijkwäl. Discurerades om attesterne. DD. Benzel.: 
effter wittnen äre suspect, kan man gå dem förbij, och döma om det som är con
cessum utrinq«e. Detta tychte och dhe andre. H. Verel.: Man borde låta wittnen 
beswärja sine attester. Consist. befann störste action wara heel mörk, aldenstund man 
icke haar witne på, huru det aflopp uthi förste actionen.

TLesolutio. Consist. behöfwer ännu någon uplysning i den action, som förelopp 
wid h. Sperlingz port, och upskiutz fördenskull saken till en annan gång, helst effter 
mons. Swede beropar sig på witnen, som nu icke äre tillstädes.
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[Samma dag.]
Eff ter middagen höltz Consist. majus, praesentes wore Rector Magnif., DD. 

Skunck, h. Gartman, DD. Hoffw., h. Verelius, M. Celsius, M:r Aurivill., h. Norcop., 
M. Grubb, M. Steuchius, Jacob»j Arrheni«r.

1. Discurerades om baküngzlängden, och fans nödigt att man seer effter uthi 
actis, hwad underrättelse der finnes om den förändring förr skiedd är på bakugns- 
längden.

2. Uplästes 111. Cancell. recommendation för pastoris i Mora, sahl. h. Andreae 
Normoraei söner [0: Henricus och Samuel], och deras praeceptore And. Durelio till 
stipendium.

2. Tahlades om inscribendis till stipendia, och upwäxte der wid någon disput, om 
dhe rum som faculteterne uplåtit till officianterne. DD. Hoffwen. tahlade der på, 
att facultas juridica icke uplåte så månge rum till dem som medica, der emot dispu
terade h:r Gartman.

In facultate juridica inskrefs Joh. Heisich i Erici Aurivilli[i] ställe till duplex. I 
Heisichs ställe war Joh. Luuth förr confirmerad. In medica i Erici Holmdorphii 
ställe Zebastianus Poppelman till duplex. I Poppelmans ställe till simplex Joh. 
Fernaeus Helsingus. I Ingemundi Häggz ställe Jacob Strang så frampt han det lärer 
behöfwa. DD. Skunck påminte att inspectores borde först träda tillhopa, och öfwer- 
läggia huru månge rum ledige blifwa, och hwilka effter 111. Cancell. recommenda- 
tioner böra wara närmast der till. Rector: Jag har tillbiudit mig giöra det, men icke 
fått. H. Verel.: Wij hafwa accommoderat dhem som hafwa 111. Cancell. bref.

In philosophica inskrefwes Rosenmöller i Renholt Grefwes ställe, Ericus Höök i 
Axelii Hornskildtz ställe, Laurentius Cröning [Croning] i Sam. Pijls ställe. Sam. 
Biörn till ett half rum i Nicol. Ahlgreens ställe. M:r Frondiin får nu 60 dr öfwer- 
skott effter Renholt Grefwe, och det öfrige skall han få i höst fram för andra.

4. Berättade stadzwachtmästaren en wäret på Cammaren, som interesserat i den 
action, uthi hwilken Kiämpen hugget wachtknechten, och saken icke kunna ännu 
företagas i Consistorio, förrän han wore på Cammaren afhörd, war och Kiämpe icke 
tillstädes. Wachtmäst:n affträdde. Resolutio. Wachten upsökia Kiempe med flijt 
och förer honom in carcerem. Rector berättade sig effterlåtet honom reesa uth på 
twå dagar, och tillsagdt honom komma igen, men honom det icke effterkonwwet.

5. Mutatio rectoratus skier d. 19 Junii.
6. Inkom stadzwachtmäst:n emot Simon Löfgreen, Jacob Murman och Eylking. 

Reet. Haar wachtmästaren något mehra att föredraga än förr skiedt är? Wachten: 
Ney. Rector: Hafwa desse och sönderslaget rådstugufönstren? Wachtmäst.: ja, Mur
man hade en stor stång. Uplästes ett extract af CiämnärsCammarens protocoll om 
stadzfångarnas witnesmåhl i denne saak, nembl. att dhe som giort denne grassation, 
hade gått af och an, kastat stehn och ropat, i synnerheet hafft en lång stång och der 
med sönderslaget fönstren, uppå hwilka och biörkenäfren satt qwar. Frågades hwem 
och för hwad wachtmästaren anklagade dem? Wachten: Alle tillhopa. Murman war 
inne hoos oss, men sedan gick han uth och förhölt sigh wärre än dhe andre. Först 
kiände iag allenast Dijkman, Murman och Eylking, sädan kastades stehn och stör på 
cortigardet, att wij icke finge igen dören, dhe skiälte oss, hade 18 dragne wärjor. 
Rei nekade sig warit med dhe andre i compagnie. Eylking sade sig icke kiändt 
flere i den store hoopen än Skruf allena. Wachtmäst: n: dhe sutte tillijka med dhe 
andre i ring. Rei nekade der till. Bergwalls och Hartlingz attest uplästes, att Erich
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Larson berättat, det Murman intet sökt något på wachten, uthan sagdt sig icke hafwa 
något ondt emot dhem, icke hafft någon wärja, uthan en biörkekiäpp i handen, och 
att dhe wäl warit stilla, om wachtmästrn förmant dem. Men wachtknechten sade det 
sidst införes, wara Murmans ordh; sig icke warit plichtig att säya för desse i sanning 
hwad passerat war. Wachtm. swar: de på tillfrågan, Murman icke förhållit sig illa 
inne uthi courtigardet, men sedan han gick uth, brutit sönder märlan på dörren 
tillijka med dhe andre. Frågades hwem Murman kunde nampngifwa af dhe andre. 
Murman: iag kiände ingen meer än Joh. Hofwerbärgh, hwilken satte puffurten på 
bröstet på Mårten Mårtenson, det iag will erhålla och betyga. Mårten Mårtenson 
berättade Dijkman tillförenne gått med ett järn och ett skiägg, hwilke Erich Larson 
tagit af honom. Dijkman sädan frågat om Mårten icke war med den natten han 
miste skiägget, och då han swarade ja, sagdt: iag råder dig gack intet meer dijt, ty 
det lärer luchta bränt horn, i natt skall tu wetta det blifwer något af, som och 
skiedde. Murman förmantes widlyfftigt att säya hwilka wore i hopen; men han sade 
sig icke kiändt någon meer än Hofwerbergh, eller wetta om han war förklädd. 
Wachten: Eylking stäke allesamman tillgodo. Frågades hwilka dhe woro. Eylking: 
allenast kiände iag Murman och Löfgreen. Rector: Wore då desse med i store 
hoopen. Wachten: ja. Frågades hwad injurier dhe tillfogade wachten? Wachtm:n: 
dhe skiälte och mante uth oss. Hans Hanson smedzgesäll sade sig warit på torget 
samme affton, dijt han hade gått att see hwem som der alarmade, då han sett heela 
hopen. Hade och Dijkman ehest sagdt hoos hans mästare: gack icke wacht här 
effter, ty det lärer luchta bränt horn, sig allenast kiändt Skrufwen och Dijkman, af 
hwilka den förre warit förklädd, men icke Dijkman. Sade wijdare, Skrufwen rände 
med sin stukat under porten, och sädan slog han på lukan, der giästebodzfolcket 
såto. H. Gartman och M:r St[e]uchius sade sig warit der och hördt det. Gesäll.: 
Skruf gick sedan in i wår gård, och åter andre gången till giästebodzgården, men 
när han då kom tillbaka togh iag wärjan af honom, en stund effter kom han igen 
med en hoop studenter och togh sin wärja, men iag kiände ingen. Erich Matson: 
Märlan på cortigardet blef uthbruten med en annan pååk, men camarfönstren sön- 
derslagne med en börckestång, ty barcken satt qwar, och war Murmans börckestång 
länger än han sielf. Wachtm.: Murman hafwer sönderslagit fönstren, effter han 
hade börckestången med barcken på; Murman nekade, sade sig fått biörckepåken, 
den han tagit på torget, åth sin gosse. Wachtm:n: iag såg ingen annan hafwa biörcke- 
stång. Rector: tilläggia I då desse någre skiälsord, eller Murman att sönderslagit 
fönstren? Wachtmäst:n: intet kan iag tilläggia någon wiss, men Murman hade 
stången, och weet iag intet, om han sädan fått den åth någon annan. Parterne 
affträdde.

Consist. förmeentes få någon närmare uplysning i saken, när dhe andre komma 
tillstädes. Imedlertijdh kunde Dijkman upsökas och fängzlas. Kommer Skrufwen i 
staden måtte honom skie det samme. Rect. frågade om desse närwarande skole 
imedlertijdh arresteras eller icke? Swar:des dhe tillsäyas allenast att wara tillstädes, 
när saken här näst företagas, och dhe andre komma tillstädes. Murman effterlätz 
att reesa bort, och lofwade han komma tillstädes, när han får notification om tijden, 
då saken företages, wille imedlertijdh gifwa tillkiänna hwar han blifwer. Vid. act.
12. Junii §. 3.

7. Uplästes 111. Cancell. bref för M:r Hammarino att hafwa titulum Adjuncti uthi 
facultate theologica.
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8. Uplästes Henrich Schaefers bref, der i han berättar sig tagit tiänst hoos H:s 
Excell. h. Henrich Horn, och fördenskull icke kunna för tijden betiäna Acad:n i M:r 
Boos saak, förmenar sig doch effter 3 månader komma tillbaka igen, och då kunna 
fullgiöra sin åstundan här widh. Säger sig lefwererat alle documenterne till Daniel 
Starman i Bergz Collegio. Resolutio. Henrich Schaefer skickas 20 rdr i caroliner.

9. H. Verelius lofwade willja syna hwad skade miölnaren wid Ulfwa tagit giönom 
floden.

10. H. Arrhenius begiärade syyn på sitt praebendehemman. Resolutio. Rector 
skickar en zedel af actis till dem som förr lofwat hålla samme syyn. DD. Hoffwen. 
gick bort.

11. Bewilljades Joh. Wennerbergh 10 dr, Arvido Ferelio 8 dr, Joh. Alm 6 dr smt. 
af cassa studios.

12. Refererade h. Arrhen. sig skrifwit till sahl. Robertzonii swärfader [Jonas 
Bubb] om dhe böcker han tagit af sahl. Stilleri änckia. Honom swarat, att änckian 
intet tager sigh der af; men begiärer, der något blifwer öfwer hans skuldz betahl- 
ning här uppe, det då må bijbehållas till hans betahlning. Resolutio. Desse böcker 
uthtagas effter minoris Consistorii sluth d. 16. Feb. §. 6. 1676.

13. H. Verelius påminte om någre panteböcker, som länge stådt i fisco. Resolutio. 
Dhe försälljas och det öfrige förwaras till ägandernes affordran.

14. Resolv. effter dhe twänne halfwe hemmanen Peer Johanson i Röhrby brukar, 
icke kunna blifwa behållne, läggias dhe både ihop till ett.

15. Begiärade Rector få bruka Skiäggestad torpet för dhe uthlagor der af gå, wille 
reversera sig att wäl byggia och häfda det samme. H. Verel.: det är illa faret af den 
som förr hafft det. Resolutio. Det synes först af h. Quaestore och inspectorib»r, 
sädan kan man sluta om det andra.

16. Fordrade M:r Boos änckia spannemåhl. Resolutio. Det afräcknas på det Roxen 
uthtogh af böndren till henne.

17. Inlefwererades M. Aug. Lenandri andre skrifwelse, der i han undrager sig för- 
mynderskapet i sahl. Bringii huus. Item häradzhöfdingens Höök, att willja tillhålla 
h. Johan [Lenander] han det emottager.

Den 8 Junii
kommo extraordrrie in Consist:m Reet. Magnif., DD. Benzelius, h. Gartman, 

M:r Celsius, h. Norcop., M. Grubb, M:r Steuchius, Jacob Arrhenius.
1. Refererade Rector And:m Rhodiin slagit swärdzfäyaren, så att han är död 

blefwen, och honom der på bortreest, sig fuller i förstonne icke wijst det warit så 
illa, och derföre icke heller kunnat fängzla honom, då han dagen effter war hoos 
Rectorem, och till måltijdz hoos h. Scheffer. Sig sädan med flijt låtit söka effter 
honom, men icke funnit. Frågade hwad nu stodo till giörandes. Resolutio. Man söker 
ännu med flijt effter honom, och skrifwer till öfwerståthållaren sampt landzhöf- 
dingerne, att dhe och slå effter honom; hans saker tagas i arrest och nedläggias.

2. Pälle Person stadztiänare inkom och refererade således: annan pingesdagz affton 
emellan 10 och 11 kom iag gångandes tillijka med en skomakaregesäll, öpnade Hanss 
Staff[anson]s port, och såg en karl liggia på gården lijka som dödh, då kom And. 
Rhodiin, dref mig uhr porten, och slog skomakaren med en kiäggla; sädan toge både 
Rhodinerne kiäppen af mig på gatan, och slogo mig, så att kiäppen gick af; sädan 
slog And:as mig med tegelsteen, och då han icke hinte mig, lopp brödren [Lauren-



i6 y j:  8 j u n i - i i  juni 311

tim] effter och togo så både mig fast wid DD. Stigzelii stallgårdzport. Laurent, 
frågade And:m om iag kiände honom, dhe sloge mig så både, och twunge mig att 
swärja det iag aldrig skulle klaga. När iag upkom höllo dhe mig både i håret, och 
bortgingo när dhe sågo andre studenter komma. Laurent. Rhodiin swarade och sade 
alle dem, som fått hugg sampt huusfolcket wittna det han icke rördt någon. Item, 
barberaren kunna wittna det han wäret ofärdig i sin hand, och icke kunnat bruka 
henne wid måltijdh, mycket mindre der med slå någon, wille der af probera sig 
icke rördt stad2tiänaren. Sade wijdare: när stad2tiänaren kom i porten, slog Anders 
honom med kiägglan och sparkade skomakaren, hwilken och der med gick bort, 
kan altså han icke wittna här uthinnan. Sädan och kunde wij icke både bruka kiäp- 
pen. Stadztiän.: 1 sloge mig med händerne och stehn. Rhodiin: der är osant, ty när i 
kom till lille porten tog Anders kiäppen och slog den af på eder, en novitius togh 
och giömde kiäppen, hwilken och kan wittna att iag icke rörde eder. Stadz:n: Hans 
Stafs pijga såg det att I tillijka hängde i kiäppen, och toge den af mig. Rhodiin: 
det kan intet bewijsas. Stadzt.: I wore lijkwäl i flock med honom. Rhodiin: Jag war 
och långt effter, då I lopp undan. Detta tillstod stadztiänaren. Rhod.: Altså kunde 
iag icke fasttaga eder, som i förr sade. Stadzt.: I hinte mig wid Stigzelii stallport 
och slog mig då, men icke förr. Rhodiin: And:s och iag hinte honom nästan lijka, 
och då And:s slog honom öhrefijl och hölte honom i håret, sade iag: Andrea, 
relinqve eum et curre, hwilket iag icke sagdt om iag tillijka slagit honom, och wore 
wäl dhe som hörde desse orden. Stadzt.: Biskopzänckians pijga uthkom och såg det. 
Rhodiin: det kan hon intet wetta. Skomakaregesällen Hanss Crus inkom, refererade 
allenast sig blifwit stött med en kiäggla, men icke wetta af hwilkendera Rhodiin, 
hade intet meer att berätta effter han strax gått bort. Rhodiin tillfrågades hwar hans 
broder är, swarade sig intet wetta antingen han är i staden eller bortreest, sig icke 
talt med honom sedan tridiedagz morgon. Rector: Han säyes warit i kyrkian fiärde 
dagen. Rhodiin: det lärer icke kunna bewijsas. Rector: Effter det Laur. Rhodiin 
lijkwist warit med sin broder, och Consist. desidererar hans närwarelse då saken 
skall företages, så är dess willje att han imedlertijd ställer caution för sig. Rhodiin 
beropade sig der på, att han sökt draga sin broder uhr fahran, och sade sigh för än 
han ingick hoos Hanss Staffs med handrächning förplichtat sig att icke skohla röra 
någon. Sade sig willja agera sin broders saak, och wara i arrest, icke wettandes om 
någon wille cavera för honom. Han affträdde. H. Gartman: Han behöfwer ingen 
caution effter han icke lärer bortreesa. M:r Celsius och M:r Grubb: säkrare är för 
efftertahl att taga caution för honom. Rector frågade om saken skall ransakas förrän 
den andre kommer tillstädes? Swarades det man bör ransaka, fast ingen åklagare är. 
Rector berättade sig arresterat både Rhodinerne strax wachtmästaren klagade på 
dem. Resolutio. Rhodiin tillsäyes att skaffa caution, och får en dagh eller annars 
drögzmåhl, imedlertijd kan hållas Consistorium, och ransakas.

3. Salomon och Samuel Salmonii begiärade recommenda/ion till consist. Arosiense. 
Resolutio. Testim. kunna dhe få, om dhe begiära, recommendation måge dhe taga af 
någon Professore som dem kiänner.

Den 11 Junii

höltz Consist. majus, praesentes wore Rector Magnif., DD. Benzelius, h. Åkerman, 
h. Gartman, h. Norcop., M:r Grubb, M. Steuchi«j, Jacobus Arrhenius.
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1. Bewilljades Olao Froeselio Sudermanno 5 dr smt. af cassa studios, effter han 
wäret illa siuk.

2. Stadz magist. begiärade, att dhe af Acad:ae medel, som boo wid Strandgatan, 
måtte tillsäyas att reparera sine gator, effter ingen kan reesa der fram, i synnerheet 
nämdes M:r Boos gata. Resolutio. Cursores säya wederböranderne till der om. M. 
Boos gata förmeentes icke behöfwa någon reparation, uthan allenast lille broon, 
som kunde med en ringa ting lagas, effter wercket är behållit.

2[ =  3]. Begiärade Rugman citation på h. Henrich Myrander och hans hustru, att 
swara för sin hustrus fäderne.

Resolutio. Man förnimmer af borgmästaren Låhrman, om han är fullmächtigad, 
iämwäl att swara här till. I det öfrige ställer Rector sig effter tijden.

4. Tahlades om Toboo maasugn, att Carm hade fått befallning, söka förbodh der 
på wid grufwetinget, och måste man afwachta hans swar. Jacob Anderson upkallades, 
och inlefwererade grufwetingetz förklaring här på nembl. att det icke understår sig, 
att willfahra Acad:n här uthinnan, effter det sträfwar emot Kongl. Bergz Collegii 
förordning och privilegium. Resolutio. Bref går till vice häradzhöfdingen Höök, 
och begiäres häradzsyyn på hemmanet, sampt citation på h:r De Geer. Detta låter 
Jacob Anderson sig wara högdt angeläget.

5. Tahlades om sahl. M. Stilleri böcker, Robortzonius [Robertzonius] tagit till 
kiöp. Rector frågade hwarföre Jakob Anderson dem icke extraderar effter Con
sistorii resolution. Jac. Anderss: dhe äre mig pantsatte och kan jag icke lefwerera 
dem förr än iag får min betahlning. Resolutio. När änckian lefwererar peninger, 
tagas dhe uth.

6. Resolverades att Acad:se fiskiare skole tillsäyas, det dhe på en wiss timma 
komma tillstädes, och giöra redo för fisketygen. Jacob Anders, sade sig icke kunna 
uthrätta något med dem. Begiärade Consist. wille sielf citera dem. Resolutio. Wacht- 
mäst:n skall skaffa dem hijt till kl. 1 nästkommande onssdagh. Prof. Steuchius 
upkom.

7. Johan Johanson krukemakare begiärade sin betahlning af sahl. Ausii huus, af 
det arrende, som h. Gartman och M:r Aurivillius skole gifwa för åckren. Berät
tades wara dubbel arrest förr på samma arrende. Derföre kunde hans begiäran icke 
fullgiöras.

8. Stadzwachtmästrn inkom, och sade sig wara befalt af stadz magistraten, att 
angifwa det dråp skiedt är, effter ingen åklagare wore för handen. Berättade sig 
tridiedagz morgonen angifwit saken hoos Rectorem, och begiärade arrest eller 
caution för Rhodinerne, effter det inrhet hopp war om lifwet hoos den som blifwit 
slagen. Reet.: I begiärade arrest eller caution, dock att iag först wille skicka barbe- 
raren, att see huru med swärdzfäyaren tillstod. Detta tillstod wachtmästaren. Hanss 
Staffs pijga, Margreta Michels dotter aflade edh, och witnade således. Jag weet intet 
huru And. Rhodiin kom i gården, wid kl. 10 om afftonen; men sädan kom Laurent, 
och frågade effter honom, dessinnan stodh And. i hwalfwet, och frågade då Larss 
[Persson] smed [som] gick förbij hwad han war för en hunsphott, smeden swarade 
på tyska, det iag icke förstodh. And. sade: du tahlar tyske som en hunsphott och 
togh honom i halsduken, då gick iag och bad fahr gå uth, när han kom hade And. 
släpt smeden och tagit ihop med spettalsdrängen Pälle [Larsson], dhe refwes, och 
sade spettalsdrängen, nu seer I att wij äre edre öfwermän, om wij wille, frågade om 
han wille gå sin wäg? Rhodiin sw:de: iag will gå; dhe andre, så går. And. gick up
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för gården, bad penalen uptaga halsduken, som Pälle dragit af honom, det penalen 
och giorde. Sedan gick Andreas up under hwalfwet, och då kom Laurent. Rhodiin i 
gården. And. sade, bror är du här? Laurent.: ja, har någon slagit dig bror? And.: 
ney, men iag har rifwitz med dem. Laur.: Har någon slagit dig, så skall iag slå honom 
till dödz i dagh, bad så poenalen taga kappan. Jag och knifssmedzdottren hindrade 
honom, tillbudo oss willja säya huru det begyntes. Laur. swarade föga der till, mädan 
wij så hindrade honom, sprang Andr:s uthföre igen, då swor Laurent, att han skulle 
allenast höra huru det stod till, och icke röra någon; gick så uthföre och frågade om 
dhe hade ondt emot brödren. Dhe andre swarade ney, uthan han förförde sig på oss 
och wij hafwe refwetz med honom, men nu hafwa wij gifwit honom till, och han 
sagdt sig skola gå sin wägh. Laur. sade: kom nu bror dhe hafwa intet ondt till digh. 
And.: ja, digh håller iag af, tagandes om en och annan, och i detsamma gaf han 
Laurentio förste slaget med en steen som han hade i handen. Laurent, gaf sig tillbaka 
och sade, å bror, men hwem han ärnade slaget weet iag icke. And. tychte illa wara 
det han slaget brödren, bad honom gifwa sig tillfredz. Språng i samme if:r och 
togh kryckan af formsnijdaren [Johan Chr. Heijer], sprang så effter pappersmaka- 
ren, men han lopp bort undan, då wände And. om wid hwalfwet, råkade så swerdz- 
fäyaren, och slog honom strax i hufwudet med kryckan, att han föll neder. Denne 
hade intet trätt med Andrea. Sädan sprang And. till en skomakaregesäll [Hans 
Crus], som skulle gå uth; iag gick andre gången och badh fahr gå uth, men han 
wille icke; när iag åter kom uth igen, låge skomakaren och formsnijdaren nedh på 
gården, blodig war skomakaren, men om formsnijdaren war blodig weet iag icke. 
Frågades om kryckan gick sönder förste slaget? Sw. ney. Skomakaren sade, iag haar 
intet giort eder emot, iag är eder landzman. And. swarade: des mehr skall du få 
hugg, togh honom i håret och slog honom öhrefijhlar. Omsijder kröp formsnijdaren 
in och skomakaren gick bort. Andr. rette up swärdzfäyaren, sade, du giör detta på 
det du icke skall få mehr hugg, men den andre tahlade intet. And. drog honom om
kring och sparckade honom, togh honom i håret och slog honom i mareken, drog 
honom åter omkring, sädan gick iag ett ährende uth på gatan, då skomakaren bort
gick, och när iag kom tillbaka, wore både Rhodinerne uhr gården. Uthom porten 
wille Andreas taga kiäppen af stadztiänaren, meer weet iag intet här om, ey heller 
om han feek kiäppen af stadztiänaren. Frågades om Rhodinerne drucke der hoos 
Hanss Staffanson. Pijgan nekade, sade sig och icke wetta när And. inkom, effter 
hwilken poenalen först frågade, och sädan brödren.

Karin Anders dotter inkom till wittnes, förmantes att säya hwad sant wore, och 
det hon med edh bekräffta kunde, och berättade således: iag weet intet huru And. 
kom in i gården, men först iag blef honom warsse, kom han ifrån bakporten, och 
ärnade gå uth, smeden [Lars] kom effter skulle och gå uth. Andreas wände sig i 
hwalfwet, och frågade hwad han war för en hunsphott? Smeden swarade, det skall 
magistraten bewijsa, om iag är någon hunsphott. And. tog honom i halsduken, då 
kom spettalsdrängen [Per Larsson], togh i studenten och förde honom fram på 
gården, hwaräst dhe både hade honom kull, och höllo honom i håret. Studenten 
sade, släpp mig, iag will gå min wägh, han slap, band halsduken på sig, och mötte 
Laurenti[um] i hwalfwet, till hwilken han sade: Jag har håhrrifwitz med twå. Laurent, 
swarade, har du det giordt? Bad poenalen taga sin kappa som han och giorde. Dock 
swor Laurent, att han icke skulle röra någon menniskia, och icke heller såg iag honom 
röra någon. Ginge så både bröderne neder på gården. Laurent, tahlade med dem
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andra att böra hwad dhe skulle träta om. And. slogh brödren med stehn, och klagade 
der öfwer, språng uppå gården, wände åter om, togh kryckan af formsnijdaren, och 
slog der med swärdzfäyaren, som något tillförenne sade åth honom du äst tämlig 
styf på dig du. Swärdzfäyaren föll kull, och tahlade intet ord meer, war tämlig 
drucken. Sädan slog And. skomakaren med flata wärjan, som han tagit af honom, 
skomakaren sade: kiäre landzman, låth intet så illa. And. slogh så kull formsnijdaren 
med händerne. Laurent:m sågh iag intet röra sig, ty han swor förän wij släpte 
honom, att han ingen röra skulle. Sädan togh And. up swärdzfäyaren, sade han lågh 
på luur, men den andre rörde sig intet. And. hölt honom i håret, och slog honom i 
backen igea Laurent, sade, bror, willje wij gå bort, det blifwer intet annat än ondt 
af. And. sparckade swärdzfäyaren illa, wille åthskillige gånger hafwa up honom, tog 
i håret och drog honom omkring. Sädan ginge både bröderne bort. Karin swarade på 
tillfrågan sig icke wäl wetta, antingen Andreas slog med wärjan eller kryckan på 
skomakarea Margreta tillfrågades om Laurent, rörde någon på gården, hwar till hon 
och nekade.

Larss Person skomakare gesäll inkom, tillfrågades om Laurent, inmängdt sig i 
saken? Swarades: intet kan iag säya det, men åth mig sade han när brödren slog 
mig, om iag wiste du wore skyldig, skulle iag trampa dig under mine fötter, men 
intet kan iag säya att han rörde den döde eller någon annan. Formsnijdaren [Heijer] 
inkom, och frågades der om; berättade Laurent:m fuller intet rördt någon, men 
dock kunnat hindra brödren och att swärdzfäyaren skulle allenast sagdt, fahr intet 
så med karlen, då And. slog gesällen. Hwar på han skall slagit swärdzfäyaren, och 
åter gesällen andre gången.

Larss Person smedh berättade således: iag ärnade gå bort emellan 9 och 10. Då 
råkade And. mig i gången der han stodh, frågade hwad iag war för en hunsphott, 
iag swarade det skall magistraten bewijsa om iag är, han fick mig i halsduken, 
spettals drängen [Per Larsson] lade sig i förswar för mig, och sade att iag icke war 
någon skiälm, dhe bure så ihop, och wore nästan lijke gode, sädan skildes the åth, 
och bryggaren sade åth mig, det är bäst wij gå bort, som wij och giorde. Pijgorne 
witnade det smeden och slagit Andream, som hadhe en kiäggla i handen. Smeden 
nekade sig rördt honom, eller sedt Laurentium der i gården, för än han bortgick.

Per Larson spettahlsdräng inkom, berättade således, doch icke som wittne, alden- 
stund han med dhe förre interesserade i saken, och inge witnen wore meer än både 
pijgorne. Smeden och iag hade ärnat gå bort, då kom Rhodiin effter, begynte skiälla 
smeden, och togh honom i halsduken, iag wille skillja dem åth, då togh And. mig i 
håret, sädan skildes wij åth, och gick iag till ij ka med smeden bort, weet altså icke 
hwad sädan skiedde. Laur. Rhodiin, sade denne hospitalsdrängen warit störste orsa
ken till altsammans, i det han illa slagit och der med retat Andream. Drängen nekade. 
DD. Benzeli[us]: dhe andre witna på eder det i sagdt, wij äre edre öfwermän. 
Drängen: det sade iag. Laurent. Rhodiin ursächtade sig, att han icke kunnat hindra 
brödren, som war mycket starck, effter han warit ofärdig i handen. Detta witnade 
Rector och h. Norcop. wara sant, så att Laurent, icke förmått samme dagh hoos 
Rectorem skiära sig sielf brödh. Parterne affträdde. Consistorium kunde af det nu 
inkommit war, icke finna Laurent, deelachtig af denne giärning. En eller annan 
tychte honom lijkwist bordt hindra brödren, och kunna wara tillstädes, när hans 
saak förekommer, doch blef intet resolverat här om.

Rector berättade den wachtknechten som warit wästeruth, fått underrättelse wed
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örsundzbroo, att tridiedagz afftonen skulle der warit twänne personer, den längste 
hafft lijtet håår och lijfgehäng, sagdt uthaf hwad studenter nu wore i Upsahla, att 
en kunde slå 10 med en kiäggla.

9. Malin Pärsdotter biskopzänckians pijga inkom, nekade sig kiänna eller kunna 
åthskillja Rhodinerne. Sade stadzt:n kom springandes, mitt wid Archiebispens stall
port, togo dhe honom i håret, så wäl den som före kom som den effterfölgde, hade 
honom in emot Carl Andersons, då kom en penal, och släpte dhe honom, ginge 
sädan gatan upföre. Dhe frågade om han skulle klaga, han nekade och swor det 
han icke skulle klaga. Omsijder tillstod pijgan, att den ene bedit den andra låta 
blifwa stadztiänaren; sade och tillijka med stadztiänaren sig icke sedt Rhodinerne 
wara blodige.

Den 12 Junii
höltz Consist. extraordim präsentes wore Rector Magnif., DD. Brunnerus, DD. 

Benzelius, M. Liung, h. Norcop., M:r Steuchius, Jacobus Arrhenius.
1. Thomas Erson i Kiällberga och Ahlunda sochn, begiärade få sittia qwar wed 

sitt hemman. Resolutio. Det är resolverat förr.
2. Pehr Bengdtson Academiae fiskiare inkom, sade sig warit 4 åhr i tiänsten, 

brukat egen nooth och näät, allenast fått någon hiälp till dess reparation. Hafft 
twänne Acad:ns båtar, af hwilka en legat på landet half annat åhr obrukelig, den 
andre hade Erich Tysk Acad:ns fiskiare, tagit bort samme åhr denne tillkom, gifwit 
sig i h. Rudbeckii tiänst, och brukat båten in till dess han borttogz och fördes till 
Rosenberg, der ifrån han icke kom tillbaka. Sädan hafwa dhe twå brukat en båth 
med h. Rudbeckii fiskiare [Måns Olsson]. Fans af Communitetz inventario att 
Acad:n hafft egen noth, det wiste denne intet beskiedh om, effter han wore kiöpt 
förr än han tillkom. Swor det han ingen noth fått af dem för honom wore, uthan 
hafft sin egen, tillstod sig dock fått dhe 6 dr till reparation, som finnes på inven
tario. Sade Simon fiskiare uthtaget 15 dr förlijdic åhr mädan denne lågh siuk. Honom 
förehöltz det måtte wara Acad:ns noot han brukat. Fiskiaren stod en stund icke 
wettandes, hwad han skulle swara. Omsijder sade han sig tagit 26 dr af sin huus- 
bonde, och kiöpt derföre noth och fiskieredskap. M:r Liung: Kan 1 tillstå det att h. 
Rudbeck dragit båten ifrån Acad:n? Fiskiaren, ja det kan iag. Tillstod och att den 
andre fiskiaren kiöpt sin deel af nooten för dhe 15 dr han togh förre åhret, och att 
hwar haar sin deel hemma hoos sigh. Måns Olson h. Rudbeckii fiskiare warit förr i 
tiänsten och kunna gifwa någon underrättelse der om. Resolutio. Wachtmästrn skaffar 
dem tillstädes effter förre resolution, och kallar jämwäl Måns Olson.

3. Inkom stadzwachtmästaren emot dem som gått grassation för juhl, och war 
ingen tillstädes meer än Skruf och Eekman. Skrufwen sade sig warit siuk och icke 
kunnat comparera. Bekiände sig kommit till när dhe andre slogo på courtigardet 
med stehn. Sade dhe andre togo min häst och förde honom i smedzgården, men icke 
stötte iag med wärjan, under porten i giästebodzgården, uthan Murman giorde det, 
och wille dhe borttaga maystängren, weet intet af Ciämbnärsfönstren äre sönder- 
slagne eller någon arrest, meer än den i fiohl juhl skiedde. M:r Steuch.: Hofwerberg 
sade att i wore tillstädes, och hade pistohler. Skruf nekade. Sade Eekman icke warit 
med. Wachtmästrn wiste ey heller beskedh der om. Eekman begiärade attest att han 
wore frij. Consist.: I böra afwachta den tijdh saken slutes. Parterne affträdde.

DD. Brunnerus upkom. Sädan discurerades något om saken. Wachtmästaren och 
Skruf inkom wo åter, och denne tillfrågades huru han war klädd. Skruf: iag hade en
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fårskinspäls. Frågades hwem war meer. Skruf: Ausius, Murman, Eylking, Hofwer- 
bärg och en lijten karl med zabbel, som war dagen effter hoos Murman, men iag 
kiände honom icke. Tillstod sig warit förklädd, men sade sädan sig hafft pälss i 
mening att reesa uth, och icke att gå grassation. Kiändes och wid att han under h. 
Arrhenii rectorat rijdit och skiutit på torget, men icke wist af någon arrest, i denne 
grassation warit wid pass 20 personer. Ulmskogh [o: Andreas Ölmskog] fölgdt att 
taga igen hans häst, men icke warit med i grassation. Resolutio. Futurus Rector deter- 
minerar tijden, till hwilken dhe alle citeras, komma dhe icke, så måge dhe dömas 
absentes. Vid. act. 22. Junii:4.

4. Inkom Joh. Teller emot Skruf och dhe andre som öffwerfallit honom på gatan 
med wärjor, skriande och skiutande. Teller berättade nu som förr, dem med wärjor, 
skriande och skiutande fölgdt honom ifrån Prof. Liung till h. Verelii port. Kiämpe 
sade sigh allenast skiutet uth med sig wed gården. Teller: det skiedde på gatan. 
Häfling: Skottet skiedde i rännelen uthom porten. Kiämpe: iag och Skruf hade 
wäre wärjor uthe, men icke Häfling, och skiälte Teller oss. Teller nekade. Petrus 
Tyssbergh [Tystberg] sade sig warit i M:r Liungz cammar, och sedt det dhe kommit 
effter, ropat hunsphottar, hafft dragne wärjor, skiutit med pistohl, när han kom 
uthom porten. Joh. Palmroot: I min cammar hörde iag skiuta, gick så neder och 
sågh dem föllja effter Teller och hans föllje alt in till h. Verelii port, och när dhe 
kommo tillbaka sade en: sådane etc. hade iag wäl kunnat slagit twå. Rector: Kiämpe 
sade Skruf hafft något emot Teller. Kiempe: ney, emot Simming hade han något. 
Palmroot: sädan wore twå ihop med wärjorne. Häfling tillstod sig sagdt för dhe 
andre, att en kallat dem hunsphottar. Sade och nu Eekhof icke hafft wärja eller warit 
ute, twärt emot sin förre berättelse. Teller: M:r Liung kan witna, att dhe skiält 
wachten, och att dhe sädan klädt om sigh.

Resolutio. 1. Böta Skruf, Kiämpe och Häfling effter lagh 6 mk smt. hwar, för 
skiälzord. 2. effter constitutiones och placatet äro wärjorne med puffurten för
fallne, och plichta dhe alle fyra 12 mk smt. hwar för oliudh, och gå i fängelse till 
torsdagzmiddagen.

Teller berättade Kiämpe i farstugun undsagdt sig när han komme uhr proban. 
Kiämpe, iag lade och det till, att I skulle swara mig, för det i beskylte mig, att iag 
hade förklädt mig. Teller: iag will wäl swara der före.

5. Erich Matson wachtdräng inkom emot Kiämpe, säyandes honom tillbiudit sig 
willja gifwa förlijkning, förr det han huggit honom. Kiämpe: iag sade det intet, 
uthan att iag hade gifwit förlijkning till en student som iag skadade oförwarandes. 
Olof Biörn och Simon [Olofsson] wore tillsagde att wara tillstädes och wittna, men 
den ene kom intet tillstädes och den andre war bortgången. Altså kunde saken nu 
intet slitas.

6. Sam. [Johansson] klåckare yrckade på löhnen för klåckeställningen. Resolutio. 
När något faller, får han, imedlertijdh måste han dröya.

7. Uplästes rådstugurättens resolution eller förklaring, på Consistorii remiss, an
gående Samuel Johansons kiölnebygnad, af hwilken Profess:r M:r Fornelius låtit 
rijfwa en deel af taket. Förklaringen lydde så. Effter såsom Sam. Johanson är ägare 
af sin bygnad, som Consistorii majoris remiss af d. 13 Decemb. 676. omtahlar, och 
ingen hafwer honom ännu lagfördt, om den laghligen är opbygdt eller ey, altderföre 
är stadzrätten icke befogat effter lagh eller wahnlig praxin, i sådan en saak, der 
ingen är åklagare, att döma. Resolutio. Detta communiceras med h. Profess: n For- 
nelio.
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8. Bref går till Stannan, och han anmodas att agera saken i mons. Schsefers ställe.
9. Inlefwererade bookhållaren Rommel 674 åhrs böcker, togh den sädan tillbaka 

att läggia i cantoret hoos dhe andre rächningerne.
10. Uplästes twänne Joh. Barcklais citationer på Academien, den ene att giönom 

sin fullmächtig wid Waxahla ting d. 26 Junii swara hust. Mahlin wid Ulfwa qwarn, 
till all bewijslig bekostnad, som hennes man giort i reparationer af huus och annat. 
[Fortsättningen ej inskriven på härför reserverad plats i  protokollsboken.]

16 Junii
wore effter bönestunden tillsammans i kyrckian med Rectore Magnif. Doct. Pet. 

Rudbeck, DD. Brunn., h. Gartman, Doct. Hoffwenius, h. Verelius, h. Norcop., M:r 
Grubb, M:r Steuchius. Not. Rect. Magnif.

1. Föredrogz å nyo det ährendet om maasugnen wid Skahla i Tegelsmora sochn, 
emädan det befahrades, att om Consist. skulle blifwa wid sitt förra sluth om häradz- 
tingetz der å orten ansökiande, torde saken dragas långt uth, och Acad:n imedlertijd 
lijda skada på hemmanet; hwarföre slötz, att man nu allenast skall begiära förbodh 
på maasugnsnens byggiande, och sedan gå en annan uthwäg, nembl. sökia strax höga 
öfwerheeten, ehwad man samma förbodh winner eller intet.

2. Johannes Ernst Wessmannus, som i förleden påsketijdh fick bewillning till 
reesepeninger af cassa studiosorum 10 dr smt., har samme penninger ännu icke uth- 
taget, utan ämnar dem till reesepeninger om Gudh hiälper honom till hälsan. Men 
effter han nu ligger illa siuk, begiärades, att han imedlertijd kunde få en lijten hiälp, 
och dhe förre lijkwäl blifwa behållne. Resol. Han får nu 4 dr smt., och kan få 
sedan mera, ehwad han kommer till hällsan, eller Gudh honom täckes hädankalla. 
Doch måste desse peninger lefwereras M:ro Kilandro, eller någon annan af dhe 
äldre landzmännerne, som kan giöra rächning derföre.

Den 17 Junii
wore effter sluten gudztiänst med Rectore till samptahl i kyrckian, Prof. Gartman, 

DD. Hoffwen., M:r Liung, h. Verelius, h. Norcop., M:r Grubb, M:r Steuchius. Not. 
Rect. M.

1. Propon. Rector, att Olaus Häfling, som sitter i fängelset, och war dessuthan af 
Consistorio majore dömder till böter, begiärade plichta jämwäl för böterne med 
fängelset, effter han är fattig, och hans moder en bondeänckia. Resol. Här uthi kan 
Rector dispensera. Doch så, att man inlåter sig i det som Commissorial Rätten wid- 
kommer.

2. Stephano Dalino Herdalio bewilljas 6 dr sölftrmt af studentecassan, effter han 
och fattig är.

3. Christophorus [0: Christian] Tunder Lubecensis begiärer testim. Resol. Han får 
testimonium, att han har förhållet sig wäl, så länge han har warit här.

Den 22 Junii*
höltz Consist. majus, praesent. wore Rector Magnif., DD. Benzelius, DD. Skunck, 

h:r Åkerman, DD. Hoffwenius, M. Liung, h. Norcopensis, M:r Columbus, Jac. 
Arrhenius.

* I protokollsboken äro före detta datum  flera sidor lämnade tomma, väl avsedda bl. a. för 
anteckningen om det rektorsskifte, som enligt protokollet för den 30 maj, punkt 3, skulle äga 
rum  den 19 juni, varvid professor Andreas G rubb  tillträdde rektoratet.
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1. Constituerades officiarii in proximum semestre.
Decani in facult. theologica Doct. Benzelius, juridica h. Åkerman, medica h. Rud- 

beckius, philosophica M. Fornelius.
Adsessores Consistorii minoris: Doa. Skunck, h. Lundius, M:r Fornelius, M:r 

Aurivillius.
Inspect. stipendiariorum: Doct. Brunnerus, DD. Hoffwen., M:r Steuchius i 

Magnifici Reaoris ställe, hwilken och blifwer inspeaor i M. Steuchii ställe igen på 
fölljande åhr.

Om inspectorib. typographiae talade fuller Rector, dock blefwe inge tillsatte, alden- 
stund en eller annan tychte det icke kunna skie så länge trycket stodo uthi sådane 
disordres. Hwar emot Doct. Skunck meente dem dess snarare böra tillsättias.

2. Tillsattes att revidera 673 åhrs book, Doct. Brunn, såsom Rector illo tempore, 
DD. Hoffwen. och h. Norcop. såsom inspect. aerarii; DD. Skunck och M:r Celsius 
deputati af Consistorio 674 åhrs rächninger. Doa. Benzel. såsom Rector, Doct. 
Skunck i h. biskopens DD. Lithmans ställe och M. Steuchius i sal. h. Terseri ställe, 
såsom inspectores aerarii, h. Lundius och M:r Grubb, deputati af Consistorio. Widh 
detta tillfälle påminte Doct. Skunck, det boolchållaren borde förmanas, att skynda 
sig med dhe andre böckernes förfärdigande, ty Revision skulle nu förmodeligen få 
en annan motum, och att tillhålla fougderne, att dhe inkomma med sine rächninger 
till den tijdh wara böhr. Rector lofwade sig skola tillsäya boolchållaren här om, och 
befalte det föras till acta.

3. Unonius skall citeras till nästkommande onssdagh, att förklara sig på dhe in- 
kompne beswär. Förnimmer Rector af bookhållaren det wara nödigt, så citeras och 
dhe andre fougderne der till.

4. Dhe som interessera i den grassation för juhl skiedde, skole citeras till Larss- 
mässo tijden. Vid. act. 22 Aug. §. 12.

3. Läth sahl. h. Berelii änckia fråga, när hennes nådhåhr exspirerar, begiärade och 
husesyyn på Wallskogh. Resolutio. Nådåhret begyntes d. 3 Aprilis A:o 676. och 
expirerade samme dato 677. Husesyyn omtahlas när h. Verelius konwwer tillstädes.

6. Larss Hansson och Olof Marckuson i Brunby och Börje s:n begiärade än 
wijdare niuta den förmedling här tills warit på deras hemman. DD. Benzel. och DD. 
Skunck witnade böndren icke kunna blifwa behållne, med mindre förmedlingen 
blifwer ståendes. Resolutio. Upskiutz till h. Räntemästrns hemkompst.

7. Kiämpe citeras till näste Consist. att swara Erich Matson wachtdräng, och 
denne tillsäyes att då hafwa sine witnen tillstädes.

8. Tahlades om Rugmans begiäran, att få citation på h. Henrich [Myrander] sin 
swåger och hans hustru. Resolutio. Dissereras till dess tutores blifwa tillsatte, och en 
wiss deelningzdagh förordnad.

9. Discurerades om M. Boos saak, huru man sig der uthinnan skulle förhålla, 
aldenstund Starman ännu icke swarat.

Resolutio. Man dröyer här med till näste Consist., imedlertijd wäntar man Star
mans swar.

10. Upwijstes h. Olai Rudbeckii förslag på dammen här wid qwarnen, så att han 
af biälkar och stehn kommer till att kosta 2257 dr, af järnanckar och stehn 1175. 
Doct. Benzel.: Mon den gamble dammen icke skall kunna botas? Rector: H. Rud- 
beck tychte i förstonne det kunna skie denne gången, men sedan fruchtade han 
reparations omkostnaden skulle stijga halfparten så högdt, som en ny bygdes. Rero-
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lut io. Om reparation icke stijger altför högdt, så blifwer man der wid för denne 
gången, och confereras än wijdare med h. Rudb. der om. Penninger tages att kiöpa 
timmer för till damben.

11. Mölnaren i Ulfwa begiärer hiälp till reparera sin damb med. Resolutio. Man 
informerar sig om accordet med honom.

12. Bewilljades Nie. Sig[g]onio W. Gotho testimonium.
13. Talades om hwem som skulle gå watnsyyn. H. Åkerman disputerade der emot 

att Profess, skulle gå, dhe andre tychte bäst wara om dhe ginge, som förr warit 
brukligit.

Resolutio. M. Kilander, M:r Kidronius, Joh. Siwert, Jacob. Anderson, Ringius, 
Unonius, Klint, murmäst:n. Cursores och wachten gå på watnsynen. Cursor skickades 
till borgmäst: n Bergh, att säya det dhe i morgon skulle wara tillstädes. Cursor kom 
tillbaka, och sade det borgmäst: n hölt onödigt, att någon af Profess, går, effter ingen
dera borgmäst:n blifwer hemma.

14. Inskrefwes till stipend. peccun. in faeult. theol. Joh. Wallenius Hellsingus i 
Gabrielis Phragmenii ställe. Matthias Lundelius Upland. uthi Pet. Kiermans ställe 
till ett halfft nun. Till Communitetet, Ericus Hammarinus Roslagius uthi Erici 
Rhudelii ställe. Jacob Wenman W. Bothniens. uthi Olai Roselii ställe.

15. Supplicerade Jonas Wigman Hellsingus, att få resten af sitt stipendio. Swarades, 
att effter han warit borta sidste termin, och derföre uthsluten, hade han intet att 
tahla på något meer. Dock recommenderades han att få någon hiälp af muleta. M:r 
Columb. inspector stipend:m lofwade der af 20 dr kmt.

16. Uplästes 111. Cancell. bref för M:ro Petro Holm, att wara theol:ge Professor 
honorarius här wid Acad:n, och få Hageby och Ramsta pastorat, till dess någon 
anständig lägenheet sig yppar för honom. Item att hafwa sitt rum näst Professores 
theologiae ord:os, effter han wäret ordin:us wid Acad:n i Lund. Resolutio. Han får 
sin introduetion om torssdagh.

17. Nicol. Sundbärg Wermland«r hade skriffteligen begiärat, få giönom sin full- 
mächtig swara Karin Elofsdotcer, angående lägersmåhlet, begånget för try åhr sedan. 
Res. Han måste sielf swara i en sådan saak, och effter han i try åhrs tijdh tergiver- 
serat att comparera, citeras han nu tridie gången till Consist. majus wid Larssmässo- 
tijden. Citation ställes cautionisten i händer.

18. Effter Ernest war nu död blefwen, så bewilljades till hans begrafning ännu 
6 dr smt. af cassa studios:m till dhe 14 förr wore honom bewilljade.

Dhen 30 Junii
höltz Consist. majus, präsentes wore Rector Magnif., DD. Benzelius, DD. Skunck, 

Doct. Hoffweni«r, h. Verelius, M:r Columbus, J. Arrhenius.
1. Discurerades om den husesyyn sal. h. Berelii änekia begiärer på Wallskogh. H. 

Verelius sade sig påmint Unonium att han bör den förrätta, effter det wore i fougde- 
ordningen, och hörde således hans ämbete till. Detta tychte och dhe andre Profess, 
wara nog. Resolutio. M:r Columbus förrättar denne syyn tillijka med fougden och 
rättarne.

2. Begiärade åter mons:r Sparwenfeldt testimonium. ProRector talade om den 
sidhwördnat han bewijst honom, och Consistorio minori, i det han icke welat com
parera, och dess uthan warit orsaken der till, att dhe andre nobiles absenterat sigh. 
Magnus Cursor inkom, sade mons:r Sparwenfeldt swarat på citation, att dem wore
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borta, som rätte orsaken är; saken wara gammal och sig derföre icke comparera. 
Doct. Benzel. tychte, att Sparwenfeldt hade bordt excusera sig, och icke så swara. 
Resolutio. Han får intet testimonium.

3. Begiärte Mag:r Rhudiin recommendation till Härnösandh. Resolutio. Han kan 
betiäna sig af sitt testimonio.

4. Uplästes stadz magistratens i Stockholm bref till Consist:m att någre måtte 
förordnas, som tillhålla Acadrae mölnaren Johan Matson att uprätta ett lagligit in
ventarium, effter sin hustru, sådant som han wid påfordran med edh skulle kunna 
besanna, på det stufbarnen måtte wetta hwar uthi dheras möderne består, och der 
till effter lagh träda kunna. Item, ett memorial på utestående fordringar, och för- 
techning på det Johan Matson emottagit af stifbarnen.

Res. Effter det mölnaren haar sielf begiärat Mag. örn, så kan han det giöra tillijka 
med bookhållaren, och invent:m öfwerskickas om tijsdagh med posten.

5. Uplästes Rosenhofs och Rothmans bref, att någon af facult. med:ca wille hafwa 
inspection öfwer dheras puppil Henrich Meyrman [0: Henrik Myrman]. Resolutio. 
Dem beswares, att han nu icke will slå sig till medicinarn uthan studium juris, (detta 
berättade Rector) och att han icke lärer lagdt dhe fundamenter, att han med någon 
success kan slå sig der till. 3. Att han behöfwer en privat praeceptor. 4. Att Con
sistorii och Rectoris deel af böterne remitteres.

6. Uplästes Hälljestad böndrens begiäran, att Acad:n wille förunna cappellanen 
[Nils Wadman] der i församblingen dheras uthfiällar. DD. Benzeli»r och h. Verelius 
tychte det icke böra skie, ty man befahrade det fiällarne på sådant sätt skulle omsijder 
komma ifrån hemmanen, torde och böndren sädan begiära förmedling i anseende der 
till, tychte och att Acad:ns andeel kunde afskiljas ifrån dhe andras, och sädan effter 
någon frijheet skattläggias. Resolutio. Will han åhrligen gifwa något derföre, så får 
han det ellies intet.

7. Inkom åter Erich Matsson wachtdräng emot Joh. Kiempe. Stadzwachtmästaren 
berättade Kiämpen och Simon [Olofsson] gullsmedz gesäll warit på bröllop hoos 
Anders Olofson smedh, gått der ifrån och sönderhugget maystängerne. Kiempe: iag 
kom ihop med Skruf, Daniel Dijkman och Hofwerbärg och råkade Simon i Swart- 
bäcken, Dijkman och Hofwerberg spelade. Wid smedens port war Simon, kl. emot 11 
togh smedzgumman oss in, emot tu ginge wij alle uth, och då war en stor hoop 
studenter af Roslagiis och andre uthe, Simon gick bort, hwart weet iag icke. Wachtm.: 
I war med, och sade eder länt bort eder wärja. Acad:ae wachtmästaren: Kiämpe sade 
sig länt uth sin sabbel samme natt till M. Johns [Edhelii] sohn i Wändel. Kiemp[e]: 
ney, dagen tillförenne länte iag honom wärjan. Broken: han sade och om Simon 
giorde skada med wärjan sädan, weet iag icke. Erich Matson yrckade ännu på det 
Kiämpe tillbudit förlijkning, säyandes: iag har förr gifwit uth då iag stack en stu
dent. Kiempe: Jag sade mig allenast heller willja gifwa uth 2 rdr (men ingen rogh 
nämbde iag) än blifwa berychtat. Prof.: men sädh nämbde han. Erich Larson witnade, 
Kiempe sagdt sig willja gifwa 1 t:a rågh eller något af barmhertigheet. Erich 
Matson: han sade, om man skulle skicka eder penningarne och I accordera sedan med 
barberaren, så torde han låta sig nöya med något mindre. Simon Olofson guldsmedz- 
gesäll inkom; sade sig skildtz ifrån dhe andre widh giästebodet och gått heem; men 
dhen andre gått öfwer broon. Tillstodh att Kiempe hafft wärja på sig med com- 
mendeurfäste. Erich Matson: När Simon reste på landet, sade Kiempe, det han drog 
öhronen åth sig. Simon: det må han see sig om. Rector: Hwars wärja hade I,
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Kiämpe. Kiämpe: Jag hade Unneri commendeurwärja. Nu tillstodh Kiämpe det 
han welat gifwa Erich Matson en tunna rogh, som och nämbt 1 rdr. Item sagdt kan 
hända Simon har giort det, och drager öhronen åth sig. Stadztiän.: samme karl som 
högg Erich, högg och mig; Kiämpe: ney det war intet. Consist.: då weet I wäl hwem 
som slog dhem både. Parterne affträdde. Res. Kiämpe går in carcerem, så länge man 
kan förnimma af M. Jons [Edhelii] sohn i Wandel, om han hafft Kiämpes wärja 
den tijden, och reest med henne bort. Kiämpe inkallades ännu, och förehöltz mycket 
att bekiänna sig, men kunde intet förmåås der till. Begiärade underhold i fängelset 
af dhen honom låtit sättia, och affträdde. Erich Matson tillsades att gifwa honom 
3 öre smt. om dygnet.

DD. Hoffwen. afträdde.
Kiämpe inkom å nyo, bekiände sig warit i giästebodet med Skruf, Dijkman och 

Simon, sedan en af dem gått in hoos Holmen, imedlertijdh stodh iag, sade han, 
gient mot andre Pleningens port, då märckte iag att dhe bohre ihop med wacht- 
drängiarne, och Erich slog Skrufwen ett godt slag, sädan mig, och då högg iag 
honom med sabblen och lopp effter honom, mins intet om iag sedan kom tillbaka 
och högg den andre. Simon war och med, men bad mig tijga, sädan gick iag i 
Skrufwens gård och han kom hem effter sädan han lupit om staketen. Hofwerbergh 
gick bort, dhe andre hÖlle stadz wachtknechten i håret, gullsmedzgesällen slog 
honom, och Dijkman sade: iag klipte honom. Skrufwen hade en afbruten wärja, 
den iag förr sade mig hafft. Resolutio: effter Kiempe icke kan få caution för sig, så 
förseglas hans böcker till wederpartens säkerheet.

8. Hade DD. Loccenius eller Swanbärg på dess wägnar begiärat, husesynen på 
Skiäggestadh torpet måtte upskiutas till Olofsmässo tijdh, eller till dess han återkom
mer, effter ingen annan är der om kunnig. Resolutio. Man kan dröya der medh.

9. Berättade Rector And. Ulmskogh [a: ölmskog] Werml. som förr kallat sig 
Werme, stulit hoos häskolasse [0: Lars Eriksson] och sädan stuckit sig undan. Rero- 
lutio. Actor skaffar underrättelse, hwar han är, så får han citation på honom.

10. Resol. Kiörlingens böcker skola registreras af vice Bibliothecario och Secre
tario, och sättias i Bibliotheket.

11. Uplästes tingzrättens wid Tegelsmora förklaring på Acad:ns begiäran, an
gående inhibition på maasugnsbygnaden wid Tobo. Nl:n att tingzrätten intet kan 
giöra der åth, effter wederparten wore för seent stämd.

Res. Skrifs bref till Kongl. M:t här om.
12. Bewilljades Brunby bönder ne 3 åhrs continuation på förre förmedling.

Den 8 Julii
effter högpredijkan, sammanträdde i gamble Acad:n Rector Magnif., M. Holm, 

M. Liung, h. Arrhenius, h. Norcop., M:r Columbus, M:r Steuchius, J. Arrhenius.
1. Kungiorde Rector bref wara kommet ifrån M. Starman, med berättelse, att 

deductionen öfwer M. Boos saak icke blifwer i Kongl. Revisionen emottagen, af 
orsak, att han är för lång, och att h. Gyllenstolpe sagdt den böra contraheras till half 
annat arck, effter stadgan der om, doch hade Starman gifwit wid handen, att man 
borde med något ihogkomma h. Gyllenstolpe, hwar om och något denne gången 
discurerades, men slötz intet effter h. Räntemästaren war borta, till hwilkens an- 
kompst detta och upskiötz.

2. Hade Rugman ännu begiärat citation på sin swåger h. Henrich [Myrander], 
2 1 - 7 2 4 1 4 7  Sallander
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att swara till hustruns fäderne. M:r Steuchius berättade wara brukligit, att prästerne 
icke citeras till någon civil rätt, eller på citation der comparera uthan consistorii 
ecclesiastici tillåtelse och befallning, undantagne skuldhsaker. Resolutio. Man tahlar 
med Doct. Rudbeckio vice praeside consist:ii illius.

3. Bewilljades Erich Matson wachtdräng, som war till Stockholm ännu 1 dr smt. 
för sin reesa.

4. Hade h. Lundius excuserat sigh, att icke kunna sittia i Consistorio minori för 
månge andre sine beställningar skull. Närwarande Professores tychte h. Lundium 
böra skaffa någon i sitt ställe, ty då han kom till locum ordin:m, wore han och 
kommen till onera.

Den i i  Julii
höltz Consist. extraord:m presentes wore Rector Magnif., M. Liung, h. Arrhenius, 

M  Celsius, h. Norcop., M. Columbus, M:r Steuchius, J. Arrhenius.
1. TLesolutio. M:r Steuchius får i åhr 10 t:r spannemåhl i stället för praebende 

hemmanet, med det reservato, att han åth åhret får hemman der något blifwer löst, 
eller annan uthwäg fins.

2. Skrifs till Starman, att han söker dilation i Kongl. Revision medh deduetions 
inlefwererande, till dess Schaefer kommer igen, och att han nämpner hoos h. Gyllen- 
stålpe, det Acad. will med tacksamheet affinna sig hoos honom.

3. Skrifs till h. gouverneuren i Giäfle och fordras betahlning för Acad:ns spanne
måhl, först dhen förre åhren är tagen, sädan i synnerheet den sidst togz, och Carmen 
reeser dijt up, att skaffa qwittenser på sidste åhrs tagne spannemål.

4. Fougden Rox hade fordrat mantahlspeninger af Morandri änekia, och hofslagarens 
hustru, hwilkens man är blefwen ryttare. Prof:s påminte sig att Morandri hustru 
war förd ibland dhe huusarme, och att effter hofslagaren war bortrest kunde fougden 
der om få en attest, som wahnligit är.

5. Berättade Rector Acad:se trägårdz hustru emot qvittence lefwererat till h. 
Räntemästaren 26 dr för den trägårdzfrucht förr plägar tagas till Communitetet, 
men nu försåldts, effter Communitetet är upskiutit, och Jacob Anderson ännu fordrar 
af henne 4 dr hwilka hustrun sagdt sig icke kunna gifwa. Resolutio. Detta spares till 
h. Räntemästarens ankomst, effter änekian säyer honom hafwa bäste kunskapen här 
om. (Nu upkom M:r Celsius.)

6. Läth Sam. Stehn fråga om teuschen Kettler är under Acad:ns jurisdiction eller 
icke, ty han umgås nimis familiariter med danske fångarne. Ingen af dhe förre 
Rectoribus wiste honom wara under Acad:n ey heller någon Professor, om han 
wore h. Flemmings enskylte tiänare. Resolutio. Man kan fråga der effter.

7. Citation går till h. Henrich Myrand:r, att swara Rugman till dhe punchter han 
angifwit.

8. Refererade Rector dem som uprättat inventarium i sal. Bringii huus, lofwat 
det med första skole öfwerlefwereras, ty Rugman hade offta beswärat sig öfwer 
drögzmåhlet.

9. H. Arrhenius syner Helljestadh i Rassbokijl* sochn, och M:r Steuchius h. 
Arrhenii prsebendehemmanet tillijka med fougderne och nämdemännen.

10. Inlefwererades den ransakning M:r Columbus hållit widh Wallskogh. Och

• Felskrivning för Haga socken.



i6j-}: i i  j u l i - 14 juli 323

refererade han der hoos sig icke låtit Unonium skrifwa under ransakningen effter 
han synts wara partijsk. Item Knut Matson huggit löfwet af någre aspar i en haga, 
dem Olof [Olofsson] sedan nedhuggit och hemfördt. Unonius hade påmint hoos 
Rectorem, att om någon öfwerbygnad wore för Olof, den samme måtte afräcknas på 
hans skuldh till Academ:n. Ellies wille Olof ändteligen blifwa qwar och bruka ett 
tunnelandh af hemmanet. Resolutio. Upskiutz till h. Verelii ankomst.

11. Uplästes Hanss Jonsons, riddarhuuswachtmästar:s fullmacht, att agera saken 
emot And. Rhodiin, som slagit swärdzfäyaren till dödz. Han sade sig nu icke wijdare 
kunna utgiöra, effter det bahnemannen wore undankommen, sig doch wara gifwit 
wid handen, att karlen skulle giönom någons wållande kommit undan, ty han hade 
warit i Rectoris huus och kunnat qwarhållas. M:r Columb. inlade sin förklaring der 
på skri f frei :n, hwilken och uplästes. Wachtm. sade äntå att Rector bordt hålla honom 
qwar, då han warit der. M:r Columb. sw:de sig det sökt, men icke kunnat öfwer- 
tahla honom att dröya något. Wachtm: effter swaranden icke är tillstädes, så kan 
iag denne gång intet wijdare gå, uthan besparar det öfrige till en annan gång. Copie 
af förklaringen bewilljades honom.

12. Hade Prof. Micrand. skrifwit till Reet, och begiärat den ämbetes åcker h. 
Hadorphius hafft. En och annan tychte, att om den blifwer löös, så måge så snart 
Professores få den samme, som Secretarius. Resolutio. Skrifs till h. Hadorphium, att 
han will cedera åckren till Acadrn.

13. Bewilljades Magno Frostman Wexionensi uthi sin siukdomb 8 dr smt. af 
cassa studiosorum.

14. Cappellanen [Nils Wadman] i Wassunda hade förstådt sig till att gifwa något 
åhrligen för Helljestad uthfiäller, men imedlertijd har Peder Puke kommit och sökt 
blifwa qwar, beropandes sig der på att han uptagit det samme, och åhrligen gifwit 
något till bönderne. Rector bedit dem både inkomma. Påmintes och att dhetAcadem:n 
tillkommer, borde skilljes ifrån det andra.

Resolutio. Upskiutz till dess dhe inkomma.
15. Oloff [Nilsson] i Swina angaf att gamble gubben, som har 5:te dehlen i hem

manet, will nu sällja den samme, förfrågandes sig om han må säkert inlåta sig i kiöp 
med honom aldenstund någon will lösa den till sig. Resolutio. Man förnimmer af 
h. Lundio huruledes nu practiceras.

Dhen 14 Julii
hÖltz Consist. minus, praesent. wore Rector Magnif., M:r Liung i M:ri Fornelii 

ställe, M:r Aurivillius, M. Columb. i h. Lundii ställe, M:r Steuchius i DD. Skunckz 
ställe, J. Arrhenius.

1. Beswärade sig Staffan Stubbs änckia hust. Margreta öfwer Joon Erickson 
humblegårdzdräng, hoos hwilken hon sade sig fått ett manuale för någre åhr sädan, 
men icke fått det igen, ehuruwäl han betalt peningerne nembl. 27 öre kopparait. 
Drängen swarade sig icke wetta det peningerne äro betalte, effter hustrun är död 
som dem skall emottagit, doch willja betahla dem, sig satt booken hoos Huss för så 
månge peninger, och hust Margreta sedan sielf tagit 10 mk på samme book, så att 
boken nu icke kan igenbekommas förrn hon betalt sin skuldh. Hust. Margreta nekade 
till denne skuldh, wägrade sig och willja emottaga desse peninger, uthan fordrade 
boken igen af den hon den samme lefwererat. M:r Aurivill. meente saken förr wäret 
före, och sädan resolution fallit, att dhe skulle först komma öfwer ens huru mycket
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dhe äre hwar andre skyldige. Magnus Cursor som warit hoos Huss, refererade honom 
sagde, det han frågat hust. Margreta om hon wist, det Jonas satt hennes book till 
honom, henne jakat, och sädan tagit något annat på samme book, lofwat höö der- 
före, men icke skickat uthan någre såtan, dem han kiöpt och låtit stå skulden, 
hwilken wore 14 mk tillijka med humblegårdzdrängens. Hust. Marg. sade nu sig 
willja betahla denne skuldh, och taga sin book igen sielf.

2. Unonii pijga Malin Erichzdotter anklagade studentekokerskan Karin Erichz- 
dotter för det hon skyldt henne för kyrckietiufnat, sagdt henne icke wara wärd att 
gå på jorden eller under baar himmel. Karin kiändes wid beskyllningen. Helena 
Wolimhaus witnesskrifft uplästes, att intet band wara bortstulit för henne i kyrekian. 
Item Wigmans och Ahlqwists attest att kokerskan sagdt sig wara lätt att bewijsa 
detta. Hon hade och intet emot attesten, uthan kiändes wid altsammans, sade sig 
wäret retadh till sådane ordh af den andre. Resolutio. Malin Erichzdotter kiännes 
frij, och Karin Erichzdotter plichtar för sin grofwe och upsåtelige beskyllning på 
Malin Erichzdotter 12 mk smt. c. 31. Rådst.B. Malins moder badh för kokerskan, 
men rätten kunde icke remittera böterne uthi ett sådant grofft stycke. Mahlin remit
terade målsägarens tertial.

3. Uplästes h:r Ivari Hilleströms bref till h:s h.ehrw:t kyrekioherden, att H:s 
Ex:es h. Knut Kurcks lijfknecht Johan Blaver kiänss wid att wid sidste rijkzdag 
aflat barn med h. Lundii amma. Resolutio. Hon plichtar med 20 mk och tages i 
kyrekia. Magnif. Rector caverade för böterne.

4. Inkom borgaren Erich Markuson att witna emot h. Columbi dräng Johan, 
aflade edh, och sade, ryttaren Pehr Rese kom om natten till mig, och war der en 
dagh eller annan, imedlertijd fan han sin kista rubbad i h. Columbi huus, låset 
sönder och låcket brecht och någre saker borta, wid afresan sade han sigh sålt till 
drängen Johan wärcketygh för 7 dr men fått igen samme saker, af drängen, på det 
han icke skulle klaga på honom. M:r Columb.: har han icke och sagdt, det han 
wettat mycket med honom? Erich, ney, det weet iag icke, tillstod sig altidh fördt 
halm till M:m Columbum sielf, undantagandes twå gånger. M:r Columb.: lijkwist 
har han tagit peninger af mig der till. Johan: iag har icke hafft peningarne i mine 
händer, uthan mohr sielf betalt. Sade sig fått höflarne till skiänckz, allenast kiöpt för 
7 dr och gifwit dem sedan tillbaka. Witnade att pijgan hade upbrutit ryttarens kista, 
och icke han. M:r Columb.: pijgan haar öfwertygat honom hemma, att han wäret i 
rådh med henne. H. Columb.: Effter han skyliar mig för det iag begiärt ransakningen, 
så må han skaffa den. Joh.: Jag beskyllar fahr intet, begiärade och ransakning der 
uppe, men fick den icke. M:r AurivilL: Han begiärar allenast sitt afskiedh, och 
måste skiählen examineras, om dhe kunna sådant hindra. Johan: Böckren 4 st:n 
fick iag af Gahrman, och står min kista ännu i hans kammar.

M:r Columb. frågade, om det icke wore något medium emellan, att gifwa en 
wittnesbördh, eller fullkomblig tilläggia en något. Swar:s. Han måste examineras, 
fins han skyldig så får han straff, hwar och icke så får han sin witnesskrifft. Reso
lutio. Parterne obligeras att till Bartholomaei tijdh skaffa skiähl och documenter som 
fordras till nöyachtig uplysning i saken å både sijdor, i synnerheet ifrån den ort 
ransakningen är hållen.

5. Hade Gärdt [Skeppares] gullsmedz änekia beswärat sig öfwer någre Wessman- 
nos, som wid sin afresa för 3 weekor giordt någon excess wid hennes huus, och 
begiärat citation på dem. Item förfrågat sig om en Smolandi kista, som af henne
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och åthskillige dess uthan i någre åhr stått i arrest, om den icke skulle kunna uptagas 
och böckerne wädras, att dhe ey bortskiämmas. Resolutio. Hon får citation på stu- 
denterne, och kistan kan uptagas af Secretario.

D. 15 Julii
i kyrckian, praesent. Rectore Magnif., M. Liung, h. Verelio, h. Arrhenio, M. Celsio, 

h. Norcopense, M:r G)lumbo, M. Steuchio, J. Arrhenio.
1. Bewilljades riddarehuuswacht:n, fullmächtig att agera dråpmåhl i saken emot 

And. Rhodiin, aeterne eller ransakningen öfwer denna giärning.
2. Effterlätz Andreae Vanochio som har wäret ifrån Acad:n på tu åhrs tijdh, testi

monium, att han wäl förhållit sig den tijdh han war wid Acad:n.
3. Slötz att fougden Carm får resepeninger åth Norlandh, för dem han sädan giör 

rächning.

D. 18 Julii
effter predijkan in praesentia Rectoris, DD. Benzelii, DD. Hofwenii, M. Celsii, 

h. Norcopensis, M:ri Steuchii.
Uplästes kyrekieherdens och cappellanens i Romfertuna attest om den store skade 

Acad:ns bonde Hanss Pederson der i sochnen och Wijbo by A:o 676 tagit hade af 
ett förskräckeligit hagel, som merendels förderfwade all hans sädh. Bonden begiärade 
någon tillgifft på uthlagorne, och att förökningzspannen måtte afskaffad warda. 
Resolutio. Denne bonde blifwer dhe 2 t:r sädh och 34 dr peninger, som han för 676 
åhrs uthlagor säger sig ännu skyldig wara, tillgifne, i det öfrige blifwa honom uth
lagorne som dhe tillförende warit, att i dhe fölljande åhren betahla jämwäl den span 
som han kallar tillökningzspan, ehuruwäl hon ingen tillökning är, uthan en uphäfwen 
förmedling.

Rector ipse notavit.
D. 22

effter högpredijkan, praesentib^r Rectore Magnif., Doct. Hoffwenio, M. Liung, h. 
Verelio, h. Arrhenio, M. Aurivillio, h. Norcop., M. Columbo, J. Arrhenio.

1. Hade fougden Carm igiönom bref till h. Räntemästaren swarat, att han icke 
kunde så hastigt komma att reesa till Hellsingelandh, effter han är siuk af bröstwärck. 
Resolutio. Man kan dröya till dess han blifwer frisk. Vid. §. 4. infr. [den 29 juli].

2. Resolutio. Bookhållaren reeser till Stockholm, att i Kgl. Cammaren fordra be- 
tahlning för Acad:ns Spannern: 1 här i Uplandh.

3. Bewilljades sal. Doct. Staieni änekia Consistorii domb uthi Becchii lägersmåhls 
saak, der af hon wille wijst det hon icke warit orsaken till hans förderf, som han 
skall skylla henne före.

D. 29
uthi gambi:e Academien, närwarande Rectore Magn., Doct. Skunck, M. Liung, h. 

Verelio, M. Fornelio, h. Arrhenio, h. Norcop., J. Arrhenio.
1. Uplästes landzhöfdingens grefwe Axel Lilljes swar, att dhe laga ransakninger, 

som Kongl. Cammaren recommenderat att anställas öfwer chronofougdernes för
farande emot Acad:n, skole wärekstälte blifwa, allenast Acad:n dhe kyrekeherbergen 
och betiänte forderligast nampngifwa wille, som desse klagemåhl anröra. Ställer det 
till sin ort och lägenheet, att han är förbijgången, och Kongl. CammarCollegium der
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om immediate ansöcht warder till detta senare. Swarades af åthskillige, det h. landz- 
höfdingen på ett helt åhr nu först swarat Consist:o, ehuruwäl det åthskillige gånger 
honom tillskrifwit. War och bref gångit till h. landzhöfdingen af d. 17 Novembris 
676. i synnerheet om chronofougdernes förfarande emot Acad:n, men icke något 
swar kommit eller någon ändring skiedd. Hwarföre Acad:n omsijder måst beswärat 
sig i Kgl. Cammaren öfwer desse fougder, hwilket skiedde först A:o 677. d. 4 
Januarii.

2. Hade Secret. Hadorph swarat om ämbetes åckren som fins d. 6[ =  1] Augusti 
§. 14. Consist. tychte det wara billigt, att h. Hadorph cederar åckren till sin successo
rem, som så länge tiänt honom till lindring för ganska ringa löhn, ty han hade ändte- 
ligen den fått vi resolutionis Regiae, emädan han påföres Acad:n af staden.

3. Bewilljades h. Larss Schalino testimonium, som will komma under militien.
4. War fougden Carm ankommen att reesa till Hällsingeland. Resolutio. Han 

reser åstad att förrätta det förr slutit är, och föryttrar spannemåhlen der än ligger 
å 11 dr t:n eller som han högst kan.

D. 1 Augusti
höltz Consist. majus, prae$entib#r Rectore M., Doct. Brunnero, Doct. Skunck, DD. 

Hoffwenio, M. Liung, M. Celsio, h. Norcopense, M. Columbo, M. Steuchio, J. 
Arrhenio.

1. Uplästes 111. Cancell. bref för Johanne Myring till duplex stipend. in mathesi.
2. Uplästes copian af Kongl. Håfrättens domb emellan Hen. Curio kiärande och 

DD. Benzelium, h. Hadorph, Wadensten och Vennaesium swarande, uthi hwilken 
desse frijkiän»as för crimine falsi, och Curio för dhe i Consistorii domb honom 
pålagde böter, dock så att han gifwer 50 dr smt. till Upsala hospital för sin excess i 
skrifwande. Resolutio. Execution skier.

3. Uplästes Henr. Schaefers swar till Consist. 1. Att Kongl. Revision icke welat 
emottaga Acad:ns deduction, effter han är för lång, ehuruwäl privat deductioner af 
10 arck denne tijden äre emottagne. 2. Att Acad:n synes kunna wid denne tijden 
fordra betahlning i Camraaren för sin spannem:l effter nu förmenes wara medel i 
förrådh. Resolutio. H. Lindehielm, h. Tigerhielm och h. Ehrenskiöldh skickas 10 
ducater hwar för bewijst benägenheet emot Acad:n, till h. Gyllenstålpe gifs 15 
ducater, och reeser bookhåll:n öfwer att fordra betahlning i Cammaren.

4. Sal. Hedraei änckia yrckade på att niuta till godo 111. Cancell. recommendation 
för sine söner till stipend:m. Resolutio. En må få som fins capabel. Inspect. uthsee 
rummet, gifwandes det sädan an i Consistorio.

5. Uplästes bookhållarens skrifft af 3 punchter.
(1). Att han uthi böckernes förfärdigande icke kan i alt föllja det sätt hans ante

cessor brukat, effter det tijderne altidh gifwa någon förändring, såsom med ordinarie 
och extraordinarie staten skiedt är, det han mundteligen sade. (2). Att det bör 
komma på hwars och ens egit answar som handtera rächningerne, om dhe något 
uthan verificationer afföra, och icke bookhållarens, det stode icke hoos honom att 
bota, det, hans observationer på verificationerne sällan tages i consideration, och 
sällan nå execution. (3). Att han icke kan förfärdiga böckren till Thomae tijdh, 
effter fougderne då först, ju offta halfwa åhret der effter inkomma med sine räch- 
ninger, och äntå uthan gütige verificationer, hwilket alt måtte till acta föras sig i 
längden tül förswar. Resolutio. 1. Hwad som förandras efter Consistorii sluth, det
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är godt, men icke skall bookhållaren af egit tyckie något förandra. 2. Fougdernes 
instruction skall dem communiceras, och dhe tillhållas att i rättan tijdh inkomma 
med egenhändighe underskrifne rächninger, och skaffa gütige verificationer.

Widh detta tillfälle söchte M. Celsius excusera sig ifrån 673. åhrs bokz revision, 
den han såsom deputat»/ Consistorii skall öfwersee, effter han snart skall öfwersee 
ett åhrs rächninger såsom Rector. Effter det ey kunde skie, sade h. Profess:n sig 
will ja wara ursächtad att denne åhrs book blifwer så seent företagen, praecaverade och 
det att ingen måtte då föreskrifwa honom formuläret, att underskrifwa rächningerne.

6. Uplästes bookhållarens upsatz af 20 puncter, så lydande ordh ifrån ordh, 
medh dhe resolutioner der på strax föllo.

Fattas till 675 åhrs bokz sluth, effterstående documenter, etc.
(1.) Communitetz inventarium af inspeetoribor underskrifwit med specification 

på det som odugligit eller förnött är, och bör afskrifwas. Resolutio. Inventarium 
extraderas. Detta skiedde strax effter d. 1 Sept.

(2.) Huru månge hästar stallmästaren Scherer har hafft ifrån d. 1 Janu. 1676. till 
samme tijdh 677. som Acad:n bör underhålla.

Consist. hade här om ingen underrättelse, och kunde derföre intet resolvera här 
uthinnan.

(3.) Stalldrängiarna som Acad:n löhna bör. Mundtligen refererade bookh:n det 
stallmäst.n på månge åhr hafft få hästar och allenast en dräng, men icke dess mindre 
upburit underholdh och löhn för alle effter staten. Här om hade ey heller Consist. 
den underrättelse wara borde.

(4.) Huru högdt honom r t:a hafre bör eller skall berächnas, effter han der till 
hafwer M:r Boos bönder, och den sielf upkiöper. Resolutio. Tunnan skall berächnas 
honom för 6 dr kmt. som hon är upförd på staten.

(5.) Cröningzgiärden af Acad:ae bönder, om den mot privilegierne cederas till 
Cronan, fast ingen henne fordrar, begiärer iag min inlagde skrifft i h. Norcop:is 
rectorat måtte föras till acta mig till excus, och Consistorii sluth huru högdt den 
skall upföras, som chrono eller frälsse.

Resolutio. Cröningzgiärden af Acad:ae bönder upbars såsom af chrone, och behåller 
Acad.n den samme alt effter privilegierne.

(6.) Kiörslelängderne som giorde äre, den ene för A:o 671 och 673 den andre 
för A:o 675. och än intet i rächningerne inkomne, om dhe skole afskrifwas. Reso
lutio. I>esse kiörslelängder införas i 676 åhrs rächninger.

(7.) Norby praebendehemman hwilken det pro A:o 675 hafft hafwer, om M:r 
Fornelius niuter sitt praebende. Swarad:s, Norby lärer Prof. Aurivilli»/ hafft half- 
parten det åhret, hwar om kan sökas underrättelse af honom, af M:ri Fornelii 
praebende fick h. Columb»/ halfparten pro A:o 674.

(8.) Sahl. Berelii änckia hafwer niutet 676 åhrs löhn på nådeåhret alt eller halfft. 
Resolutio. Här om är förr resolverat.

(9.) R. Cantzlerens bref om Prof. Lundii praebende, och Consistorii sluth på 14 t:r 
spannem:l han 675. af 674 åhrs ränta bekommet hafwer, hwilka säyes wara bewilljade 
för det åhretz praebende. Resolutio. Detta sees effter in actis, hwilket och sedan 
skiedde, och befans Kongl. brefwet för h. Lundio till Professtm extraord:am för- 
mähla, att han måtte accommoderas med praebende, när Acadrns Staat det tohl. Item 
att honom wore bewilljade allenast 10 t:r spanne: 1 den ene hösten, så länge Consist, 
finge see sig om, angående praebende hemwaaet\
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(io.) Stipendiaterne som hafwa detta åhret bekommet 4760 dr smt. och på staten 
allenast beståås, nembl. 60 personer peccuniariis 2400 dr och 3 diskar communitister 
eller 36 personer 2160 dr giör tillhopa 4560 dr. Consiscm kunde intet finna huru 
detta skulle tillkommet, och befalte derföre att bookhållaren skulle ännu see bätter 
effter, huru här med hänger tillhopa.

(11.) Huushyran som intet sedan 672 är opford. Resolutio. Inspectores aerarii 
informera sig om detta, och der effter noga inqvirera.

(12.) Arrendet på kopparhammaren eller strömen wid Wattnholmen som Höken 
hafwer, bör mig lefwereras skriftel. contract på. Resolutio. Detta recommenderas 
inspectorib#; och bör ändtligen giöras contract.

(13.) Contract med h. Rudbeckio om pappersqwarnen. Resolutio. Sees effter i 
674 åhrs acter och bör contract uprättas.

(14.) Om dhe 50 dr smt. som Secret. Hadorphiar på extraord. staten förr niutit, 
och M:r Micrander sedan tillslagne blefwe, skole upföras eller ey. Sees effter in 
actis huru der med är.

(15.) örtegårdz expenserne, som uthom staten för åhren 672, 73, 74, 75 och 676 
äre tillgångne smt. 141 dr 18:20 p:r och här till wäret balancerade, men effter 
R.Cantzl:ns bref åhrl:n bör opföras och utlefwereras 150 dr smt., och efter be:te bref 
är uthan åhr och dato, frågas för hwad åhr det skall först upföras. Resolutio. Upföres 
ifrån den tijdh 111. Cancell. bref är ankommit. Nembl. d. 8 Aprilis 675.

(16.) Consist:ii sluth på 675 åhrs spanne:l med det contraa som giordt är emellan 
Acad:n och landzhöfdingen h. Duwalt, som wid Berget är såldt för 15 dr och i Stock
holm 14 dr tun:n. Resolutio. Tages af aais.

(17.) Befalim. Jacob Ring påförer landzhöfdm. h. Posse af Harbo kyrckiotijonde 
52 t:r 1 3 / 4  f:r spanne:l om den skall förwandlas å 15 dr. Resolutio. Denne span:l 
förwandles å 15 dr t.

(18.) M. Boos gårdz huushyra ifrån Michaelis 674 till dito 676, och hwar den är 
anlagd eller lefwererad. Resolutio. D:r Rudbeck påminnes både om det af Acad:n 
länt är till reparation på gården, och hyran som der af gått hafwer.

(19.) Sahl. Prof. Fornelii änckias bref på Nostuna hemmanen, och för hwad åhr 
hon dem först niutit eller niuta bör. Resolutio. Sökes underrättelse der om af 111. 
Canc:ii bref.

(20.) Consistorii sluth på dhe observationer öfwer 672 åhrs book giorde och in- 
lefwe[re]rade äre, der något skall kunna i 675. eller 676 åhrs rächninger rättadt 
blifwa. Resolutio. Desse observationer skola öfwersees när dhe komma tillstädes, som 
reviderat det åhrets rächningar.

7. Resolis att h. Verelius tillijka med fougden förrättar husesynen på Nostuna 
praebende hemmanet, som länge warit låfwat sal. Fornelii änckia.

8. Apothekaren begiärade reparation på huset der han boor, i synnerheet till 
taket. Resolutio. Det som nödigast är repareras på muren kring Acad:ns gård, och 
på gamble Acad:ae taak; hwad öfwerblifwer hiälpes apothekaren medh.

9. Resolutio. Den bibeltryckztunnan, som Hanss Erichson i Edby lefwererat till 
Antiqvitetz Collegium pro A:o 674. emot Wennaesii quittens, blifwer ståendes. I 
det öfrige håller Acad:n sig wid Kongl. resolution.

10. Prof. Ravii dotter i Stockholm begiärade giönom Sam. Stehn någon hiälp af 
Acad:n. Resolutio. Acadrn excuserar sig, ty här äre inge medel i förrådh.

11. Unonius klagade att bookhållaren icke will acceptera det qvittens han fått för
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den spannemål han lefwererat på Grötens huus. Resolutio. Consistrm will informeras 
om hwem som emottagit denne spannem:l, och till hwem den är uthborgadh.

12. Resolutio. Den spannemåhl opbördzm:n Unonius gifwit M:r Boos änckia af 
ordin, staten, tages igen af Malma och Läby böndrens rest för den tijdhen Acad:n 
läth upbära uthlagorne der af.

13. Upwijstes stallmäst:ns qvittens på det höö en hoop bönder fördt A:o 676. och 
frågades huru högdt hwart lass skall afföras. Resolutio. Sees effter huru högdt lasset 
upföres på staten, och skier afkortningen der effter.

14. Uplästes Prof. Micrand. bref, att blifwa conserverad wed det Kongl. brefwet 
för honom om Secretariatet förmår, så att han måtte få tillståndh att tillträda den 
åcker h. Hadorph hafft der widh och här tills behållit. Item h. Hadorphii swar på 
Consistorii bref om cessionen af denne åcker, att han fuller fått dhe 3 förste tunne- 
landh såsom en Secreterare, men uthi 111. Cancell. der öfwer gifne bref står att han 
den niuta skulle, så i anseende till secretariatet som antiqviteterne, dhe andre 3 
tunnelandh aldrig som Secretarius, uthan förskaffat sig h. landzhöfdingens bref der 
på, och der effter söcht den af staden, och omsijder fått af slotzfougden och borg- 
mästrn Kadow. Och att han icke menar söndra denne åcker ifrån Acad:n, uthan 
låtan komma der till, när han den afträder; men emädan han samme åcker merendels 
för sine tiänster uthi antiqviteterne bekommit, och för dheras skull än måste under- 
tijden wijstas här på orten, begiärer han att niuta samme åcker till dess bättre tijder 
blifwa, att få löhn uthi Collegio eller Cantzliet, som nu sädan 674 aldeles studzat. 
Resolutio. M:r Micrander får wetta hwadh som inwändes af h. Hadorph.

15- Uplästes h. Henrich Myrandri skrifwelse, med begiäran, att få copie af Rug- 
mans skrifftelige inlagde klagemåhl, hwar uppå Consistorii citation sig grundar. 
Resolutio. Han får copie der af, och upskiutz terminen på hwilken han skall com- 
parera till d. 22 Augusti för tacksäyelse dagen skull.

Den 15 Augusti

Consist. majus, pnes. wore Rector M., Doct. Brunn., Doct. Benzelius, Doct. 
Hoffwen., M. Liung, h. Arrheni«j, M. Celsi&r, M. Aurivill., h. Norcop., M. Columb/w. 
Not. M. Micrand:r.

1. Bewilljades sahl. Wallrafs dotter att få uth Ol. Beckii doom, der i han relegeras 
ifrån Acad:n, effter hon råkadt medh honom i action, och han sagdt sig än sortera 
under Acad:n.

2. Humblegårdzmäst:n beswärat sig, att han har för få dränger, men effter det 
sades honom wara sielf siätte, kunde man i desse swåre krigztijder icke flere tillåta. 
Han kan behiälpa sig med dem han haar.

3. Taltes om Acad:ae timmermän, att der till och biuder sig flere, men för samme 
orsak, befahrade man flere kunna emottagas ännu, förn man får bättre och säkrare 
tijder, sades nu wara 5 st:n af dem behållne. Elliest kunna och wachtdrängierne 
ibland hiälpa till, och der med förtiäna sig något.

4. Blef wid detta tillfälle talt om wachtens wachthåll om nattetijdh, att Acad:n 
allena måste dem hålla, staden nu desereradt wachthåldet, föregifwandes der med 
intet uträttas, effter studenterne för starcke äre i sin grassatgång, och wachten altså 
meer reetar ungdomen än honom compescerar, men här emot betänchtes, att der 
sådant skiähl skulle giälla, så wore då Kongl. ordning och all disciplin fåfäng. 2:do,
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Nu för den fahra af mordbrännare wara nödigare att wachten flijtigt går än andre 
tijder, hwar om Rector lofwade tahla med stadz magistraten.

5. Gabriel Borgman Gothoburg. haar hoos Rectorem M. beswärat sig öfwer en 
domb öfwer honom nyligen fäldter i CiämbnärsCamwaren för en häst han såldt 
till en borgare otulladt, hwilket skiedt af det tillfälle, att hasten då han såldes, war 
på landet, och derföre hwarken han eller borgaren kommet ihog tullen. Sädan har 
det blefwet kunnogdt att hästen war otullat, studenten citerat till CiämbnärsCam- 
maren, och dömd tili 15 drs böte.

Consist. meente, att effter accijscammaren nu sitter der CiämbnärsCammaren är, 
så lärer han tili äfwentyrs der blefwet dömd, och då kan Consist. intet ändrat.

Nu upkom DD. Benzei i«r.
6. Påminte Rector om indice praelectionum, om icke den kunde slåås an till 

initium septris. Res. Man blijr wid wahnlig tijdh nembl. Michaelis.
7. Rector berättade en skrifftjutare nu wara kommen till Stockholm, och att Curio 

wille giärna låta förnya trycket, men effter han inge medel haar i händerne, begiärer 
han Acad. wille förskiuta något der till, på det han har till fordra af Acad:n. Här 
till swarades af en och annan att han förr är mycket skyldig Acad:n, och att han 
bör det betahla, och dessuthan är hans obligation till hålla trycket. Rector: interim 
tager trycket skada och blifwer odugeligit. Swarades här till, det komme på dens 
answar, som ordsaken är, hwilket wäl synes af Consist:ü domb, är och lis än pendens, 
och så länge kan man intet bewillja sådan begiäran.

8. Uplästes fruuns [0: Katarina Gyldenbring, f. Edenberg] på Knifsbrunna swar 
till Consist. Acad. af d. 2 Aug. angående den pantåcker, af henne igenfordras till 
Acad:n effter Kgl. resolution, den hon skrifwer sig innehafwa icke som pantåcker, 
uthan sielfwe fundum wara hennes, det hon med gamble arfdeelninger, kiöpebref 
och attester will bewijsa wara sin rätte egendomb, men dess ränta och afgiäld som 
hennes sahl. man sig förpantat af Chronan, will hon cedera till Acad:n, om eliest 
inlösningen skier ex publico. DD. Benzel. meente henne allenast haa Kong:s Johans 
besittningz- eller häfderätt, sig det hördt säyas om denne åckeren, och sådan åker 
bör cederas. Dhe document hon beropar sig på, willja bewijsa sin arfsrätt med, lärer 
wara allenast arfwingerne emellan.

Rector sade sig hördt af borgmäst: n Lohrman, att sielfwe fundus hördt dem till, 
men afgiälden haa dhe förpantat sig, och der af är det inkommet i Kgl. resolution 
att denne åker är kallad pantåcker.

Syntes godt att man wore sorgfällig till få sielfwe pantebrefwet igen, af hwilket 
h. Arrheniftr sade sig haa en copie och andre documenter här till tiänlige, och sedan 
låta henne skrifftel. wetta att Consist. will taga den saken för sigh och med hennes 
uthskickade i all discretion öfwersee dhe skiähl hon kan hafwa. Doch befahrade 
man henne icke comparera in foro acad:co. Tychtes godt att någre privati såsom h. 
Arrhenius och M. Celsius med Reet. M. hwilken förr hafft omak med åckerwäsendet, 
togo för sig desse documenter, att informera Consist. här om, innan man swarar 
henne å nyo, doch kunde Acad:n begiära see hennes documenter, och ett bref der 
om afgå till henne.

9. Taltes och om den åcker h. Henrich [Byrelius] i Raassboo haar inkiöpt af sahl. 
h. [Martino Olao] Nycop:is pantåcker, och frågades hwad man skall swara till dhe 
skiähl han för sig indrager. Res. Samme deputati informera först Consist. här om, 
af den uplysning dhe få af documenterne, och sedan kan swaras honom, och waldes 
måndagen här till i nästk:de wecbk
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10. Påminte och Rector sig om dhe andre 100 tun:l:dh åcker, som Acadrn borde 
haa af staden, wäret sorgfällig, men intet än fått något wist upsatz, huru mycket 
Acad:n härtills fått och hwad än rester. H. Arrheniax sade sig en gång funnit någre 
och 30 t:r än återstå. Nu upkom M. Aurivillior.

Syntes godt att man söker af staden ett upsatz på huru mycket åker Acadrn fått, 
om man eliest icke kan få det igen, som reda säges wara inlefwererat.

11. H. Arrhenius påminte att h. adsessor Bärling haar brukat en Acad:ns uthjordh, 
den han begiärt byta till sig, men aldrig än kommet till betahla Acad:n, fast han i 
månge åhr brukat Acadrns egendomb. DD. Hoffwen. sade den uthjorden höra under 
någre Acadrns hemman, och haar h. Bärling för denne uthjordens bruuk gifwit bön- 
derne till häradzhöfdingzpetmmgatne. Men Consist. betänchte, att på detta sättet 
kunde ägendomen lätteligen afsöndras ifrån Acadrn, och att det icke står i bön- 
dernes macht till så capitulera om Acadrns godz. Resol. Man låter kalla böndren in, 
och informerar sig närmare om hwad dhe niutit härföre. Item sees effter in actis om 
något finnes här om. Taltes om att dhet torde finnas något in catalogo rerum inex- 
pedit., som meentes hittas igen hoos h. Prof. Fornelrm och kan den effterfrågas. 
Eiliest nämdes och om den catalogo rerum expediendarum, som h. Hadorph giordt, 
och lärer wara ibland andre skriffter, angående Acadrns och Curios saak i Kgl. Håf- 
rätten. Nu upkom h. Columbar.

12. Taltes om dhe fiäUarne under Hällgiestad, som Petrar Puke begiärer behålla, 
föregifwandes sin faders arbete der nederlagdt; nu begiäras och samme fiällar af den 
der nyblifna cappellanen h. Waalman. Berättades att den Puken haar ingenting tili, 
der till ofärdig i en hand. Res. Dhe komma både in cappellanen och Puken, då och 
böndren kunna med inkallas. Alle consistoriales tychte nu, att fiällarne intet böra 
skilljas ifrån hemmanen för åthskillige conseqventier.

13. Fougden Unonius beswärar sig mycket öfwer någre Acad. bönder, som aldeles 
komma af sig, som ett i Norsta i Balingsta sochn, hwaräst bonden så uthblottad är, 
att han äger ingen koo. Sådane af sig komne wara i Biörnum i Grytha sochn, dem 
han säger omöyeligen utkomma uthan förmedling. Professres som nyligen der 
ransakat, sade dhe i Biörne stått sig wäl icke längesedan. Resol. Dher ransakas å 
nyo, och togo DD. Benzel. och Prof. Aurivillior detta på sig. Ransakningen sees 
effter som sidst skiedde, af hwilka DD. Benzeliwj nu uthtog 3 stycken.

14. Proponrde Rector att den som har wäret wed Acadrn i Lundh uthi frantzöskan 
och italienskan språkmästare Emanuel de Curcelle [Courcelles] wed nampn, begiärer 
att få blifwa här wid Acadrn i samma ämbete, är nögd med den löhn han får af 
discentibus, haar för sig goda testimonia upwijst.

Resolutio. Effter han intet graverar Acad. Staat och eliest förnimmes wara capabel 
tages han an, till dess man får see hwad proof han uthi information giör, det man 
kan framdeles communicera med 111. Cancellario.

15. Uplästes ett upsattz af stallmäst:n Henrich Scheer på stallstaten, och finnes 
der nu allenast 3 strn hästar och en dräng, men 3 strn hästar döde blefne, den öfrige 
staten säyer han sig kunna komma uth med dhe 200 dr smt. han haar, föruthan han 
begiärer till en hofslagares underhåll 30 dr kmt.

Consist. kunde det intet bewillja, särdeles effter hans Staat mindre är nu än förr, 
och han eliest på sin löhn haar niutet stor förhögning, der det mycket brister för 
dhe andre Acadrns betiänte.

Detta upsatz lefwererades effter Rectoris befallning giönom Magn. Cursorem till 
bookhållaren d. 20 Septembris.
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16. Giorde Prof. Micrand. påminnelse om sin begiäran, om någon åker som wore 
tillslagen tili Secretariens löhn, som tillförende är och proponerat, och nu å nyo i en 
suppliqve wijdare utfördt.

Här om taltes i gemeen om sielfwa suppliqvens inneholdh, och thet sidsta om 
åhrswäxtens artest, som i detta åhr af åckren kan wara tillfallen, befans intet giörligit, 
effter Consist. intet seer saken så wara beskaffat. Det andra som i suppliqven föruth 
går om sielfwe åckrens cederande till h:r Prof. Micrand. tycker Consist. effter Prof. 
Micrandri arbete haar wäret under sin secretarietiänst ganska stort, att han hiälpes 
på det sätt som finnes giörligast. Tychtes fördenskull giörligast att Prof. Micrand. 
formerar så sine skiähl till Consist:m som kan wara tiänlig till att wijsa h. Hadorphio, 
införandes sitt trägna arbete, och stora trångmåhl, så will Consist. gifwa dem h. 
Hadorphio öfwer, att han får tillfälle att sig förklara.

17. Jonas Rugman haar giönom en skrifft till Reet. M. begiärt arrest på den 
spannemåhl, som hans swägerska h. Henricks [Myranders] hustru i åhr på sin anpart 
här i sterbhuset af åckren tillfallen är, för någre pretentioner han mot henne fram
drager i be: te skrifft. Den skrifften har Rector låtit h. Henricks fullmächtige borg- 
mäst:n Lohrman få communication af, hwilken i ett skrifftelit swar wijst att Rug
man intet fogh haar sådan arrest till begiära, förn twisten laghkn uthförd är, helst 
effter h. Hendrich är solvendo, om han blifwer något skyldig. Rector intet welat 
uthan communication med V:do Consistio sluta något här i. Uplästes begge både 
Rugmans och borgmäst: n Lohrmans skriffter.

Consist. fan intet Rugmans begiäran wara skiählig, helst effter än intet hans 
fordran bewijsad är, och om h. Hendrick blijr skyldig, är han solvendo i sinom tijdh. 
Rugman och h. Henricks hustru inkallades sedan, ty borgmäst, war nu icke tillstädes. 
Uplästes h. Henricks fullmacht gifwen h. borgmäst:n Lohrman. 2. Inlade han Rug
man en skrifft, der i han sine petita infördt, och gafs swaranden en lijka lydandes 
copie, att hon eller hennes fullmächtige der på må swara, om möyeligit är otte dagar 
här effter.

Sedan påmintes dhe af detta sterbhuset om gatans reparation. Rugman sade sig på 
sin anpart giärna willja giöra hwad hans medel tillåter, antingen det tages af obytt 
deel, eller att hwar och en Interessent skuter der till pro qvota.

Doct. Hoffwen. som är förmyndare för den ene jungfrun, lofwade tillijka med 
Rugman och flere interessenter wara sorgfältig och föreena sig om wisse medel här 
till.

H. Rugman begiärte att Doct. Hoffweni&r wille med sin auctoritet drifwa wärcket, 
han wille blifwa honom giärna obligat. Doct:n lofwade giöra hwad han kan, och sär
deles det han på sin pupills wägnar är obligerad till.

Berättades sedan af Rectore hwad slutet war i den begiärte arresten på h. Henrichs 
spannemåhl.

Rugman sade sig intet begiära någon deelning i sterbhuset, förn än actionen är 
ändat, sade att swägerskan hwar gång hon hijtkommer, tager bort med sig gull och 
silfwer. Sw:s det han får sitt igen om han kan wijsa sin pretention wara sann. 
Rugman begiärte få communication af skrifften, som borgm. Lohrman ingifwet. 
Resol. Han får det, men intet till att swara skriffteligen der till, effter det reda är 
slutet der i. Och gafs honom nu i Consistio samma skrifft, det han lofwade ad acta 
igengifwa.

18. Sundbärg som till denne dagen tridie gången war citerad till swars i lägers-
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måhlsaken, är intet inkommen, siebte citation skickades i ett couvert till hans lyfftes- 
man Cygnelium, hwaräst denne Sundbärg skall praeceptorera. Resol. Det skrifwes 
cautions mannen till, att han sisterar studenten till swars, elliest effter han Sundbärg 
alle citationer försettadt, så lärer domen gå öfwer honom, och kohnan får sökian 
der hon kan. Copian af caution hade Acad. Secret:n taget emot, men originalet haar 
underståthållaren i Stockholm.

19. Acadrae wachtmäst. Per Jonson begiärer af V. Consist. i anseende till sin lång- 
lige och beswärl. tiänst här wid Acad:n, der wed han nu tröttas, blij hulpen till 
något annat, antingen till annan wärekelig tiänst, som bättre wore, eller och med en 
godh recommendation, att han sig på andre orter kunde försökia. Res. Honom gifwes 
en recommendation i godh form, doch till ingen wiss stält, på det han må kunna sig 
flerestädz der af betiäna.

Den 17 Augusti
Effter högpredijkan på tacksäyelse dagen, läth Rector Professorib#; förnimma, 

att fougden Unonius som är tillsagdh nästk. onsdagh att wara tillstädes i Consistio, 
will äntelig reesa åth Stockholm i dag, intet föregifwandes någon annan orsak, än att 
giöra der något inkiöp.

Res. Han får intet reesa förn han wäret före i Consistorio.

Den 22 Augusti
Consist. majus, Reet. M., DD. P. Rudbeckius, Doct. Brunner«j, Doct. Skunck, h. 

Gartman, M. Liung, M. Forneli»j, h. Norcop., M. Steuchius. Not. M. Micrand.
1. Inlade Rector inwenteringz instrumenterne i sahl. Prof: is M. Israelis Bringii 

sterbhuus, och lades dhe i Consist. gröna skåp.
2. Uplästes fächtmästarens Grubbes suppliq. till V. Consist. om attest sitt för

hållande angående wed ämbetet, effter han täneker reesa neder till armeen. Resol. 
Det bewilljes honom i tiänlig form, och står hans ämbete honom yppet, der han med 
intet bättre blifwer försörgd.

3. Här wed påminte Rector att fächtmästaren beswärar sig det Acadms opbördz- 
man will för gammall rest till Acadin giöra execution på dhe bönder han har på 
sin löhn, begiärer dhe må derföre förskonas antingen heelt och hållet, eller och till 
någon tijdh med dem dilationeres. Effter böndren som ehest äre fattige nock blifwa 
aldeles här igiönom ruinerade. Resol. Detta syntes skiähligit, på det böndren icke må 
förderfwas.

4. Sahl. Duwals änekia klagar och att hon allenast niutet ett halfft nådåhr, der 
hon lijkwäl haar 111. Cancell. bref på ett heelt åhr. Resolutio. Rector kallar henne och 
stallmäst: n till sig, att höra huru här med förewetter, och hwad grund hennes klagan 
hafwer, kan saken då dem emellan afhiälpas hoos Rect:m är godt, hwar och icke, så 
går det sedan till Consist:m.

5. Sahl. Berelii änekia haar och klagat att henne rester något på wåhrterminen af 
hennes nådhåhr, der dhe andre Professores fått fyllest uth. Änckian och utlåtet sig hoos 
Rect:m, att hennes sahl. mans successor h. Prof. Steuchius intet will wara henne här 
uthi till hinders. Detta förklarades så af Prof. Steuchio. Han tillstodh att han har 
sagdt sig intet willja begiära något, det henne tillkommer. 2: do. Att Räntemästaren 
haar gifwit Professoribar fult uth på wåhrterminen, men af det förskått som dhe 
borde betahlas af på höstterminen, och lärer nu derföre något brista, så att dhe intet
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för höstterminen få fult uth, uthan i proportion till det som gafs af förskottet på 
wåhrterminen. Resol. Änckian får halfparten af heela åhrslöhnen och den andre half- 
parten successor h. Prof. Steuchior, balanceras något så bör det skie lijka för den ena, 
som för den andra.

6. Doct. Hoffw. och M. Columbi praebendebönder som det 2 gånger bran före i 
fiohl, och nu ha mist giönom boskapzdödh mäst all sin boskap, sökia slippa i åhr 
m&nt&lspenningac. Resol. Dhe slippa i åhr med halfwa mantahlspe»«;»gdrne, effter 
dhe i fiohl sluppe alt. Nu upkom DD. Rudbecki#/.

7. Oplästes h. landzhöfdingens grefwe Lilljes swar angående immission i pant- 
åckren med sielfwe immissionsbrefwet till befalntn Sam. Stehn. Om dhe andre 
twänne ährenderne angående kyrckietijonden och klåckaren i Waxahla, lofwar h. 
landzhöfdingen framdeles swar. Slötz att detta som angår executionen på pantåckren 
communiceras med slotzbefallningzmannen.

Blef sedan talt om åkerwäsendet. Och upläste Rector af ett papper der Profes
sores sielfwe upsatt huru mycket åcker dhe haa, men effter detta icke war så richtigt, 
syntes nödigt att man söchte af staden ett richtigare upsattz, fast man skall re- 
cognoscera dens omak som utdrager detta af stadzens protocoll. Der till bewilljes 
en ducat af aerario publico. Här wid talte h:s högwyrd:t pastor om, att staden beswärar 
sig, det dhe allena måste täckia tijondeladan, och ingen af Acad:n hiälper der till, 
derföre h. Doctrn sielf måst täckia en deel. Men der i slötz intet, effter man ingen 
wiss underrättelse än fått, hwilke som hafwa åcker af Acad. medel, och huru mycket 
hwar hafwer.

8. Uplästes befallningzm:ns Grijsens bref till Acadrn, med en innelycht copia af 
h. gouverneuren om all Hällsinge tijonde spannemåhls seqvestration i detta åhr, och 
att donatarierne ey må befatta sig med spanwemJhlen för än Kgl. Cammarens 
seqvestration kommer, befalles Chronones fougder taga kyrckherbergznycklarne till 
sig, och att tillsäya allmogen det dhe ey lefwerera sin tijonde uthan i kyrckherbergen. 
Item lofwar Grijsen giönom wexell 400 dr sm t och något meer i höst om han kan 
få meer up, på 675 åhrs rest. Consist. seer helst, att alt som upkomma kan går 
giönom wexel med factoren Blix och att intet för osäkerheet skull skickas siöledes, 
och skrifwes Grijsen här om till. Nu upkom Doct:r Skunck.

Elliest slötz att ett bref går till Kongl. CammarCollegium, och begiäres att Acad:n 
må med den seqvestration förskonas, kan och der i något klagas öfwer den rest än 
innestår på någre åhr för Acad:ns spannemåhl.

Nu upkom h. Gartman.
9. Uplästes fougdens Ringii swar till Rea. och V. Consist. om det han i Stock

holm uträttat, så i Kgl. Revision som hoos Kgl. cammarbetiänte. Item hoos lag
läsaren Bengdt Anderson af hwilkens protocoll han en resolution öfwersänder an
gående Bussgården. Resolutio. Att denn sidste saken går först till lagmanstinget, 
doch söker Ringius först den närmeste förklarning han kan få i Stockholm hoos 
lagläsaren. N u upkom DD. Brunnerus.

10. Inkom M. Rugman emot h. Myrandri hustru, igenlefwererades först af M. 
Rugman den skrifft borgmäst:n Låhrman inlagdt emot den arrest Rugman begiärte. 
Sädan sade han sig funnit i samme skrifft något som honom gofwe orsak att begiära 
juramentum calumniae af wederparten, skiähl der till föredrog han i en nu insinuerad 
skrifft; der näst inlade h. Myrandri hustru sin exception. Parterne affträdde.

Taltes om juramento calumniae, och fan Consist. sig intet wäl här i. Uplästes så 
begge inlagorne, Rugmans libell och h. Lohrmans exception på sin principals h.
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Henrickz [Myrandri] wägnar. Taltes åter om juram. calumnia?, antingen det giöras 
skulle eller ey. Här om voterades.

M:r Forneli#!, h. Gartman, Doct:r Skunck wore i den mening, att här wore inge 
fulle och gütige skiähl till begiära det jurament.

Prof. Steuchius finner intet eller af denne senare skriften någon orsak till begiära 
juram. calumnia?, men i den andre skrifften tychte mig, sade han, något inföll som 
kan giöra den impression. Uplästes så den, men fans icke heller der i.

H. Norcop.: Jag finner inge skiähl till begiära jurament.
DD. Brunnern: Jag är fuller intet tillfyllest informerad om det som fodras till 

juram. calumn. i denne saak, tycker lijkwäl att med större fogh kunde det begiäras 
på Rugmans sijda än på hennes, doch att han giordet då med.

Rector: Jag seer heller inge gütige skiähl till begiära af henne det jurament.
Parterne inkomme, sades h. Myrandri hustru att hon gifwer wederparten en lijka- 

lydande skrifft med den nu insinuerade exception, till morgon bittig kl. 8. Der med 
dhe afträdde.

11. Sees effter hwad sluth som är blefwet om sal. M. Stilleri änckias böcker, och 
skier execution sedan oförsumwel:n. Nu bortgick Doct. Skunck.

12. Företogz sedan grassat saken passerat af Murman, E[y]lking, Dijkman, Skruf, 
Hofwerberg, Löfgreen.

Rector berättade att Dijkmans syster har wäret hoos Rectorem, och ursächtat sin 
broder att han har rest till Smålandh, och intet fått Consistorii citation. Actor war 
ey heller tillstädes.

Uplästes sedan acta här om d. 5 Maji och d. 12 Junii.
Ausius inkom item Skrufwen, hwilken påmintes om sin förra bekiännelse, att han 

haa sedt Ausium wara med, det Ausius nu alfwarligen nekte.
Skruf sade nu sig aldrig sedt Ausium med wärja, ey heller någonsin wäret i lagh 

med Ausio, kunde intet wetta om han den gången wäret med.
Uplästes så af actis det Skruf bekiänt d. 12 Junii $. 3. nl. om dhe personer som 

grasseradt. Skruf nekte sig nu så bekiendt som acta innehålla. Äntel:n tillstod sig så 
tycht, kan skie någon i Ausii lijknelse wäret. Förehöltz Skrufwen huru illa han giordt 
att han har låtet föra Ausium till boks i Consistorii acter på sådan owissheet, och 
att Consistorii citation gådt på hans bekiännelse. Skrufwen tillfrågades om baneman? 
Han swarade sig intet wetta hwem den är. Här med affträdde desse 2.

Inkallades sedan Murman, förmantes till ingenuam confessionem. Han sade sig 
förr då han sidst här war, bekiänt alt det han wiste om denne saken. Tillstod sig 
wäret med i den action. Prof. Steuchi#! refererade nu effter Hofwerberg, att han 
bekiänt privatim det Murman slaget sönder rådstugufönstren. Murman sw:de sådant 
till äfwentyrs af afwund wara honom påfördt. Bekiände sig hafft stången, men 
kastat henne från sig på torget. Han affträdde här med. Påmintes af förre actis att 
Murman förr så uthlåtet sig, det hans dräng kan skie haar brukat stången här till. 
Saken upskiötz till dagen effter kl. 8 hwilket sades parterne, att dhe då äntelig 
infinna sigh, och icke förr afreesa.

Skrufwen förmantes betänckia hwad fahra det är med tweetahl in för rätten.

Den 23
höltz Consist. majus extraord:m praes:b#i proR. h. Norcop., h. Gartman, M. Liung, 

M. Fornel., M. Steuchio. Not. Mag. Micrand.
I. Uplästes af protocollet d. 11 Junii §. 5. slutet om sahl. M:ri Stilleri änckia. Och
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effter detta slutet lopp emot det som förr slutet är för änckian d. 16 Junii 675. §. 4. 
och d. 16. Febr. 676. §. 6. sade Prof. Forneli&r, på sådant sätt, att Rectorum autoritet 
och förre Consistorii sluth så handteras, will iag aldrig sittia här med, det han 
begiärte noteras, och affträdde der med. Eiliest war närwarande Professorum be- 
tänckiande, att denne saken kommer före när Consist. blijr plenius.

2. Wore nu närwarande Professores sinnade, att döma om den grassations gång 
stadzwachten klagat öfwer. Men effter actor ey war tillstädes som likwäl i går till
sades af Acad:se wachtmästare här om, så kunde Consist:m ey längre komma. Fråga
des hwad actor swarat. Sades honom så swaradt sig sagdt så mycket han har till säya, 
och att han intet meer giör här. Consist:m tychte derföre att om någon af reis som 
nu wäret här, icke infinner sig då det dömes, så må wederparten tacka sig sielf som 
nu icke war tillstädes.

Skrufwen böter pro absentia denne gången 3 mk smt., dhe andre rei woro till
städes och finge lof till reesa bort igen. Eliest syntes godt, att denne saken upskiutes 
till bättre fram, då studenterne af sig sielfwe inkonwwa, att dhe ey flera gånger här
före citeras ifrån andre orter, och kosta sig med reesande. Vid. act. 5 Sept. §. 6.

3. Resol. Att om onsdag otte dagar till tages Unonii saak före, der till effterlåts 
honom att reesa effter sin begiäran.

Den 29 Augusti
Consistorium minus, pr&s. Rector M., Doct. Skunck, h. Gartman, M. Liung, M. 

Aurivill. Not. M:r Micrand.
1. Företogz h. Columbi poikes Johans saak, hwar om finnes in actis d. 14 Julii 

sidstledne §. 4. Denne Johan war sielf tillstädes, men h. Prof. Columbar icke, uthan 
2:ne bref af honom gifne Rectori insinuerades.

Uplästes h. Gezelii pastoris i Garpenbärg* s:n bref till h. Columbum, der i han 
berättar hwad som haar giordt misstanckar om drängen. Item tillstår att Prof. Colum
bas i sine bref haar begiärt att man fogelig skulle ransaka der effter. 3. Att befall- 
ningzmannen Nils Hansson [Johansson] som har befalt ransaka här om, will swara 
för det som der wed passerat är. Drängen Johan inkom, begiärte att komma till 
ändskap, sade att dhe alle wid häradztinget äre honom emot, äre med hwar annan 
beswågrade, och hålla alla ett, sig wara oskyldig, och wed ransakningen ingen tiufnad 
hoos sig funnen, sig derföre begiärt attest der om af ländzmannen som ransakade 
men intet wunnet, hwarföre han då sochnestämma höltz detta angifwet.

Uplästes sedan pastoris i Garpenbärg h. Sam. Elfwingz attest d. 20 hujus gifwen 
af dhe actis som hölles wid sochnestämman, der i betygas så wara begiärt, som 
drängen Johan säyer, af ländzmannen, men han ländzmannen då närwarandes sagdt 
sig fuller intet neka denne Johan samme ransakning, uthan remitterat honom till befall- 
ningzman Nils Johanson [Hansson] såsom sin rätte förman att här om attestera. 
Consist. frågade om han hade der på sökt fougden Nils Johanson. Johan sade, att 
då han sökte Nils Hanson om den attesten hafwandes med sig en hustru, haar 
fougden hootat honom med hugg och förfölljelse, och sagdt, haa du sökt mig förr, 
skulle du blefwit frij, men nu skall iag föllja dig. Uplästes å nyo för honom h. 
Gezelii bref. Och som han der i graveras, med misstanckar, af en pijgas bekiännelse 
som hade tiänt hoos h. Columbum samme tijdh, sade han den pijgan war här sidst,

Gezelius var vid denna tidpunkt icke längre kh i Garpenberg utan sedan 1676 kh i Husby.
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och hade iag giärna sedt hon då hade kommet up, att iag fått swara henne, men det 
skiedde intet, påstod sig wara oskyldigt förförder, begiärte attest att han sig instält 
har.

Resol. Johan gifwes en attest, att han sig hörsambligen till den parterne förelagde 
Bartholomaei tijdh infunnit, och upwijst för sig en attest af pastore i Garpenbärg h. 
Elfving, det han der sökt witnesbörd om den öfwer honom holdne ransakning, men 
den samme af länsm:n icke wunnet, uthan remitterat till befallningzmannen Nils 
Hanson, som hade befalt här om ransakas, hwaräst han icke heller haar wunnet 
något skrifftel. om be:te ransakning, hwarföre kunde Consist. icke längre komma 
med denne saken innan be: te ransakning inkommer, så wäl som och derföre att 
Prof. Columbar ey ännu är inkommen med någre gütige skiähl, som kunna binda 
Johan till det han är misstäncht före, är och icke be:te Professor nu för tijden 
hemma.

Den 5 Septembris
höltz Consistorium majus, präsentes wore Rector Magnif., Doct. Brunnerar, Doct. 

Skunck, h. Åkerman, h. Gartman, Doct. Hoffweniar, M. Liung, h. Arrheniar, h. 
Norcopensis, M. Steuchius, J. Arrhenius.

1. Uplästes 111. Cancell. bref för pastoris [0: Thore Odhelius] sohn [Samuel] uthi 
Jung i Wästergiötlandh, att blifwa accommoderad med förste vacera»de stipendio, 
effter det fadren sitter wid en stor stråckwäg, lijder stor giästning, och haar förlijdit 
åhr tagit skada af fienden.

Consist. tychte detta wara heelt billigt.
2. Bewilljades Joh. Vestio att få disputera de academiis, allenast materien icke så 

framkommer att facultati juridicae praejudiceras. Hwar om h. Åkerman påminte.
3. Uplästes fougdens Ringii bref, der uthi han refererar det swar han fått i Kongl. 

Cammaren, angående betahlningen för den spannemåhl af Acad. är tagen, 2. att han 
af lagläsaren Bengdt Anderson ännu icke blifwet mächtig någon wijdare resolution.
3. Att h. Gyllenstålpe reser åth Lijflandh, och måste Acad:n derföre tillijta någon 
annan revisions secreterare i M. Boos saak.

Nu upkomme Doct. Brunnerus och Doct. Hoffweniar.
4. Matz Jonson i Romfertuna sochn och Råby by, som nu träder ifrån hemmanet, 

begiärade tillgifft på detta åhrs uthlagor, eller dilation der med så frampt han icke 
skall aldeles utharmas, och icke kunna emottaga något annat hemman. Uplästes 
grannarnes attest att han wäl brukat hemmanet. TLesolutio. Effter han kommer från 
Acad:n in på ens annars hemman så tages af honom så mycket der fins till betal
ning. Widh detta tillfälle discurerades om fougdernes försummelse, att i tijdh ut
fordra uthlagorne, för hwilket dhe böra swara och betahla all den rest giönom dheras 
försummelse blifwer hoos böndren.

5. Rättaren i Uby [Hubby] och Dannemarckz sochn, beswärar sigh öfwer häradz- 
fougden, hwilken effter det bonden icke är upförd på mantalslängden för sin egen 
person, men ellies låtet skrifwa 4 personer, will nu taga en person för löösdrifware. 
D:r Skunck tychte, att om bonden har warit orichtig emot Acad:n, i det han icke 
skrifwit så månge mantal som han bordt, så måne han wäl således umgälla det. D:r 
Brunnerus stodh der på, att fougden likwist bör upwijsa sine ordres, hwar effter han 
går. Tychte och att om bonden icke wore upförd på mantalslängden för sin person, 
så är han per aetatem excuserad. Discurerades åtskilligt här wid. Sades och, att effter 
2 2  -  724147 Sallander



3 3 8 i 6j j : 5 september

den sidste extra ordinarie skrifningen gick effcer personerne, och denne rättaren 
swara för hemmanet, och således synes böra stå i rote, så måtte wist fougden af det 
fundament tala på honom etc. "Resolutio. Undersökes hoos fougden hwad ordres han 
går effter.

6. Refererade Rector huru dhe som ginge grassation snart för ett åhr sedan, och 
wore citerade till i dagh fiorton dagar sädan att då få sin dom, icke kunde få den 
samme, af orsak, att actor stadzwachtmästaren icke kom tillstädes. Nu begiärer 
Murman testimonium här ifrån. Doct. Skunck: Saken är lambt handterat, och har 
bordt längesedan afhiälpas. H. Åkerman: Fast rei wore citerade till en wiss dagh, 
så hade den dagen likwäl sin latitudinem, och war icke nödigt att dhe skulle ändtli- 
gen samme stund få sin domb. M:r Steuch.: det är klart att Murman har sönder
slaget Cämbnärsfönstren, och behöfwer man icke stort nöta tijden der medh. H. 
Åkerman: När swaranden har gåt[t] wärjomål, och rest bort förr än saken är sliten, 
så kan han condemneras absens. Lijka är med actore. M. Steuch.: Murman är så 
graverad, att han icke kan undlida sigh. Hoffwerberg har och bekiändt på honom, 
att han sönderslagit fönstren. En och annan tychte att saken bör dömas, der emot 
talade h. Gartman. Doct. Brunnerus: dhe concipienda sententia äre wij fuller ens, 
men huru skall den kunna promulgeras. H. Norcop.: det samtycker iagh intet, det 
iagh beder må noteras. H. Arrhen.: intet är jagh der emot att saken må dömas, om 
hon är utagerad. H. Åkerman: actor får wara borta fierde gången. Resolutio. När 
dhe andre complices komma tillstädes, om Murman då och will wara här, så får han 
både dom och testimonium.

7. Rugman wille inlefwerera sin repliqve; men borgmästaren Lohrman, weder- 
partens fullmächtig, war icke tillstädes. H. Åkerman: Wederparten bör wara till
städes. Rugman: Jag måste lijkwäl asserera min rätt, fast wederparten är borta. Han 
har swarat Cursori, att han skulle antingen sielf komma eller upskicka någon annan. 
Har och för detta ingen gång warit tillstädes. Resol. Aeterne kunne i swarandens 
frånwaro icke emottagas, hwilken och pro absentia plichtar effer Iagh med 3 mk 
smt., så frampt han icke är lagligen hindrad.

8. Fächtmäst:s hustru begiärer blifwa förskont för bakungzpeninger, effter hon 
niuter disk hoos sine föräldrar. Discurerades här om, och fans ogiörligit att nu för
ändra något. Resolutio. Man blifwer wid bakungzlängden, som hon nu är.

9. Joh. Myrich [Murich] inskrefs till stipend. duplex in mathesi, uthi Andre® 
Rhodiins ställe. Widh detta tillfälle påmintes och om dhem som böre hafwa sina 
stipendia uthi Antiqvitatum Collegio. Doct. Brunn, lofwade willja see effter om 
dess faeultet har så månge af officianterne, som hon bör eller intet.

10. Uplästes Doct:is Rudbeckii skrifft af det innehåll, att emädan gymnasium i 
Gefle will effter Kongl. bref och h. landzhöfdingens immission, hafwa till sigh den 
bäste dehlen, af cronotijonden, som pastor i Upsahla hafft sitt subsistance af, så 
moste h. pastor opfordra och utsöka sin rest för 674 och 675. af alle odisputerlige 
åckrar, dhe der icke kunna effter Kongl. bref upwijsas för frälsesåckrar, om han 
skall komma till sitt igen. Hwilket h:s högEhrew:t wäl kunnat företaga, sädan en 
och annan gång fåfängt wore krafft, der lectores i Gefle icke wäret så noga med h. 
pastore här uthinnan. Förmodar wederböranderne sigh skiäligen läre beqwäma. 
Denne skrifft togh Rector tillbaka, att lefwerera pastori som dhen begiärade.

11. H. Sam. Stehn hade lofwat sigh willja giöra sitt till om immission i pant- 
åckren, och till den ände taga af staden en förteckning, på den åcker redan cederad
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är till Acad:n, som och skrifwa till dhem som än possidera pantåckren, allenast 
Amanuensis Consistorii finge hielpa till skrifwa reent. Detta bewilljades. Doct. 
Hoffwen. begiärade för skyldskap skull blifwa närmast till sal. Bringii åcker, der 
emot han wille cedera den han förr hafft. H. Norcop.: det är redan resolverat om 
denne åcker. Consist. hölt för oskiäligt, att dhe som för detta hafft någon åcker, skole 
nu cedera den till dhem som intet hafft förr, och taga bättre igen; dhe måtte behålla 
sin och få den fyllnad som wara bör af den öfrige, men dhe som ingen hafft, blifwa 
wid det förr är slutit. Discurerades widlyfftigt om denne åckren, och fans godt, att 
Professores angifwa sielfwe huru mycket dhe hwar fått dher af. Tychtes och billigt 
att man kommer h. Stehn ihogh för sitt omak med execution.

12. Bewilljades Amanuensi Consistorii 4 dr smt. ex cassa studiosorum, med för
maning att han skall wara flijtig uthi sine syslor, och skickelig i sitt lefwerne, så 
frampt han will blifwa wid tiänsten.

Den 7 Septembm
höltz Consist. minus praesentibor Rectore Magnif., Doc. Skunck, h. Gartman i h. 

Lundii ställe, M. Liungh i M. Fornelii ställe, M. Steuchio i M. Aurivillii ställe, Jac. 
Arrhenio.

1. Berättade Rector teuschen Gretzinger förliden sommar då han reest här ifrån 
till Stockholm, tagit peninger af apotekaren att kiöpa honom såcker före, och när 
han kom till Stockholm, skrifwit honom till ett prsejudicerligit bref för swänska 
nation angående desse tijders tillstånd, hwilket bref omsijder kommit genom slotz- 
befallningzmannen h. Stehn Kongl. Senaten i händer, hwilken och låtit sätta denne 
teuschen derföre, för hwilken orsak han wägrat apothekaren sine peninger, som 
skulle han för hans skull suttit. Nu hade han sädan citation war gången, betalt 
peningarne. Men icke dess mindre wille apothekaren, det studenten skulle här in 
loco sigh förklara, om han någon sin på hwariehanda sätt förnummit eller märckt 
honom wara den swänske nation disaffectionerad, så att han kunnat derföre skrifwa 
honom ett sådant bref till, ty han wore derigenom kommen i sådant rychte? Pro
fessores swarade, apotekaren sielf warit orsaken till sådant rychte om sigh, i det han 
läsit studentens breef för fångarne och icke för slotzbefallningzmannen. Denne 
apothekarens begiäran angående, så understodo Professts sigh icke uptaga denne 
saken, effter hon förr warit i Kongl. Senaten, och måtte apothekaren purgera sigh, 
dher han wore berychtad.

Den 9 Septembm
effter högpredijkan in praesentia M. Rectoris, Doct. Skunck, h. Gartman, Doct. 

Hoffwen., M. Liung, h. Verelii, h. Arrhenii, M. Aurivillii, h. Norcop., M. Columbi, 
M. Steuchii, J. Arrhenii.

1. Bewilljades Erico och Olao Huss Medelpadiis 12 dr smt. ex cassa studiosorum, 
effter dheras moder har måst lembna alt sitt goda i fiendens händer, och förmår nu 
således icke att understödia sönerne widh Academien som dhe skrifwit, lofwandes 
och att en af dhem skall med första blifwa hulpen med stipendio.

2. Resol. Dhet skall notificeras brukzförwaltaren Matth. Pels, att Acad:n will nu 
ändtligen bebyggia sin ström wid Harwijk, och att han innan 4 dagar måste taga 
neder det gambla qwarnhuset, så frampt Acadrn icke skall låta kasta det neder. Hwar 
om han förr är tillskrifwen, men låtit huset lijkwäl stå alt här till.
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Dhen 11.
hölt2 Consistorium extraordinarium, praesentes wore Rector Magnif., Doct. Rud- 

beckius, Doct. Brunnerus, D:r Benzelius, D:r Skunck, h. Åkerman, D:r Hoffwenius, 
h. Verelius, M. Fornelius, h. Arrhenius, M. Aurivillius, M. Columbus, M. Steuchius,
J. Arrhenius.

1. Uplästes Kongl. Senatens skrifwelse och alfwarlige förmaning till riksens in- 
byggiare, att giöra dhem danskom, som allestädes sätta sigh i iandh, härja och bränna, 
alt möyeligit motstånd, serdeles tillhollandes alle af Uplandh, hwilkas stånd det tillåter, 
att sättia sigh med sine tiänare till häst och komma till Stockholm, men dhe andre 
att montera andre karlar, så många dhe kunna och förmå. Här på discurerades mycket 
om denne tijdsens swåra tillstånd, men skrifwelsen angående tychte Professores 
wara underligit, att inga R. Rådens nampn wore der under, med hwilka det lijkwist 
säges bekräfftat. Förundrade sigh och dher öfwer, att häradzfougden som det lefwe- 
rerat, icke skulle communicem medh Rectore, ifrån hwem det wore öfwerskickat, 
och med hwad befallning dher hoos. Tychte derföre bäst wara, att ännu inhämpta 
någon kunskap här om, lagandes imedler tijdh till defension hwad man förmåtte, 
med önskan att få någon godh man som dheras karar emottoge och afförde, uthan 
hwilken dhe icke måtte äfwentyras. Ty dhe Professores som förr af godh willje uth- 
giort ryttare, hade sädan intet hördt af dhem, wiste och icke, antingen dhe wore till 
eller ey. Ändtligen fanss och nödigt, att Professores denne tijden som offtast sam
manträda, ochrådgiöra om dhet som nödigt synes, och att bookhållaren och fougderne 
skole och icke undraga sigh.

Den 13
höltt åter Consistorium extraord. praesentibus Rectore Magnifico, D:r Rudbeckio, 

D:r Brunnero, D:r Skunck, h. Åkerman, h. Gartman, D:r Hoffwenio, M. Liungh, h. 
Arrhenio, M. Celsio, M. Aurivillio, h. Norcopense, M. Columbo, M. Steuchio, J. 
Arrhenio.

1. Proponerade Rector, att effter icke alle kunna tillijka få sine karlar färdige, 
Consistorium wille sättia en wiss dagh, innom hwilken dhe skulle hafwa dhem till- 
redz, och söka underrättelse hwem dem skall emottaga, och om någon expres skall 
öfwersändas, att taga wijdare ordres.

Profess:s tychte ännu underligit wara att icke ankomne bref wore underskrifwit. 
Klagandes deröfwer att nu icke en gång fougderne wijsa eller communicera sine 
ordres. D:r Rudbeckius berättade länsmannen sagdt, att om söndagh skall pålysas 
mir detta folck skall uthgå, skattades fördenskull alle bäst wara att afwachta posten i 
morgon, med hwilken förmodas inkomma någon närmare underrättelse?

2. Effter det staden står i någon fahra för mordbrännare, så skole Acad:ns för- 
swarskarlar och Professorum drängiar gå wacht i proportion emot stadsens folck, 
till att afwärja sådant.

3. Effter Docttr Skunck måste bortreesa till sin sal. broders begrafning, tillsattes i 
hans ställe M. Steuchius att revidera 673 åhrs rächninger, och D:r Skunck lofwade 
en annan gång blifwa i M. Steuchii ställe igen.

Den 15 Septembri/
höltz Consist. extraord:m in prsesentia Magnifici Rectoris, Doct. Brunneri, Doct. 

Benzelii, Doct. Skunck, h. Gartman, D:r Hoffweni[i], h. Vereli[i], h:r Arrheni[i], h. 
Norcopensis, M. Steuchii, J. Arrheni[i].
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I  Rector berättfade] sade sigh ingen skrifwelse eller ordres fått ifrån Stockholm, 
om dhen hielp, Kongl. Senatens bref lydde på. Frågade om någon af Professoribus 
hade fått någon kunskap om sakernes tillstånd. Professores berättade något hwar af 
undfångne bref, att fruchtan wore nu minskadh i Stockholm, af orsak att fiendens 
flotta skall gått tillbaka åth Gottlandh, och ärna sigh till Pomeren etc. Sädan berät
tade en och annan huru drängiarne tergiversera att sätta sigh på hästarne, icke wet- 
tandes på hwad sätt dhe skulle kunna twingas der till, i synnerheet dref Doct. 
Brunnerus det att ett Senatus decretum måtte skie, cujus vigore dhe skulle åstadh; 
men som Consist. såg det drängiarne icke skulle achta något sådant dess decretum, 
uthan så snart dhe komme uhr ögsynen, draga hwart dhe wille, föryttra rustningen, 
och taga sigh tiänst annorstädes, kunde nu der om intet slutas, och fans rådeligit 
afwachta den tijdh någon blefwe förordnad, som detta folck emottoge.

II. Sade Rector sigh giort upsatz på 40 karlar af Acad:ns betiänte och förswars- 
karlar, hwar till om Professorum och änckiornes drängiar komme, skulle det blifwa 
ett anseenligit manskap att gå brandwacht. Slötz altså att Rector kommer öfwerens 
medh stadz magistraten, att Acadrn holler allena sine nätter i proportion emot staden, 
och huru starck wachten skall gå.

17 Septembrå

höltz Consistorium extraord:m, praesentes wore Rector Magnificus, Doct. Brun
nerus, h. Åkerman, h. Gartman, Doa. Hoffwen., M. Liung, h. Verelius, h. Arrhenius, 
M. Celsius, M. Aurivillius, h. Norcopensis, M. Columbus, M. Steuchius, J. Arrhenius.

1. Uplästes Kongl. Senatens skrifwelse af d. 15 Septembrå till Rect. och Con
sistorium, med recommendation att söka förmå, så när sigh sielfwe inbördes med 
sine drängiar, som och der några af studenterne wore, dhe der lust och willje hade 
till att betyga dheras underdåniga benägenheet för Kongl. Mayestetz och fädernes- 
landsens tiänst, att dhe wille med aldraförsta som skee kan, sigh i Stockholm med 
gewär till häst eller foot, effter hwars och ens lägenheet inställa, och hoos Rijkz- 
Rådet h. Qas Rolamb eller feldtmarskalcken h. Marderfeldt angifwa. Effter som dhe 
åter snart igen effter öfwerstånden fahra kunna begifwa sigh hwar till sitt igen. 
Professores betygade något hwar sin benägenheet här till, men klagade öfwer det 
trångmåhl wore både på gewär och karlar. Rea. sade, befallningzmannen Stehn sagdt, 
att dhe drängier som icke willja gå för sine huusbönder, skole tagas för löösdrifware. 
Frågades huru snart Professores skole hafwa tillredz den hielp dhe kunna åstad
komma. Reaor swarade h. Stehn sagdt, att staden skall och sökas om undsättning, 
och kunde således alt folcket afskickas på en gång. Anbelangande studenterne, så 
fanss nödigt att Reaor nomine publico kallar dhem genom seniores uthi hwart 
landskap, till kl. 1. i dagh, och låter Kongl. Senatens bref dem föreläses, hwilket 
och skiedde in praesentia Rectoris Magnifici, h. Gartman och M. Liungh.

Den i8

effter bönen trädde närwarande Professores tillsammans, och frågade Rector om 
icke nu skulle swaras på Kongl. Senatens skrifwelse, och i hwad form det skie skulle, 
effter någon discurs slötz, att man droger der med till fredagen, så kan imedlertijdh 
der om rådgiöras in Consistorio, ty det wore ett delicat wärck.
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Den 19
höltz Consistorium minus, praesentit»#* Rectore Magnifico, D:r Skunck, h. Åker

man i h. Lundii ställe, M. Steuchio i h. Aurivillii ställe.
1. Borgaren Larss Persson anklagade Philip uhrmakare för hugg och skiälsordh, 

refererade således: När jagh kom af mönstringen, mötte jagh Philipp, och frågade 
om han icke hade och kunnat gått som en borgare med en musqvete, då frågade han 
om jag kallade honom teusk, gick så till swärmodren, kom åter tillbaka och kastade 
steen, gick sedan hem och togh en pamp, med hwilken han skadde både mig och 
hustrun. Philip: Jagh kom ifrån swärmodren och hade en kiäpp i handen, borgaren 
frågade, är du tysk för godh att gå med en musqvete? Kallade migh landzlöpare och 
en skälm, som alle teuschar äre. Borgaren: det är osant, men han kallade migh swänsk 
blodhund, det böndren skole witna som wore tillstädes. Philip: då han togh kiäppen 
af migh, gick jagh till spårmakaren effter sabbelen, gick så till honom och sade: här 
har du karlen som du skiämde, jagh har inga harefötter, borgaren lopp effter ett 
träd det han kom tillbaka med, och så slog jagh honom. Frågades hwij borgaren 
gick uth? Sw:s, ellies hade han dräpit migh i bodhen. Uplästes Kirstin Jonsdotters 
attest till större dehlen skrifwin i kiärandens egit nampn, derföre Consist. och skat
tade nödigt, att hon sielf upkomwe, och witnade munteligen. Sädan uplästes Pär 
Pehrsons attest, att Philip dragit uth sin wärja, huggit wid gatan wid borgarens bodh 
och sagdt, kom nu uth din hunsphott för en wärja, der till borgaren swarat, du må 
sielf wara en hunsfått, stigit uhr sin bodh, tagit en stake i handen, hwar på Philip 
slagit honom hugg, och stingit hustrun i fingret, då hon wille taga fredh. Philip: 
Kan I swärja att jagh war orsaken till detta krakel? Borg:n, ja det kan jag. Uhrmak:n, 
nå så begiärer iag intet meer. Rector: hwad hafwen I att säya emot witnesskriff- 
terne? Philip: läth dhem afläggia sin edh. Jagh kallade honom bernheuter och 
hunsfott, då han togh kiäppen af migh. Borg:n, jagh togh icke kiäppen med owän- 
skap, uthan stodh och hölt i honom. Res. Effter Philip begiärar witnen som ey äre 
tillstädes, må de beswärja sine attester. Borgaren och tillägger Philip dhe skälsord 
som han nekar till, och ännu inge witnen äre till, så upskiutes saken till näste Con
sistorium, då dhe skohle inkomma med sine fulle skiäl och witnen å både sijdor. 
När desse sädan blefwe citerade, befunnes dhe ingått förlijkning sielfwe sin emellan, 
och supplicerade uhrmakaren att få blifwa dher wed, effter alt war skiedt uthi en 
brådskildnad.

2. Mölnaredrängen Olof böter sine 3 mk pro neglecta citatione.

[Samma dag.]
Effter middagen höltz Consist. majus, praesentes wore Rector Magnificus, h. 

Åkerman, h:r Gartman, h. Norcop., M. Columbus, J. Arrhenius.
1. Uplästes h. landzhöfdingens förbodh af d. 23 Julii sidstförledne, att hädan 

effter till någon annan lefwerera kongztijonden af dhe byägor inom Waxahla råå 
och röö, som till staden lagde brukas af dess inwånare, och der af tertialen går till 
kyrckioheerden i Waxahla än som till gymnasium i Giefle, och till större richtigheet 
låta gymnasio meddelas ett pertinent upsatz på alle dheres nampn, som i ofwan- 
berörde åckrar på hwart ställe interessere.

2. Tore Bengdtson i Mälby och Tillinge sochn klagar der öfwer, att han wid 
skrifningen i wintras icke kunnat niuta sitt frijhetzbref till godo, derföre att fougden
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Unonius tagit det af honom. 2. Att honom är pålagdt gifwa knechten mehr än 
resolverat är in Consistorio, och att Anders Erichson i Tibbele har pantat af honom, 
som Tores upsatz lydde till 63 dr. Frågades huru mycket roten lofwat soldaten? Sw. 
300 dr. Consist. meente att frijheetzbrefwet intet kunnat hielpa bonden wid denne 
extraord:e skrifningen, men angående det andra, så måtte bonden, effter roten 
accorderat med knechten gifwa i proportion, så mycket på honom löper. Dock 
skattades det oskiähligt att den ene bonden pantar den andre effter sitt godtyckio. 
Andtligen wille Consistorium hafwa någon underrättelse här om, af dhe herrar 
Professorib«r, som der nyligen hollit ransakning. Denne Tore fick sedan ett bref 
till Anders i Tibble, att intet föröda hans giäss han pantat af honom, förrän Con
sistorium något här om resolverar.

3. Berättade Rector, det han hade confererat med borgmästaren om brandwachten, 
och att borgmästaren skattar nödigt, det 50 man gå om natten. H. Åkerman omtaalte 
och dref högt, att både Acad:ns wacht och andre förswarskarlar, moste alle uthan 
något drögzmål gå till Stockholm. Consistorium remonstrerade wara ogiörligit att 
bortskicka dhem, i synnerheet wachten, med mindre man icke wille heelt och hollet 
deserera wärcket, ty intet kunde Rector sielf i egen person förrätta executionen och 
alt annat, som wachten tillhörde; dessuthan stode och Upsahla i stor fahra som alle 
berätta, icke allenast för brandh, uthan och för annat fiendens anfall genom Roslagen, 
så att jämväl fördenskull mycket orådeligit wore att heelt blotta denne orten etc. 
(och der så ändtligen skie skulle, så fordradess der till ett pleni Consistorii decretum). 
H. Åkerman sade sigh willja skaffa andre wachtdrängier igen. Badh och att hans 
skrifft måtte läggias till acta, som förr än Consistorium wardt samblat, uplästes uthi 
Rectoris och h. Norcopensis närwaro etc. Consistorium önskade att h. Åkerman wille 
och kunde skaffa bemälte karlar, ty dhe skulle strax affärdas åth Stockholm, men 
dhe gamble blifwa qwar som äre wane wid executionen. Ellies sade Rector, har 
slotzbefallningzmannen skrifwit till RijkzSenaten och begiärat någon wiss man, som 
emottager det folck man här i Upsahla kan sammanbringa, och kan man fördenskull 
afwachta Senatens swar, och rätta sigh der effter som staden giör.

4. Uplästes en copia af Berge Abrahamsons bref till h. Axehielm, der uthi han 
mycket graverar Kongl. Commission, blandar ihop den saak för hwilken hans sohn 
är dömd uthi Consistorio, med dhen, för hwilken han warit angifwen i Commis
sionen. H. Åkerman meente Consistorium borde taga sigh något der af. M. Cblumb#j 
som den tijden Rector war begiärade Consistorii handräckning emot denne Berge 
Abrahamson. Men effter brefwet befans immediate skrifwit till Kongl. Commission, 
så tychte Consistorium wara tijdh nogh att swara, när dess auctor klagar öfwer 
Consistorium, ty sonen hade uthan all twifwel giort för fadren en orätt relation här 
om.

5. Rector giorde berättelse, att en båtzman sägz blifwit så illa slagen att föga hopp 
är om lijfwet, men wara ännu owitterligit, hwem honom slagit. Joh. Kolbeck för
menas hafwa någon kunskap här om och fördenskull wara upkalladh. Colbeck inkom 
och bekiände sigh slagit samme båtzman, giörandes en sådan relation. För någre 
dagar sedan då jagh kom gåendes om afftonen med mine camerater, mötte båts
mannen oss och ropade; jagh frågade hwem han ropade på; han swarade, det kommer 
din hunsfott intet wedh; jag gick så effter en påk och slog honom allenast ett slagh, 
der af han föll kull. Frågades hwem Colbeck hade med sigh samme gång. Colb.: då 
jagh kom tillbaka och slogh honom, war jagh allena,..
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Resolutio. Colbeck skall insättias, till dess man får see huru blifwer med båtz- 
mannen. Effter någre dagar befans denne båtzman icke warit så illa slagen, uthan 
strax dher på gått uthe, kom och hans egen moder och hoos Rectorem intercederade 
för Colbeck, som ännu satt i fängelse.

6. Uplästes factorens Magni Blixs skrifwelse af d. 15 Sept. till Rectorem Magni
ficum, hwar uthi lågh en wexel till Petter Grijs i Stockholm på dhe 553 3/4 dr kmt. 
i hans frånwaro lefwererade blifwit af Cronones fougde i Hällsingeland. Skrifwer 
och dess uthan samme dagh inkommit 220 dr kmt. den han will söka att öfwergiöra 
ifrån Härnösand. För det tridie begiärer han emot billig betahlning, till factorietz 
fournerande, den spannemåhl dher i landet falla kan, lofwandes der spannemåhlen 
blifwer arresterad till militiens underholdh, sigh då willja, om möyeligit är, så laga, 
att han skall blifwa relaxerad, och Acadrn således hafwa sin wisse betahlning att tillgå. 
Närwarande Professores tychte wäl wara, om Acad:n i anseende till detta, kunna 
komma i handel med factoren.

7. Uplästes Erich Boyes bref af d. 3 Augusti till h. Räntemästaren, med begiäran, 
att tillijka med sin swärfader få tillhandla sigh 6 å 800 t:r af Acad:ns rest spannemål. 
Men effter h. Quaestor war borta och allenast någre få Professores tillstädes, kunde 
der om intet slutas denne gången.

8. Uplästes Rugmans skrifft af d. 11 Septemb. till Rectorem, der i han begiärar 
Rector wille på embetes wägnar tillhålla wärderingzmännerne, att bona fide honom 
igengifwa dhe bookregistren, han dem under händer gifwit. H. Åkerman meente 
D:r Hoffwenius lärer wetta beskedh här om.

9. Hade Rector ärnat till wijdare deliberation proponera om swaras skall på 
Kongl. Senatens ankomne bref, och den hielp som begiäras; men effter mycket få 
Professores wore tillstädes kunde nu intet åthgiöras. H. Norcop.: Jag menar det 
behöfwes intet annat swar än skicka karlarna öfwer.

10. Rugman wille inlefwerera sin repliqve, men effter h. Lårman wederpartens 
fullmächtig war borta, kunde han icke emottagas.

Den 21
effter gudztiänsten in praesentia Rectoris Magnifici, Doct. Brunneri, h. Gartman, 

Doct. Hoffwenii, M:i Liung, h. Verelä, M:i Aurivillii, M:r Columbi, J. Arrhenii.
1. Frågade Rector huru snart Professores kunna få åstad sine karlar effter Kongl. 

Senatens begiäran. Der uppå swarade något hwar, att dhe här till icke hint få dhem 
färdige, wille see till att dhe åstad komma nästkommande måndagh, imedlertijd 
kunde man förnimma hwad swar Sam. Stehen får med posten, angående någon som 
folcket emottager.

2. Berättade h. Verelius gamble qwarnhuset wid Harwijk nu wara nedtagit, och 
begiärade 6 timberkarlar till det nyas upsättiande. Detta bewilljades.

Den 23
effter högpredijkan, praesentib»r Rectore Magn., h. Gartman, M:r Liungh, h. 

Verelio, h. Arrhenio, M. Aurivillio, h. Norcopense, M. Columbo, M. Steuchio, J. 
Arrhenio.

Uplästes underståthållarens h. Jacob Clous bref, att Nicola«j Sundbergh är i 
Stockholm, satter till Consistorii wijdare förordning, hwem honom skall emottaga
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och öfwerföra. Resolutio. Wachtmästaren reser öfwer med jachten, och talas med h. 
Rudbeckio, att han får en jachtkarl till hielp.

29 Septemb.
effter högpredijkan berättade Rector bref wara kommit ifrån h. Clo, och Sundberg 

warit här öfwer natten hoos wachtmästaren, frågade antingen han der blifwa skall, 
eller gå i proban till onsdagen? Proffts swarade, effter det han så sidwördat rätten, 
och icke får caution för sigh, så må han gå in carcerem.

3 Octobris
höltz Consist. minus, praesentib«r Rectore Magn., h. Gartman i h. Lundii ställe, 

M. Steuchio i D:r Skunckz st:e, M. Aurivillio, J. Arrhenio.
1. Uplästes acta af d. 30 Junii $. 7. angående den skada och hugg Joh. Kiempe 

tillfogat wachtdrängen Erich Matson. Kiempe inkallades, och tillfrågades huru han 
will affinna sigh med böterne, som läre stijga högt. Kiempe bekiände nu att han 
allena hugget denne wachtdrängen, men Simon guldsmedzgesällen den andre; och 
att Simon warit störste orsaken till altsammans, sade sigh icke hafwa stort att böta 
med, begiärade lindrig dom. Trecou barberaren wille hafwa 63 dr för det han läkt 
wachtdrängen.

Resol. Kiämpe böter twäbotom. 1. för 3 fullsåår 40 mk smt. hwart. cap. 7. et c. 18. 
Sårm. med will. StL. 2. för ett blodhwijte 24 mk 9. cap. e. tit. doch så att han afsitter 
halfparten af desse böter med 8 dagars fängelse, och actor får sin fylnadh af de 
öfrige peningeböter. 3. För ett lyte i twäbotom 12 mk. 8 cap. Sårm. mz will. Måls- 
ägandens egen saak. 4. För sårtål af 3 såår 18 mk 2 cap. Sårm. med wåda. 3. För 
skadestånd och tijdspillo 7 dr smt. 6. Skall han förnöya barberaren. 7. Sabbelen är 
förfallen effter lagh och constitutiones. 8. Sättes honom starck wijte, att der han 
hädan effter kommer igen med någon yppigheet och öfwerdådigheet, så skall han 
wara förfallen till poenam relegationis, effter det han altidh giör oliud och intet 
uträttar i studierne.

S[amma] d[ag]
effter middagen höltz Consistorium majus praesentes wore Rector Magnif:us, Doct. 

Brunnerus, D:r Benzelius, M:r Holm, h. Åkerman, h. Gartman, D:r Hoffwenius, h. 
Verelius, h. Arrhenius, M:r Aurivillius, h. Norcop., M. Columbus, M. Steuchius, J. 
Arrhenius.

1. Uplästes h. landzhöfdingens gref Axel Lillies bref till consist. ecclesiast. att han 
fullmächtigat M. Erland Aurenium kyrckioheerden i Skiefftuna, och Cronones befall- 
ningzman der å orten, att antaga prästegårdzägornes förswar och det för rätta lag
ligen utföra. H. Verelius: M:r Erland söker att draga dhe ägor ifrån Acad.ns hem
man, som dhe altidh brukat oklandrade, och aldrig någon weet att dhe hört under 
prästegården. M. Aurivillius: Min moder är född der, och hennes fader har wäret 
pastor dher i 40 åhr, men aldrig har hon hört sådant wäsende, eller någonsin wara 
nämpt, att det skulle höra till prästebordet, som M:r Erland nu söker. Doct. Brunn.: 
consistorio ecclesiastico har fallit sällsampt huru M:r Erland är kommen der till, 
att han söcht h. landzhöfdingen, och derföre inkallat honom att höra huru der med 
är. Citation detta angående hade h. Verelius emottaget, och lofwade utföra saken.

2. Uplästes h. Verelii ransakning på dhe hemman Acad:n fått igen, för Pastadh,
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såsom Långtibble i Wängie sochn och Ulleråkers härad. Och ett i Tibble by och 
sochn; hwilka både ränta mycket mindre än dhe äre upförde före. M:r Aurivill. 
wiste och berätta att så tillstodh med desse hemman, som ransakningen lyder.

Item uplästes h. Verelii husesyyn på Nostuna praebendehemman, som sal. Fornelii 
änckia hafwer, hwilken han med den förre strax togh tillbaka igen.

3. Doct. Benzel. berättade sigh hollit ransakning tillijka med h. Aurivillio uthi 
Unonii befallning, och funnit att få bönder för tijden kunna utgiöra sin afrad. Pro
fessores tychte Acad:n kan taga rogh i stället för korn. M:r Aurivillius berättade 
böndren hafft peninger tillredz att lefwerera, men Unonium ännu icke warit dher 
till hålla stembning och upbära pe»JM»g*rne. (Nu upkom h. Gartman.) D:r Benzel.: 
Af dhe bönder som utförde sin afradh i fiol till Olof Håkonson, och effter kiöp- 
mannen icke kiände säden godh, måste sällja henne på torget för 10 dr t:n, fordrar 
nu fougden 12 dr för tunnan, hwilket synes wara swårt för dhem.

Resolutio. Böndren gifwa så mycket som dhe kunna bewijsa att dhe fått på torget.
4. Frågades huru häradzfougderne komma till att ransaka öfwer Acad:ns mantals- 

längder, ty om böndren icke låtit införa sine söner som äre 15 åhr, willja fougderne 
strax taga dhem till knechten, bonden weet icke så grant om poiken är sine 15 åhr 
eller icke. Rector berättade sigh frågat effter hwars ordres Roxen ginge, men honom 
allenast swarat det han hade sine ordres af högre handh.

5. Berättades någre hemman i Unonii befallning wara af det tillstånd, att dhe 
icke kunna blifwa behållna, med mindre förändring skier med åboerne. Item att i 
hans och Klintz befallning funnes dhe, som på någre åhr icke utgifwit det ringeste 
på sine utlagor.

6. Lefwererades tillbaka 3 ransakninger, som D:r Benzelius och M. Aurivillius 
hade betiänt sigh af wid denne ransakning, dhe nu hållit uthi Unonii befallning.

7. Inkom enckian i Råby och Romfertuna sochn. Rector frågade huru hon kan 
hinna bruka torpet som hon begiärar, om hon det skulle få? Sw:s att fougden lofwat 
henne dhet. Sonen [Mats Jonsson] inkom och sade sigh brukat halfwa hemmanet 
emot modren i 3 åhrs tijdh. Fougden inkom, nekade sigh lofwat enckian torpet, 
sade att corporalen icke utgifwit sine uthlagor på tree åhr, wijste ey heller huru 
han war dijt kommen. Resolutio. Änckian får 4 t:r sädh till lefwa af, 2 af hwart 
slagh, och beholler hon hwad som af hennes egendomb öfwerblifwer, sedan hon 
betalt uthlagorne.

Om sonen är förr resolverat. Vid. d. 5 Septemb. §. 4.
8. Hust. Elisabeth Carlsdotter i Nederwi) och Lillhärad sochn, begiärade blifwa 

wid hemmanet, och förskonas för tillökningzspannen. Befall :n Ringius talade om 
att hon på stembningen wijsar sigh tresk. Resolutio. Hon blifwer wid hemmanet, 
och giör sin flijt med uthlagornes erläggiande, och sin rests betahlning. Cautions- 
skrifften inkom.

9. Erich Erson och Karin Bengdtzdotter i Wanstadh och Tenstad sochn, begiärade 
2 t:rs förmedling hwar på sitt hemman, item tillgifft på detta åhrs uthlagor, i an
seende till den skade dhe tagit genom watnfloden. H. Åkerman berättade att öfwerst- 
lieutnampten dheras granne stämmer watnet in på dhem. Bonden och änckian in- 
komme, berättade att han nu wänt igen med samme demning. Resolutio. Dhem 
efftergifwes 4 t:r hwar för den store skade, dhe tagit af den owanlige floden.

10. Erich Anderson i Nyckeby och Hwittinge sochn, begiärade slippa der med 
att han för sin rest lemnar all sin egendom. Item begiärade han få sittia cjwar på
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torpet. Resol. Fougden tager hwad der fins till betahlning, och efftersöker om 
bonden något undanstuckit.

11. Bewilljades änckian hust. Karin i Kiörlinge och Wängie sochn tu åhrs frijheet, 
nembl. pro A:o 678. och 679. till det hon här till niutit, dock med den condition 
att hon uprättar husen.

12. Bewilljades Sebast. Poppelman att disputera de chylificatione. Item Gabrieli 
Hasslebom de tutelio.

13. Resolverades att effter det Asmundo Schariin, som har stipendium duplex in 
theologia, är orätt på fört en termins stipendium af 120 dr koppdrmt, som han icke 
har nutit, så skole indices rättas af inspectoribus stipendiar.m, och han blifwa der 
ståendes en termin länger.

14. Förmälte Docnr Brunnerus facultatem theologrm hafwa en person i förrådh 
till duplex stipendrm, men icke kunna nu nämpna den samme.

15. Inskrefs till stipend:m uthi facultate philosophica den yngste Hedraeus [o: 
Christian Hedrseus] uthi Laurentii Gahms ställe. Samuel Frigelius i Mag. Schroderi 
ställe. Nicolaus Celsius i Joh. Hofwerbergz ställe. Tulenius Vesm. i Söderlingz 
ställe. Sam. Arfwidson till duplex i Wollimhaus ställe.

16. Uplästes h. borgmest: n Lohrmans skrifft med begiäran, att innan han wijdare 
swarar Rugman på h. Hendrich Myrandri wägnar, måtte pupillerne i sterbhuset till
ordnas tutores och curatores, effter det förnembsta i saken beroor sigh der uppå. 
Resolutio. H. Lohrman far fort att agera saken på h. Hendrich sin principals wägnar. 
Consistorium kan intet attendera exceptionen.

17. Nicolaus Sundberg inkom, tillstodh lägersmåhlet med Karin Elofsdotter. Item 
att han fått Consistorii citationer doch dhe twå förste tillijka. Resol. Nicolaus Sund
berg böter 40 mk smt. för lönskeläger och relegeras på ett åhr. C. 3. Gifftm.B. St.L. 
2. Gifwer en koo till barnetz uppehälle och en klädning. 3. Plichtar för 2 citationers 
försittiande med 6 mk smt. 4. Betahlar dhe 12 dr expenser på honom äre giorde, 
och förnöyer wachtmästaren med 3 dr kmt. för sitt omak.

18. Uplästes h. Anders Höökz bref till h. Rudbeckium för Frans Person bygg
mästare, att få arrendera Wattholma qwarn, lofwandes sigh willja gå i caution för 
honom om så behöfwes.

Consist. tychte bättre wara om dhe finge honom hijt, talandes mycket om den 
skade Acad:n tagit här wid qwarnen genom mölnarens otijdigheet.

19. Discurerades om spannemåhlen, men kunde intet slutas, dock bewilljades 
Jochim [Alstedt] bryggiare, Olof Håkenson och Boyen, så mycket som kan aflåtas, 
prijset sättes effter som marckgången blifwer wid Tomesmesso tijdh.

20. Resolutio. Swar går till factoren Blix, att han får spannemål.
21. Bewilljades Petro Rocho testimonium.
22. Uplästes åter Kongl. bref till 111. Cancell. om löhnens fördehlande emellan h. 

Buskagrium och M. Steuchium. Item 111. Cancell. bref der om. Nu gick Rector bort, 
och proRector förträdde hans rum. Sädan uplästes h. Buskagrii hustrus suppliqve att 
få niuta Kongl. M:tz och 111. Cancell. bref för sin man till godo. Alle Professores 
höllo der med att så skie bör; men effter det Prof. Steuchius håller före 111. Cancell. 
bref förstå Rectorem skola dela medh h. Buskagrio, tychte allenast en eller annan, 
att Consist. kunde söka 111. Cancell. förklaring der på, dhe andre meente 111. Cancell. 
bref böra förstås jemwäl om Prof. Steuchio.

Lefwererades h. Olai Rudbeckii attest som h. Buskagrii hustru beropar sigh på i
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sin suppliqve. Doct. Brunnerus sade sigh hwarken missunna h. Buskagrio eller 
Rectori det Kongl. brefwet förmäler, men exciperade emot h. Rudbecks attest, såsom 
hennes moderbroders. Afträdde dher med. Item afträdde M:r Celsius. H. Åkerman 
stod hårt på att attesten måtte upläsas. M:r Aurivillius: Nogh kunna wij höra honom. 
H. Verelius: det är lijka mycket antingen han upläses eller icke. Wij behöfwan intet. 
Wij föllja Kongl. brefwet. Nu upstego alle Prof:s och en deel afträdde strax. H. 
Åkerman, D:r Hoffwenius, h. Gartman, h. Verelius, h. Norcop. och ProRector som 
wore qwar, sade alle sigh blifwa wid Kongl. brefwet, hwilket och war dhe andres 
mening, allenast tychte en eller annan att Prof. Steuchius motte wetta der af.

Den 6 Octobris
höltz Consistorium majus. Praes, wore Rector Magnif., D:r Brunnerus, h. Åker

man, h. Gartman, D:r Hoffwenius, M. Liung, h. Arrhenius, M. Celsius, M. Aurivillius, 
h. Norcop., M. Steuchius, J. Arrhenius.

1. Uplästes Sam. Stehns immission i pantåckren, sampt medfölljande bref och 
befallning till wederböranderne, att icke wijdare befatta sigh med samme åkers 
bruk och häfd, uthan emottaga sine peninger i rätten insatte. Sädan uplästes en 
och annan punct af Kongl. resolution A:o 667. Talades om att effter det D:r Lith- 
man har 16 tunnelandh, som bör cederas till Academien, så kunde D:r Skunck och 
h. Åkerman aldraringast få sine dehlar der af. H. Åkerman meente h. biskopen 
hafwa dhe bref på sin åker, att Acad:n icke kommer åth honom; item att detta 
Consist. icke holles på någon ordinarie dagh, och Doct. Skunck bordt wetta der af. 
Consistorium läth upläsa d. 8 punchten af Kongl. resolution, att ingen må skaffa 
sigh bref på denne åker, ty derigenom skulle han mista den samme, och icke få 
någon igen. Till det andra swarades, att lögerdagen icke bör skattas för een heelt 
extraordinarie dagh, ty den blefwe offta brukadh när sakerne så fordrade, skulle man 
och dröya till dess att alle samptl. komma tillstädes blefwe nepligen något uträttat, 
ty det är sällan att icke någon är borta. H. Åkerman afträdde, säyandes sig skola gå 
till absolution. Consistorium discurerade wijdare der om, och skattade det skiähligt 
att så skier, tychte och det wore icke borta för h:r biskopen som cederades till 
mågame. Sädan upkastades upsatzet både på pant- och den öfrige cronoåckren, som 
effter instrumentet bör gå till Acad:n och dehlas emellan Proff:s och giordes der 
öfwer det förslag och resolution som fölljer.

Resol. 1. Dhe fyra tunneland som öfwerblifwa af sal. Doct. Stigzelii åker, sädan 
enckiorne fått sine 12 tunnelandh, gå till deelning. 2. Dhe 12 tunnelandh sal. D:r 
Loccenius hafft, blifwa wid huset, i anseende till hans meriter. 3. Af Doct. Lithmans 
åker få Doct. Skunck och h:r Åkerman sine dehlar. Doct. Benzelius har förr sal. Olof 
Persons. 4. Dhe 2 t:n och 6 f:r landh h. Buskagrius hafft, cederas till fyllnad för h. 
Gartman och h. Aurivillio, effter det h. Buskagrius fått sin lott full. 5. Dhe 12 
tunnelandh som fehlas på det qvanto sal. Unonio är tillslaget, böra effterfrågas. 6. 
M:r Fornelius tager sin fyllnad af D:r Lithmans. 7. Gustaf Larsons åcker har Doct:n 
Hoffwenius. 8. Af sal. Bringii åker behålla pupilli 6 tunnelandh. Dhe öfrige 5^ t:n 
h. Norcopensis. 9. Stenii 9 tunnelandh, dehles emellan h. Columb. och M:r Grubb. 
10. Af Ravii åker får h. Steuchius sin deel, och det öfrige går till fyllnad för M. 
Columbo och M. Grubb. 11. Secretarius Micrander får den åker som h. Hadorphius 
hafft wid secretariatet. Hwad nu denne gången icke är så rätt träffat, kan jämkas 
bättre framdeles. Doct. Brunnerus frågade om dhe herrar Professores som en lång
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tijd hafft åker, skola nu få tillstånd att tillbyta sigh den bättre blifwer, och lemna 
sin förre till dhem, som här tills intet hafft. Consist:m tychte det wara heelt obilligt, 
och måtte dhe behålla den dhe hafft.

2. Talade Rector om att sal. Ravii erfwinger förmena sigh hafwa något att fordra 
på hans löhn här wid Academien. Consist. swarade, att dher han icke har större 
balance på dhe åhren han här tiänt, än dhe andre Professores, så hafwa arfwingerne 
intet att fordra. H. Quaestor war borta som bästa kunskapen hade der om. M. Celsius 
påminte om h. Spoles Lexico arabico som han länt sal. Ravio och icke igenbekommet. 
Resolutio. Har sal. Ravius något att fordra på sin löhn, så kan h. Quaestor dher af 
innehålla 12 eller 13 rdr för samme lexico.

[Samma dag.]
Adsessores Consistorii minoris blefwo qwar såsom Rector Magnificus, h. Gartman 

i h. Lundii ställe, M. Liung i M. Forneln ställe, M. Aurivillius, h. Norcopensis i 
D:r Skunckz ställe.

1. Remitterades Joh. Kiämpe heela Consistorii och Rectoris deel af böterne, sädan 
Erich Matson fått sin fyllnad; doch så att han skall sittia något längre i fängelse än 
ellies.

2. öfwersåges Nicol. Sundbergz och Karin Elofs dotters rächninger, och fans han 
henne skyldig 88 dr 8 öre kopp^rmt. Karin Elofs dotter tillstodh sig wara skyldig 
Jöns Nilsons fiskiares enckia 60 dr kmt., och lofwade det betahla af desse medel, 
sade henne hafwa en gullring i pant.

Den 10 Octobris
effter högpredijkan bewilljades Matthiae Swedero, som kommit ifrån Lundh, och 

mycket ondt lijdet, 10 dr smt. af cassa studiosorum.

Den 17
effter högpredijkan bewilljades Petro Rhodiin och Jonae Lomberg, W. Gothi 

testimonium.
A:o 1677. d. 24 Octob.

höltz Consistorium majus, närwarande Rectore Magnifico, DD. Rudbeckio, Doct. 
Brunnero, Doct. Skunck, h. Arrhenio, h. Norcopense, M. Columbo, J. Arrhenio.

1. Rector: Effter jagh icke kunnat få Larss Olofson [Unonius] tillstädes att för
klara sigh, uthan han den ene tijden effter den andre söcht åtskillige undflychter 
och sigh undandragit att comparera, så har iagh äntligen måst sätta honom före en 
wiss dagh, och påläggia honom att nu inkomma, fördenskull jagh och är förorsakad 
att nu kalla Consistorium. Consist:m: det wore wäl den saken kunde komma till 
ändskap, ty ju länger hon utdrages ju större skade tager Academien. Då han d. 16 
Decemb. fick dilation till att skaffa sigh dhe documenter som han beropade sigh på, 
så blef honom pålagdt att inkomma dher med strax effter hälgen; men man seer 
huru ringa han achtar wåra befallningar. Förr än Unonius inkom discurerades något 
om saken, och skattades nödigt att dher han emot all apparence längre kan conserveras 
wid tiänsten, så måste han ändtligen ställa nöyachtig caution för sigh, ty om dhe 
fölljande åhrs rächninger intet äre richtigare än 673 åhrs, så lärer skulden stijga 
långt öfwer hans egendomb, så att fördenskull Acad:n intet kan wara nögd med 
honom allena.
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Unonius inkom och förehöltz honom:
(1.) Att han ännu icke hafwer inkommit med nöyachtig caution, ehuruwäl han 

meer än offta är der om tillsagdh, och har lofwat att willja det effterkomma. Unonius: 
Jag har för satt och sätter ännu i caution all min egendomb i löst och fast, hoppas 
den giöra fyllest, ty iag har nu merendels betalt min skuldh till h. Räntemästaren. 
Rector: Acad:n kan intet benöyas med eder egendomb allena, helst nu sedan wij 
sedt eder orichtigheet, dher af man har prof uthi eder 673 åhrs räckning, hwaräst 
restlängden intet swarar emot sielfwe resten, ey heller hafwer noterat, till hwad tijdh 
samme restlängd går. Unon.: nog kunde iagh få någre borgare till cautionsmän, men 
jagh håller min egendomb bättre. Hwadh iag för detta har kunnat feela emot Acad:n 
och Consistorium, det afbeder jag och skall gierna bättra migh. H. Norcop.: I måste 
skaffa cautions män, ty om i på samme sätt giort dhe fölljande åhrs rächninger, som 
för A:o 673. så hinner eder egendomb intet till att betahla eder skuldh. Unonius: 
Ney det skall intet finnas, jagh har i dhe senare rächningerne clarerat mycket. 
Consist.: det lärer finna sigh under revision.

(2.) Huru försunwwelig han är med sina rächninger, och icke inlefwererar dem i 
rättan tijdh, ehuru mycket man der om påminner och befaller. Unon.: I åhr har iag 
lefwererat min rächning förr än någon annan. Consist.: ja Gudh weet huru richtig 
hon är, kan ske hon är äfwen sådan som den wij nu talade om. Unon.: ney hon är 
richtigare. D:r Brunn.: ja man får det see.

(3.) Huru skamligen han hade handterat bonden i Walskogh, i det han öfwer- 
fallit honom med hugg och slagh, icke allenast hemma, hoos Acad. bookhollare, uthan 
och än wijdare uthi h. Räntemästarens huus och hoos sin förman, dhen han bordt 
hafwa försyyn före, hwilket och högt resenterades, kunnandes han intet förebära till 
sin ursächt för samme grofwe gierning, än det att [han] har förifrat sigh öfwer 
bonden, derföre att han gått hemmanet undan honom. Hwilket dock är uthan någon 
sanning, ty han blef för wisse orsaker skuldh strax afslagen, då han begiärade hem
manet, och äntå fast denne bonden aldrig stedzlat hemmanet, så hade han äntå aldrig 
fått det. Unon.: Jag har nu förlijkt bonden och will Räntemästaren intet mera tahla 
der på. H. Norcop.: Räntemästaren begiärer rätt, det weet Consistorium, och kan 
icke heller Acad:n tohla eller hålla eder till godo, att i så handteren bönderne, som 
hon har förtrodt eder.

(4.) Huru han hade upburit rotepeninger af Acad:ns bönder, och intet lefwererat 
dhem ifrån sigh, uthan låtit häradzfougden panta rotemästarne för samme peninger, 
och beläggia dhem med 6 dr böte hwar för tresko. Unon.: Jagh bödh häradzskrifwaren 
peningerne, men han wille intet taga dhem emot. Consist.: det är ingen sanning 
lijkt, att häradzfougden skall pantat böndren och belagdt dhem medh böter, om I 
hade tillbudit eder att willja lefwerera penningarne, eller han wist att I hade upburit 
dhem af bönderne. Unonius: Jag har nu betalt dhem. Rector: I skulle giort det 
förr, så hade ingen hafft orsak att klaga öfwer sådant. H. Norcop.: Huru långt war 
emellan det I tillböd att lefwerera peningarne, och det Roxen pantade böndren, en 
månad eller mehr? Unon.: det war meer än en månad.

(5.) Huru egenwilligt han hade handlat med den spannemål Acad:n hafft lig- 
giandes i Dragby, hwilken han emot ordres dels låtit föra till andre orter, dels ut- 
borgat med sin egen profiit och Acad:ns skade; men sedan han hörde, att man 
frågade effter sådant, då hade han gifwit annan spannemål i stället igen, och sagt 
att interesset som han tagit, skall blifwa infört uthi fölljande åhrs rächning, hwilket
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skall undersökas om så skiedt är. Unon.: Dragbysäden som iagh togh har iag betalt, 
och låtit i dess ställe lefwerera min sädh till Olof Håkonson i Stockholm. Uplästes 
någre bönders attest, att Unonius fått 4 t:r sädh af kyrckioheerden i Långtora, och 
3 t:r för rotepeningarne af Nyby, och att desse fört samme sädh till Olof Håkonson. 
Gonsist. resenterade, att han hade giort emot Quaestoris ordres, och egenwilligt wijs 
handlat med Acadrns sädh. Unonius: Jag beder om förlåtelse, att iag der uthi har 
försett migh. Dragby säden låg der öfwer winteren, och imedler tidh skickade jagh 
min sädh till Stockholm.

(6.) Att han hade behollit hoos sigh en hoop skiutzningz eller fohrpenninger, som 
han war befalt att betahla till Wässmannelandz böndren, och låtit den afföras för 
sigh hoos h. Räntemästaren; men sädan böndren klagade, så har han omsijder betalt 
dhem. Unonius: dhe haa fått sin betahlning. Consist.: saken är intet sluttad der med, 
I hade intet bordt låta något afföras eller giöras eder godt i rächningerne, förän det 
war betalt och darerat. Hade intet böndren klagat, så hade i wäl behållit samme 
peninger.

(7.) Att ehuruwäl han sielf låtit aftröska Wallskoga bondens sädh, och förwarat 
henne under låås till Acad:ns betahlning, låtandes henne liggia der heela wintren 
Öfwer, så har han lijkwäl hwarken qwitterat bonden [Olof Olofsson], eller upfört 
den i sine rächninger, uthan debiteret bonden derföre, och giort en osan berättelse 
till Consist. till bondens gravation och Acad:ns skade, så frampt man icke hade 
kommet under wädret der med. Unon.: Spannemåhlen är införd i bondens book 
och honom godh giort. Rector: det är skiedt nu sedan bonden war sagd ifrån hem
manet. Bondens book framwijstes. Rector och Doct. Brunnerus: det synes grant, 
att denne säden är senare införd, ty det är skrifwit med annat bleck. Fråg:s: Hwar- 
före debiterade I bonden desse 15 t:r och icke upförde dhem såsom Acad:ns. Unon.: 
7 t:r woro allenast som icke upfördes. Bonden Olof Olofson inkallades och till- 
spordes huru mycket han är skyldig? Swar:de: iag weet intet. 19 t:r lefwererade iag, 
der af fördes 6 bort, det öfrige låg qwar. Unon.: 8 t:r läge qwar och intet mehr. 
Fråg:s än wijdare, huru han kom till att angifwa bonden för en orätt skuldh, hwilket 
halp till att han kom ifrån hemmanet? Unonius swarade intet här till. Bonden 
klagade der öfwer att han war således angifwen, och kommen ifrån hemmanet. Con
sist. lofwade hielpa honom med något annat, och wiste honom att han icke kunde 
längre behålla och giöra reda för ett sådant hemman. Talades åter om, huru otill
börligen Unonius handterat och slaget bonden, som kom till Walskog effter Olof. 
Unonius: Jag har förlijkt honom, och talar intet der på, att iagh fängzlades för hans 
skull. Skiuter mig under V. Consistorii dom, och will gierna bättra migh.

(8.) Huru försummelig han är att upfordra humblegårdztaxan, intet achtandes hwad 
förmaning han får att giöra sin flijt der wed. Unonius: hon är wist upburin och tror 
iag det öfrige lärer kunna upbringas. Störste swårheten är med Ausii arfwingar, och 
Hedrasi änckia. Åthskillige af Professorib»r berättade, att dhe icke warit påminte om 
humblegårdztaxan på någre åhr tillbaka. Wid detta tillfälle frågade en och annan 
om dhe ocultiverade humblegårdztompter skole och förståås under taxan. Doct. 
Rudb. och någre flere meente ney.

(9.) Dhe 2 öre koppdrmt som han förmentz tagit för mycket af bönderne i fracht 
på hwar tunna spannemål som fördes till Stockholm, sade Unonius nu som förr wara 
gifwen till mätarepeninger. Och accepterade Consist. samme hans förklaring.

(10.) Hade Unonius upburit 9 dr för hwar tunna af den spannemålspost som
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Tillingebönderne utförde och sielfwe försålde, men icke upfört i rächningerne mehr 
än 8 dr 16 öre för tunnan. Unonius: somblige lefwererade 9 dr somblige 8 dr för 
tun:n det är wist. Rector: Än om eder bewijses att alle lefwererat 9 dr t:n? Unon.: 
det är aldrig skiedt. Rector: det är bewijsligit af ransakningen som höltz med samme 
bönder här i Upsala förlijdin sommar, då dhe sådant bekiände och tillstode. Äre 
och nu någre tillstädes som skola öfwertyga eder att dhe gifwit 9 dr tn, af hwilka i 
dock säyen eder icke fått meer än 8. Olof Erichson i Åkerby och Wårfrukyrk sochn 
inkom, och sade på tillfrågan härom, sig gifwit 9 dr t:n i plåtar, detta kiendes 
Unonius wed i förstonne, men något der effter sade han warit 8h dr som bondens 
qvittence skulle innehålla. Söchte och med flijt öfwertyga bonden att han hade 
lefwererat sine peninger i i2Örestycken, men måste omsijder tillstå att det skiedde i 
plåtar; och öfwertygades af bonden att han tagit 9 dr för tun:n af honom. Erich 
Anderson i Brunna inkallades och tillspordes huru högt han betalt sin spannemål? 
Swarade: jag lefwererade för 12 t:r å 8 dr t:n som iag menar. Rector: på ransak
ningen och i går hemma hoos mig, bekiände i att i gifwit 9 dr för tun:n, i hafwa 
wist låtit muta eder. Här till swarade Erich Anderson intet. Olof Erson: Jag fick 
10 dr för tunnan wid Berget, men gaf allenast uth 9 dr som oss war befalt. Widh 
Afwestad blef Erich Anderson budit 9 dr tun:n. Mats Erson i Säfwestadh: iag gaf 
9 dr för tunnan. Unon.: det war bättre sädh som i sålde, ty all spannemåhlen war 
icke lijka godh. Rector: ja wij see nogsampt huru orichtigt i hafwen handlat här med.

(11.) Att han hade emot ordres (a.) låtit en post spannemål liggia qwar i öhlstad 
öfwer winteren, och om wåhren utborgat den samme på interesse, det han sielf 
behollit, och om hösten der effter först betalt Acad:n sin sädh igen. (b.) låtet en post 
liggia i Läby till dess han bortskiämdes, så att han måste försälljas för ringa prijs, 
Acad:n till skada, (c.) Låtit sin fougdehalfspan på tu åhrs tijdh stå inne hoos bön- 
derne, och sedan affört den på dheras afrad som dhe fört till Kopparberget, lem- 
nandes Acad:n här hemma sin fougdehalfspan i stället; det Consist. skattar för ett 
grofft stycke. Unon.: (a.) öhlstad spannemåhlen gick nu i wintras till Stockholm, 
förste gången 16, andre gången 12 t:r. 7 wore allenast utlänte med Acad:ns profit, 
som skall inkomma uthi 677 åhrs book. 2 t:r uthborgade jag af mitt egit, och fick 
ett lass höö på hwar tunna. Consist.: hwem har gifwit eder macht och tillstånd att 
så egenwilligt disponera med Acad:ns spannemål, i hade bordt föra honom uth effter 
ordres, (b.) Läby spannemåhlen war slöö, och kunde derföre intet sälljas så dyrt som 
den andre. H:s Magnifxe såg profwet der af. H. Arrhenius då warande Rector: 
fuller wijste han mig en gång proof af slöö sädh, men om det war af dhen i Läby 
låg weet iag intet, ey heller mins iag wid hwad tidh det war. c.) Angående fougde- 
spannen och dess förbytande, så har jag deruthinnan försedt mig en gång, men intet 
meer, beder om förlåtelse.

(12.) Ehuruwäl han hafwer sine åhrlige reesepeninger, så tager han lijkwäl skiutz- 
hästar af böndren uthan någon betahlning. Unon.: S[k]iusshästar har jag stundom 
brukat, som dhe andre giöra, och böndren hafwa intet nekat der till. Consist.: I bör 
intet så giöra, ty derföre ha i åhrlige reesepeninger att i skolen lega eder hästar. 
Unon.: Jag har och mäst betalt böndren, när iag brukat dheras hästar. Och skall 
intet finnas, att iag föröfwar någon otidigheet eller låter illa på dhem. Consist.: det 
klagas mycket der öfwer att i öfwerfallen och illa handteren böndren. Unon.: ja förr, 
men nu intet. Ven. Consist. täckes förlåta migh, det som här till skiedt är. Nu gick 
Doct. Rudbeck bort och strax der effter Doct. Skunck.
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(13.) Hade han för någre åhr sedan hafft Johan Larsons i Malma häst till Giefle 
och Kopparberget, och åter en annan gång hafft bonden sielf med en heel öök till 
Giefle, warandes borta ifrån jule affton in till trettondedagen, och under wägen illa 
handterat bonden medh hugg och slag, så att han legat siuker deraf, men icke gifwit 
honom det ringaste antingen för hästarne eller sitt omak och tidhspillo. Hwilket alt 
Consistorium skattade heelt olijdeligit och straffwärdigt, ty ingen fougde bör på 
sådant sätt handtera och förderfwa böndren. Item hade han för tu åhr sedan om 
hösten uthi sin egen stugu upburit af samme bonde i resepeninger 15 dr kmt. och 
ännu intet betalt, eller giort honom godt, uthan länge nekat till samme lefwerering, 
men nu omsijder lofwat willja betahla. Unon.: Jag hafwer lofwat att jag skall betahla 
honom desse 15 dr förr än jagh will låta honom swärja, men jag kan intet minnas, 
så sant mig Gudh hielpe, om jagh togh dhe peningarne af honom. Consist.: I lären 
intet kunna neka der till. Bör och jämwäl betahla bonden för det I brukat hans 
hästar, och plichta för det I så hanterat honom. Unonius förmaantes att wara till
städes näste Consistorii dagh, effter saken är så widlyfftig, att han denne gången 
intet kan afgiöras, helst emädan Doct. Benzelius, som nu hollit ransakning i hans 
fougderie icke war hemma, af hwilken dock Consistrm wille hafwa någon underrät
telse om ett och annat.

2. Olof Erichson i Åkerby och Wårfrukyrcke sochn inlefwererade häradzattest, der 
på att han A:o 673. och 674. hade lijdit stor skade af watn. Frågades hwarföre han 
icke hade förr inkommit med samme attest? Swar. attesten har alt sedan legat hoos 
fougden, och säger han sigh glömt honom. Resolutio. Han får tillgifft på 4 t:r spanne- 
mål af sin rest, och skall der emot förbättra husen och laga wäl om hemmanet. 
Bonden tillsades här om, och lofwade att så skie skulle.

3. Häradzfougden Rox läth begiära en attest af Consistorii actis, att hofslagaren 
har gifwit sigh under militien, och Simon fiskiare är utfattig, så att han intet kan få 
mantalspeningerne igen af dhem. Resolutio. Dhet bewilljas.

4. Olof Erichson och Erich Johanson i Sparsättraby klagade der öfwer att dhe 
genom månge giärder, siussningar, miswäxt och andre denne tidzens swårheeter wore 
utarmade och af sigh komne, begiärade någon tillgifft. Resolutio. Dhem gifs effter 
halftridie tunna spannemål hwar på dheras rest.

Nu kom D:r Rudbeck up igen.
5. Discurerades om dhe resolutioner fallne äre A:o 676 d. 2 Decemb. §. 2. och d. 

16 Decemb. §. 3. för Matz Gustafson i Dorsilla och Tillinge sochn, sampt Erich An
derson i Brunna och Wårfrukyrcke sochn, om continuation på den förmedling der 
förr warit. Och syntes samme resolutioner sombligom wara af den art, att dhe torde 
debitera Acad:n hoos bönderne. Blef fördenskull noga undersöcht om samme bönders 
tillstånd. Om Brunna giorde bookhollaren denne berättelse. A:o 669. blef heela för
medlingen på Brunna uphäfwin ifrån 12. till 19 t:rs ränta; A:o 670. förmedlades det 
åter till 15 t:r, men effter bonden omöyeligen kunde utgiöra så mycket, eller hem
manet på sådant sätt blifwa behollit, så resolverades A:o 676. att han skall niuta 
heela förmedlingen ifrån den tijdh hon uphofs. Bondens book framwijstes, och 
befans der af, att ehuruwäl han niuter heela förmedlingen ifrån den tijdh hon uphofs, 
så att honom icke påföres mehr än 12 t:r åhrl., så blifwer han äntå Acad:n skyldig. 
Om Dorsilla berättades, att dhe andre hemmanen i byen liggia heelt öde, och nödgas 
fördenskulld Acad:ns bonde så mycket mera hägna och giöra annor omkostnad på 
sitt hemman, lijder och på annor sätt mycken skade af ödeshemmanen, så att han 
2 3 - 7 2 4 1 4 7  Sallander



354 i 6j j : 24 oktober

icke kan blifwa behollen, med mindre han niuter förre förmedling, som warit på 
hemmanet, ty han är redan mehr skyldig än han kan hinna att betahla. Resolutio. 
Mats Gustafson i Dorsilla skall niuta den förmedling som förr har warit på hem
manet, in till dess ödeshemmanen der i samme by, genom hwilke han lijder stor 
skade, blifwa igen uptagne och brukade. Och gifs honom till så mycket han är 
skyldig på den uphäfne förmedlingen. Sammaledes skall Erich Anderson i Brunna 
och Wårfrukyrck sochn niuta den gamble förmedlingen, och tillgifft på den skuldh 
som är kommen af förmedlingens uphäfwande, emädan han ellies icke kan blifwa 
behollen wid hemmanet.

6. Änckian hust. Brita i Edzberga begiärade åtniuta heela förmedlingen, som förr 
warit på hennes hemman, nembl. 6 | t:a spannemål, der af hon nu niuter 3 t:r. 
Berättades att detta hemman bör wara 12 öres landh, men har intet mehr än 10 
behollit, ty när det låg öde, skole grannarne, tagit något hwar till sigh uthaf ägorne, 
sades och att dess ägor liggia i tu skiffte, hwar af hemanet och lijder något. Resolutio. 
Henne remitteras så mycket hon är skyldig på den uphäfne förmedlingen, bestående 
i 3h åhrlrn ifrån A:o 670. men ifrån A:o 678 inclusive skall hon åhrlrn uthgiöra 10 
t:r spannemål.

7. Erich Matson i öh r och Tillinge sochn klagade öfwer sin stora rest, och 
begiärade dher på någon tillgifft. Honom gafs förhoppning att få någon hielp, när 
Doct. Benzelius kommer heem, som nyligen har der ransakat, ty Consist. kunde icke 
wetta af hwad orsaker han dragit så stor skuldh på sigh.

8. Talades om Olof [Olofsson] i Wallskogh, att han intet will ifrån hemmanet, 
uthan sitter ännu qwar, förderfwar det ena efter det andra, och giör der stort 
owäsende. H. Arrhen., h. Norcop. och M:r Columbus berättade att han icke har 
någon besittningzrätt på hemmanet, som han säger. Rector: Alle hans grannar 
wittna att honom är omöyeligit till förestå något hemman wijdare, ty han är aldeles 
af sig kommen genom sitt andra giffte, som och derigenom, att hästarne haa en gång 
skient med honom och han då farit mycket illa. Han har och något feel på för
ståndet, och är intet alt frisk till sitt sinne. Consistorium war bekymbrat om honom, 
och wille gierna hiälpa honom till något lijtet hemman, som han likwäl torde komma 
till rätta med. Ellies gafs honom effter alt det han är skyldig till Acad:n nembl. 19 
t:r spannemåhl och 47 dr 30 öre kopp^-.rmt. Bonden inkallades och sades honom 
detta. Ändtligen bödz honom ett och annat hemman, som förmeentes wara lagom 
åth honom, men han swarade sigh intet kunna flytta ifrån Wallskogh. Befaltes för
denskull att wijdare betänckia sigh till en annan gång, och imedlertijdh lefwa frid
sambligen med den andre bonden.

9. Effter häradzfougderne på förlijdit åhr wåldsambligen borttoge och bortförde 
en deel Acadins kyrckeherbergzspannemål här i Uplandh, så resolverades att den 
skulle i åhr i tijdh in och uttagas, och föras hijt i staden, att Proff:s måge taga der 
af till sitt behoof. Prijset skall sättas framdeles, och kan dhem unnas något bättre 
än markgången blifwer.

10. Ratificerades det accord förre Rector tillijka med inspectoribus aerarii hade 
giort med Pehr Erichson om Tibble Ödeshemman, så att det blef honom updragit 
för 12 t:r spannem:l och 40 dr åhrlige peninger, dock med tu åhrs frijheet nembl. 
A:o 678 och 679. sampt ängen detta innewarande åhr. Bonden stodh hårdt på att 
han ändtligen måtte slippa mantalspeningerne. Consist. kunde intet samptyckia dher 
till, uthan afdrog heller ännu 4 dr af räntan, så att åhrl. penningarne som bonden
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skall utläggia, blifwa nu 36 dr kopptfrmt. Honom bewilljades och hugga något 
timber på öhrby skougen, till reparera husen med.

11. Inkallades någre bönder af Jacob Andersons befallning, och sades dhem att 
heela befallningen skall snart inkallas och hollas med dhem ransakning.

12. Berättade Rector brefwen angående Cronones pantåcker som befal:m:n Steen 
har skrifwit, wara richtigt afskickade, och frågade huru man nu skulle bära sigh åth 
med dhem som bruka åckren. Resolutio. H. Befallningzm:n tillijtes att genom sin 
man säya dhem dher ifrån.

Den 3 Novemb. 677.
höltz Consist. minus, då tillstädes komme Rector Magnificus, Doct. Skunck, h. 

Gartman, M. Liungh, h. Norcopensis, J. Arrhenius.
1. H. Pär Stråle inkom och klagade, att Acad:ns wacht hade illa handterat hans 

tiänare, fördubblandes huggen sedan dhe förnummit hwars tiänare han war. Tiänaren 
Anders Helgonius, sade sigh kommit in i staden kl. 9 wid pass om afftonen, och 
hafft Laurentinum medh sigh, warit först inne i hans logement, gått der ifrån till 
jachten, och då i wägen blefwet slagen i gatan af wachten. Rector: War Laurentinus 
då dher hoos? Helg.: Ney dhe [0: Laurentius och Adolph Laurentini] woro då borta. 
Wachten frågade hwars tiänare jagh war, iag swarade h. Stråles, då sade dhe, ästu 
hans tiänare, så skall du få meer hugg, stötte mig så med bardisans skafften, säyandes 
gack du hunder, iag språng, dhe toge mig fast andre gången, och sade, hade du intet 
ondt giort, så lupe du intet.

Erich Larson wachtknecht swarade: dhe kommo och slogo en och annorstädes på 
lukorne, och ginge åth Doct. Brunneri huus, men wachten gick gamble långgatan, 
och när dhe kommo till Islandet, slog Laurentinus i båten med en stöör, som han 
ännu hade qwar. Wij ginge att see hwem det war, iag togh påken af honom och 
gick så bort. Sadelmak. frågade hwad willjen I hunsfottar, iag frågade så hwad han 
war för en, han swarade jagh är min herres tiänare, och kommer eder föga wid hwem 
han är. Han hade twå stenar under armen, och då iag togh i honom föll han öfwer 
steenhopen, wij toge honom med oss till Munckebroon, hwaräst då Laurentinerne 
komme effter, och wille han rijfwa sigh löös. Iag förmante Laurentinerne att dhe 
icke skulle låta så illa, ty dhe skriade. Laurentius sade, hwad hafwen I att beställa 
med karen edra hunsfottar, drängen är capten Kyles tiänare. Wij både Laurentinerne 
taga karen, men dhe förwägrade sigh, och bödh oss behållan, wij förde honom tå 
up åth, han sprang från oss, åter hinte Pelle Pehrson honom, lade så allenast handen 
på honom, och i det samma föll han omkull. Wij lefwererade honom stadzwacht- 
mästaren. Helgon, nekade sigh ropat, men tillstodh sigh hafft stenar under armen. 
Rector: den andre tiänaren som frågade effter denne tillstodh hoos mig honom ropat 
någre gånger. Helg.: iag sade allenast, seer till hwem I handteren så, iag är en ärlig 
karl. Laur. Laurentinus berättade således. Min bror gick up i ladugården tillijka med 
Helgonio och en annan, der ifrån komme dhe till migh i min kammar, och ginge 
dhe andre före uth h tima wid pass, sedan iag och Helgonius till jachten och det i 
stillheet, hade ingendera något i handen, förr än iagh kom neder emot båtarne, der 
iag uptog en stör. Helgonius trallade allenast, wachten kom effter togh kieppen af 
mig. Helgonius hade steen i handen, hwilken bortföll då Erich Larson slogh honom. 
Wachten togh honom emellan sigh, iag gick till bror och sade hwad skiedt war, 
han gick up och bad wachten låta blifwa karlen, dhe bodo oss tagan och gå godh



356 i 6?7- 3 november - 7  november

för honom, men wij både dhem behollan, han kommer en öfwerst till. En af wachten 
swarade äst tu öfwerstens bror, sade ney, Gudh beware migh att taga mig den tittelen 
på, der är öfwerst Stråhles. Wachtknechten swarade, det är intet mycket om den, 
han har intet stort till bästa, steg så fram och slog drängen någre örefijlar. Helgonius 
wille gå ifrån dhem, men dhe sade, du skall föllja oss din hunsfott, togo honom fast 
och slogo honom. Wij ginge effter och frågade effter karlen. Wachten swarade, 
bekymbren eder intet der om, han är behållen. Adolph Laurentinus refererade sigh 
kiöpt 3 k:r öhl wid ladugården; en k:a öhl hemma i staden och druckit den i sinn 
cammar. Helgonium icke warit hoos Larss, uthan hoos sigh blifwit effter honom 
på gården, sädan dhe wore alle tillij ka utgångne. Sade widare, min broder kom 
neder till jachten och sade att wachten togh drängen, jag ropade åth herrarne, men 
dhe wore borta, gick så effter wachten hwilken badh mig taga karlen, men iag 
nekade. Wachtdrängen sade ästu Strålens tiänare, som har hwarken byta eller supa 
hemma i Rasbokijl, nog kiänner iagh den karlen, slog så till drängen, jag gick bort. 
Frågades hwilken af wachten det war? Sw. Erich Matson som är borta. Erich Larson: 
När Adolph kom upföre, sade han, här stå dhe skälmarne. Adolph nekade här till. 
Barberarens Matthias Smitz [Schmidts] attest uplästes om den skade drängen fått 
hade, differerade mycket ifrån det witnesmåhl, han muntligen giort hoos Rectorem 
Magnif., ty nu säger han sig senare gången märkt flere blånader än förr. Parterne 
afträdde. Consistorium discurerade om saken, och kunde intet annat finna, än att 
desse hade gifwit wachten orsak att gå effter dhem, och att wachten deruthinnan 
hade giort sitt ämbete, item att Laurentinerne wore partiiske, interesserade i saken 
och åthskillige i sine relationer. Skickades effter barberaren men han war rest till 
Bersbrunna, och för den orsaken skull, som och effter det wachtknechten som be- 
skyldtes, war förtijden borto, kunde nu intet wijdare giöras till saken. H. Stråle 
påstodh att få dom, på det han kunde söka annorstädes, om han här icke finge 
nöyachtig satisfaction. Consist. wijste det wara olagligit att döma honom från- 
warandes, han kommer effter någre dagar tillbaka, då saken skulle blifwa afhulpen. 
H. Stråle kunde hafwa sin fullmächtig, och icke låta sig med denne saak förhindre. 
H. Stråle: jag märcker att iag näpligen lärer få nöyachtig satisfaction, uthan måste 
sielf revanchera. Sidst recommoderade han saken och affträdde.

Den 4 Novembrå
bewilljades Nicolao Bergio Revaliensi 6 dr smt. af cassa studiosorum.

Den 7 Novembrå
höltz Consist. minus, närwarandes Rectore Magnifico, Doct. Skunck, h. Gartman, 

h. Norcopense, J. Arrhenio.
i. Hust. Anna Soot hade kiöpt en sugga af hust. Kierstin Baddas dotter [Annika 

Persdotter] emädan modren war i Stockholm, dijt dhe först skrifwit henne tili, att 
Doct. Loccenii änckia wille taga bort hennes egendom, men hon skickat bodh att 
dhe icke skulle röra hennes egendom, men när hon hemkom funnit sin sugga soldh 
till Sootz hustru, hwilken hon söcht att få igen, men förgäfwes, peningarna hafwa 
legat alt qwar. Sootz hustru swarade dottren ärnat sålt suggan tili swärdzfäyare- 
hustrun, och sigh derföre kiöpt henne. Swärdzfäyare hustruns attest uplästes. Sotz 
hustru sade sigh och kiöpt suggan, effter det dottren klagade sigh hwarken hafft 
maat för barnen eller födo för koon och suggan, sig jemwäl födt barnen i 4 dagars
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tijdh, och födt kon. Hust. Kirstin sade barnen warit der allenast någre nätter. Hust. 
Malin sade: suggan wäret snåål och slähtt, när hon såldes, men nu seer hon wålig 
uth, dock weet iag icke huru feet hon är. Annika Perssdotter som sålde suggan, sade 
sig sålt henne att kiöpa födo åth barnen, effter dhe intet hade till bästa. Matmodren 
tagit barnen till sig, skrifwit till modren twå gånger att hon måtte taga barnen till 
sig, men icke fått något swar, sade sig icke skrifwit om suggan. Twenne andre 
qwinfolck som hade fööst suggan till Soten, sade henne wara swulten och sig burit 
henne alle tre derföre att hon war ostyrig, men lijkwäl en kunnat bära henne. 
Frågades huru länge suggan warit hoos Soten. Swarades, 3 weckor. Hustrurne inkal
lades och föreslogz dem den förlijkning att hust. Kirstin måtte få någre daler till, 
men hon war der med icke nögd, uthan wille heller föda hennes sugga igen och 
betahla för barnen som warit der 14 dagar. Afwijstes der med andre gången. R&ro- 
lutio. Consistorii rätten befinner det att h. Anna Soot icke hafwer mala fide handlat 
med hust. Kirstins dotter, eller henne tubbat, ty dottren som stod i modrens stadh 
och borde försörja barnen är nödtwungen att till dheras uppehälle något försällja, 
hade och förr tillbudit suggan andre. Dock emädan modren icke ratificerar kiöpet, 
dömes hon att få sin sugga igen, således att hon betahlar hust. Anna så mycket som 
suggan effter mätes manna orde nu skattas mera wärd än 5 dr. Erich Larson för
ordnades att tillijka med twenne andre af wachten wärdera suggan.

[Samma dag.]
Dito effter middagen höltz Consist. majus, präsentes wore Rector Magnificus, 

Doct. Brunnerus, h. Åkerman, h. Gartman, Doct. Hoffwenius, h. Verelius, h. Arrhe- 
nius, h. Norcop., M. Columbus, J. Arrhenius.

1. Mölnaredrängen Johan Erichson inkom och witnade på mölnaren Johan 
Matson att han hade kiöpt en sugga för Acad:ns spannemål i qwarnen. Mölnaren 
sade sin förstånderska kiöpt suggan, badh hon måtte citeras och swara derföre, ty han 
hade intet wettat af att någon sädh war derföre uthgifwen. 2. Sade drängen denne 
hustrun tagit en halfspan hwete af tullen i qwarnen och malit mädan han war borta.
3. Tagit en span korn, item i wåras uthur en tunna, som h. Profrs Verelii gåsse 
[Lars] sedt. Hust. Karin Olofsdotter inkom, tillstodh sigh fått en halfspan bland- 
sädh och 3 halfspan rogh för suggan, hwilken sädh förstånderskan hade taget i 
qwarnen, och att mölnaren hade rächt henne handen att suggan skulle höra honom 
till, och hon få betahlning för henne. Förstånderskan sagdt sigh skola skaffa sädh 
af h. Räntemästaren. Drängen wittnade ytterligare att mölnaren hade aldrig achtat 
någon natt i qwarnen. Hustrun aflade edh på det hon sagdt hade, och att mölnaren 
hade sielf lofwat henne 3 halfspan sädh för suggan, men förstånderskan gifwit dess 
uthan en halfspan blandsädh, och sagdt att mölnaren icke wiste der af. Johan Matson 
sade sig handlat med denne hustrun om grijsar, hwilket hon och tillstodh. Wijdare 
sade Johan Erichson, mölnaren togh i wåras en t:a korn i qwarnen. Joh. Matson: det 
war lögn. Drängen han sade sig taget något åth hästarne. Jag bekienner och mitt 
förseende, att iag en gång förfarit 6 tullskäppor, det mölnaren icke wist. Rector: 
hoos mig sade i att mölnaren wiste det. Möln.: iag wiste intet der af. Har iag 
någonsin tagit ett korn? Drängen: ney i achtade aldrig qwarnen, och komwo aldrig 
dijt uthan då i förde oläten. Drängen Olof inkom och sade på tillfrågan sig intet 
wetta något med mölnaren, kunne swärja att han aldrig achtat qwarnen eller emot- 
tagit tullen som han bordt giöra. H. Verelii gosse Lasse inkom, sade i wåras tunnan



358 i 6j j : 7 november

warit full, men då han andre gången kom igen allenast half, och hustrun sagdt 
mölnaren tagit att gifwa hästarne. Drängen Johan tillstodh sigh plägat gossens 
mohr med en tullskieppa. Mölnaren: iag weth åthskilligt med Johan, men hafwer 
nu intet mine wittnen tillstädes. Föruthan detta berättade Johan att mölnaren hade 
en affton fört sådan oliud, att qwarnarne stått heela natten. Mölnaren: Johan giorde 
narr af mig att iag icke skulle kunna ställa qwarnen. Drängen Lasse inkom, sade sigh 
icke warit tillstädes den gången som Johan slog till dambolen. Om förre slagzmåhlet 
witnade han således. Sädan Johan hade sparkat under dören, kom mölnaren uth 
med en knijf i handen. Mölnaren: när bagaren icke wille mala om natten, då sade 
Johan, den som icke will mala i natt, så skall han icke heller få mala i morgon, iag 
skall laga att annor ordning blifwer i qwarnen. Iag badh honom draga af sig min 
pelss, och när det war skiedt, sade han, nu sitter han på en hora. Johan: han sade: 
tag hijt pelssen din landzlöpare, då kastade jagh den på honom, och sade, nu sitter 
han på en hora, till dess I bewijsen mig wara en landzlöpare. Detta witnade Lasse 
wara sant. Månge Professores berättade hwad orichtigheet i qwarnen är, och att 
dhe aldrig fått malit uthan om nättren, och offta måst föra sin mald derifrån. (Doct:r 
Brunnerus upkom.) Item att någre åhr fallit 200 t:r mindre än dhe förre, dher lijk- 
wäl denne mölnaren får 150 dr kmt. i löhn meehr än den förre. Johan Erichson: 
mölnaren och hans förstånderska liggia inom en lååss, och täppa igen fönstren om 
sigh. Johan Matson: iag begiärar, om möyeligit är få beholla qwarnen till wåhren och 
sedan få ett ährligit afskedh. H. Verel.: I hafwen det icke förtiänt. Johan Matson: 
Johan bödh mig ett hundrade dr, något malt, och att föda tu swijn åhrkn om jag 
wille recommendera honom till qwarnen effter mig.

Lasse: Johan bad mig slå fyra tullskieppor i en halftunna och sätta på bingen. 
Joh.: Mohr bad mig bära samme malt uhr qwarnen, men iag wille icke, weet och ey 
hwem det bort bar. Joh. Mats.: denne mäld står ännu uppe i winden. Jagh har offta 
förmant dhem och sagdt, att iag icke wille äta dheras tiufwebetar. Parterne affträdde. 
Consistorium discurerade mycket der om, huru dhe skulle få en godh mölnare i stället 
för Johan Matson, men kunde nu icke finna något wist förslag. Höllo och denne 
Johan Matson före wara aldeles oduglig, så wäl för sin oskickeligheet skull, som dhe 
beskyllninger honom nu gifne äre. Och tychte störste dehlen bäst wara, att sättia 
twenne timbercarlar i qwarnen, till dess Academien kan förskaffa sigh någon godh 
earl dijt. Omsijder omröstades således. H. Norcop.: Han afsättes och i stället för
ordnas twänne timbercarlar till dess man finner någon tiänlig earl det honom bewijst 
är kan tiäna till att convincera honom furti, och är nogh att han slipper uthan pass. 
H. Arrhen.: jag är af samme sentiment, och att han lefwererar ett richtigt inven
tarium ifrån sigh. Tiufnaden skiuter han på hustrun, doch wore icke obilligt att 
han det betahlte, men så torde någon sådant illa uttyda Acad:n. H. Verel.: Han är 
wärd att afsättias för sin försummelse, och den skade Acad:n tager af honom, tycker 
och att han bör plichta för sin otroheet, men weet intet hwar med han skall betahla. 
Man kunde en dagh eller något kasta honom i bondeproban. Doct. Hoffwen.: Han 
afsättes uthan något testimonio. H. Gartman: det är klart att han är wärd att afsät
tias, och böhr hans furtum icke heller blifwa ostraffat, uthan så mycket hårdare 
beläggas, som han warit Acad:ns tiänare, och orichtigt omgåtz med det honom för- 
trodt warit, så att han betahlar tiufnaden treedubbelt, men tycker dock att man 
först förhörer testes och noga skiärskådar saken. H. Åkerman: det holler iag och 
med allenast saken först noga ransakas och han öfwertygas, removeras böhr han.
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men det är icke någon famosa causa, men att wägra honom testimonium propter 
furtum är betänckeligit, ty han måste först antingen lagligen frias eller fällas. Doct. 
Brunn.: Jag tychte att tiufwesaken woro klar, men desidereras något ännu, så kan 
det wijdare skiärskådas, blir han skyldig, så sätties i proban, om man elliest wille 
skonan för gatulopet. Rector: Han må strax removeras och är jag säker att det är 
furtum, för hwilket han kunde plichta med proban. Resolutio. Johan Matson afsättes 
ifrån qwarnen för sin försummelse och elaka förhollande dher wid. Sedan förholles 
honom hans pass till dess han richtigt inventerar qwarnen ifrån sigh, och giör sigh 
frij för den beskyllning honom är gifwin, hwilket skall skie uthi näste Consistorio 
minore.

2. Propon. Rector om sal. Bringii huus, att dhem omyndigom måtte tillordnas för
myndare. Doct. Hoffwen.: Alt hwad i huset är förskingras och kan ingen deelning 
skiee förr än förmyndare äre tillsatte. H. Åkerman nämbdes här till, men ursächtade 
sigh, hollandes bäst wara att wid sådane fall Proff:s toge dhen curam på sigh, begyn- 
nandes antingen öfwerst eller nederst. Doct. Hoffw. berättade ene jungf. reest till 
sin swåger h. Hindrich [Myrander]. Consist. tychte han kunde fuller och wara dess 
förmyndare, men icke nu så länge han står i någon action med Rugman. En och 
annan nämbde ännu h. Åkerman, men han sade sig wara förr libererad dher ifrån, 
som skulle finnas in actis, hwar af han sade sigh förr hafwa transsumpt. Consist. 
föll enhälligt på Doct. Skunck och h. Åkerman, men h. Åkerman drog sigh stadigt 
undan, sade sigh icke kunna det giöra. Om Doa. Skunck berättades, att han har 
sin broders och systers barn under sitt förmynderskap. H. Arrhenius nämbdes, men 
han sade sig nu icke kunna, bijföll det förslag h. Åkerman gaf, nembl. att man 
begynte antingen öfwerst eller nederst, så wille han icke undraga sigh, när ordningen 
konwwe på honom. Doct. Hoffwen.: jag will förplichta mig att draga curam för 
den andre, om den jagh nu har kan blifwa försörgd, allenast en godh man nu på 
ett åhr eller tu tager sigh dess tutelam uppå. Resolutio. Man skrifwer sal. h. Knutz 
[Lenaeus*] mågh [Bengt Helling] i Lagga till, och söker få honom der till.

3. Talades om sal. Carl Perss [Wallins] barn; berättades wara underrättelse kom
men ifrån Östergiötland, att der wore ingen att tillgå. Consist. föll fördenskull 
enhälligt på M. Nezelium, såsom der till tiänlig, hwilken och sedan togh sigh uppå 
förmynderskapet för be:te Wallini barn.

4. Frågade Rector om icke Unonii saak kunde nu afhiälpas. D:r Brunnerus på
minte att man först borde höra Doct. Benzelium som ransakat i hans befallning. 
Resolutio. Saken upskiutz till Doct. Benzelii närwaro.

5. Uplästes 111. Cancell. recommendation för sal. borgmästarens Kadous son [Sa
muel] till stipendium regium, med dhe ordh att Consist. bepröfwar dess capacitet 
och qvaliteter, och söker sedan att hielpa och understödia effter all giörligheet. Con
sistorium tychte det wore rådeligare för änckian att framdeles begiära detta, när 
gåssen blefwe äldre och kunde biwista exercitierne; dock wille man gierna hielpa, 
effter fadren icke war girig att läggia tillhopa, men fans intet ledigt rum.

6. Tahlades om sahl. Hagelstens son som för någon tijdh sedan fått 111. Cancell. 
recommendation till stipend. Consist. tychte bäst wara att denne ginge först en tijdh 
i skohlan; sedan kunde han framdehles hielpas.

7. Joh. Tranhemius som för 2 åhr sedan är examinerad in facult. philos. begiärade 
komma till stipendium, men war intet rum ledigt.

8. Reaor förfrågade sigh huru han skulle umgå med dhem som i fiohl grasserade,
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och icke kunnat få dom, af den orsak, att dhe altijdh warit någon borta, och dhe 
andre skiutit skulden på dhen samme. Stundom och actor absenterat sigh. M:r 
Columb.: Jag skiööt aldrig up saken uthan orsak. Rector: Jagh seer intet annat än 
att actor han [0: har] låtit besticka sigh och desererat saken. Resolutio, Saken före
tages och afgiöres. V. 21. Nov. §. 2.

9. Bewilljades h. Axel Fiemming att disputera de bello, under h. Scheffers praesidio. 
Item Andreas Bellandro de gigantibus under M. Columbo.

10. Uplästes Abraham Person Winges swar på Consistorii bref angående hans 
skuldh till Acadrn och begiärer han ett upsatz der på. Resolutio. Bokhollaren gifwer 
honom ett upsatz som han begiärer.

11. Uplästes befallningzmannens Grijs skrifwelse till h. Räntemästaren, med inne- 
lycht copie af h. gouverneurens arrest på kyrckeherbergen i Hellsingelandh. Resolutio. 
Acad:n skrifwer till h. gouverneuren och wijsar sin rätt widh desse kyrckeherbergen. 
Brefwet blifwer af det inneholdh som det förr gick till Kongl. Senaten och fölljer 
dher hoos copier af Kongl. brefwet och Cammarens relaxation.

12. Ketler begiärade inskrifwas. H. Åkerman wijste berätta att slottzbefallningz- 
mannen fått serdeles bref om honom från Senaten. Doct. Hoffwen.: Han har och 
elakt nampn hoos staden för en hustru. Resolutio. Honom förwägras inscriptio effter 
han är illa berychtad, och så seent sökt inscription.

13. Secretarius frågade hwar skall tagas till betahla papper och bandh på 3 Con
sistorii böcker, effter intet är i cassan, uthan han för detta mycket skyldig. Resolutio. 
Tages af expensepeningarne. Men sädan förwägrade h. Quaestor sigh att utgifwa 
dhem, och debiterades altså Consistorii cassa för samme peninger, dhem Secret. 
utlade.

14. H. Verelius påminte om dhe peninger, som togos af cassa studiosorum att 
betahla Kiörlingens skuldh hoos Wittenbergenses, att han icke hade något qvittence 
der på, wille dhe skulle manu publica qvitteras och verificeras.

Den 9 Novembrå
effter predijkan bewilljades Joh. Gudhemio 4 dr smt. af cassa studiosorum.

Den 10 Novembrå
höltz Consist. minus, närwarandes wore Rector Magnif:c«r, Doct. Skunck, h. 

Gartman, h. Verelius, M. Celsius, J. Arrhenius.
1. Johan Matson mölnare inkom och drängen Johan Erichson. Drängen repeterade 

ännu den spannemål mölnaren gifwit för suggan. Förestånderskan sade mölnaren 
icke wettat af suggan förr än hon hemkom, sigh betalt af annor sädh och något 
hwar gång, hwilket gkk emot hennes bekiännelse som solde suggan, hwilken bekiän- 
nelse och mölnaren då icke emotsade. Johan: förleden onsdagznatt betahltes det 
sidsta af säden, och togz det af tullen, som gossen bar up på winden. Förstånd.: 
dhen säden fick iag af h. Räntemäst:n. Johan: ney, den säden mols all. När i 
slachtade oxen toge i till grynkorn wid pass en span uthur tunnan.

Hammarsmeden aflade edh och witnade, att Johan hade tagit siu skopor hwete af 
Giöran [Månsson] bagares mäld och låtit i halfspannen, men när han skulle slå det 
i lohren, då har förest: n tagit af honom med wåld och slagit det i en tunna. Item, 
att hon en annan gång tagit korn wid pass en halfspan uthur en tunna, som tullen 
stodh uthi. 3. Att hennes son för någon tijdh sedan tagit 4 skopor malt, och burit in
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i mölnarens cammar, item att han dessuthan någre ganger tagit af tullen, men 
qvantum viste han icke. Den sädh i wåras togz uthur tunnan, tillstodh nu förstån- 
derskan sigh tagit och gifwit grijsarne, fast hon sagdt sigh gifwit åth fremwande 
hästar, men nekade tagit mehr än rogen allena, det öfrige måtte drängen, sade hon, 
swara före, som hade en löndenyckel och gick in när han wille. Johan: i wåras bahr 
iag wid pass 3 spän up, som stodh i en tunna wid qwarnen, hwilket och mahlades 
till gryyn. Förstånd.: En span af detta korn finge wij fort af gubben i Sunderstadh, 
och en halfspan af konstgubben. Johan: Om hon än skiönt fick en span, så togz 
lijkwäl det öfrige uthur tunnan. H. Verel.: Tunnan war rågad när gossen war dher, 
men när körnet skulle sälljas war allenast en span qwar. Frågades om hwetet som 
är taget af bagarens mäld, antingen det togz ifrån bagaren eller Acad:n. Joh. Matson: 
från bagaren. Det som från bagaren och Acad:n tagit är, kan wara wid pass 3 f:r, 
och är ihopslagit. Förest:n: Ney det står hwart för sigh. När Olle togh afskied, badh 
iag far beholla honom ty han war trogen; men han swarade sigh willja öfwergifwa 
qwarnen med. Johan tackade Gudh att Olle kom bort ty han fick då fritt speel När 
bagarenss sädh kom i qwarnen, kom Johan och sade, nu har iag skutit ett braf skott 
medan pijgan sof, gaf mig så hwetet och begiärade brennewijn igen, men iag hade 
intet, wille och intet taga emot hwetet. Johan: det skall aldrig wara sant, will I 
giöra edh der på, så will jag taga det på mig, iag har aldrig wettat af detta hwetet 
som 1 omtahlen, förr än nu. Erich Matson wachtknecht inkom, sade: iag mohl 4 t:r 
dher af Ture togh tullen, och satten på stora maltqwarnen uthi en fyrekant halfspan, 
som blef struken. När folcket kom uhr kyrckian, bar hustrun samme tull in öfwer 
wattuhuset, och Ture kastade halfspannen tillbaka, imedlertijd war Johan i kyrckian. 
Här uppå aflade Erich Matson edh. Ture inkom och bekiände omsijder så sant wara. 
Item att han hade tagit dhe 4 maltskoper, smeden witnade om, och det effter 
modrens befallning. Mera wille han intet säya. Johan Matson inkallades och före- 
höltz honom det han ändteligen måst wettat af denne stöldh, effter det hon warit 
hans förstånderska, men han nekade alt stadigt, sade att hon aldrig hafft hans 
peningar, nekade sig wettat af suggan förrän hon kom dijt, eller hwad derföre är 
gifwit. Förstånderskan inkom sade sigh betalt suggan med den sädh hon kiöpt af 
Sundersta bonden, och dem mölnaren uttagit. Frågades hwar hon taget penninger? 
Mölnaren swarade: hon har sålt miölk. När suggan kom och iag hörde hon war 
merendels betalt, frågade iag fuller huruledes hon den betalt, men hon swarade, 
bekymbrer eder intet om suggan, iag skall betahla henne. Henne förehöltz denn 
bekiännelse Ture giort, och hade hon intet att säya dher emot. Parterne utwijstes. 
Mölnaren inkallades och tillfrågades om hon hade något att böta med? Swarade 
ney. Bekiände wid samma tillfälle att han offta slagit henne och folcket för dheras 
otroo skull. Sade sig wara henne skyldig 25 dr.

Resolutio. Effter straffordningen är hust. Karin Erichzdotter förfallen till att 
gifwa igen tiufnaden, och dessuthan böta treedubbelt för hwart pertzedel, som belöper 
sigh till 64 dr kmt. föruthan dhe 7 skieppor hwete Acad:ns och 4 bagarens, som 
skole lefwereras igen. 2. Gossen Ture slijter rijs.

Wedh detta tillfälle begiärade M. Celsius nu som offta tillförende att Olof 
mölnaredrängz böter måge dareras, som är arresterad på hans löhn hoos mölnaren. 
Consist. sw:de, att ändtligen så skie måtte. H. Karin tillfrågades så wäl som mölnaren 
om dhe wiste något med drängen Johan Erichson. Mölnaren swarade sig intet wetta 
af dheras wäsende, hustrun hade ey heller något att säya mehr, än om den sädh
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drängen sielf bekiendt. Resolution. Johan Erichson effter han sielf tillstår sigh stulit 
6 tullskieppor rogh i qwarnen från Acad:n, fälles effter straffordning tili att gifwa 
igen tiufnaden, och böta tredubbelt som belöper sigh tili 8 dr kmt.

2. Hust. Ingeborg Erich2dotter beswärade sigh öfwer Johan Erichson, sade sigh 
mist en halfspan miöl i qwarnen för 14 dagar sädan, hwilken hon satt på banken 
uthan för mölnarens canwraar, sin gosse tagit liuset att lysa Olof snickares hustru 
och sig med sielf, men när hon hade slagit på hade hon budit sin gosse gå hem 
med säcken, men honom icke funnitz. Dagen effter hade förstånderskan sagdt, att 
den icke warit långt borta som tagit säcken. Item att Johan fält desse ord: hon 
klagar om säcken, och mannen bar hem honom i förgår. Skulle och mölnarens gosse 
sagdt samme ord effter Johan. Johan: Jag har aldrig sagdt dhe orden. H. Karin inkom 
och påstodh, Johan sagdt desse ord, men han nekade. H. Ingeborg: iag kan intet 
läggia honom der till, uthan allenast misstäncker honom, derföre effter förestån- 
derskan sade honom stulit från bagaren. Resolution. Consistorium kan af det andragit 
är, icke finna Johan skyldigh till detta.

Dhen 11 Novembr«
effter högpredijkan in praesentia Magnif. Rectoris, Doct:is Skuncks, M. Holms, 

h. Gartmans, Doct:is Hoffwenii, h. Verelii, Mag. Celsii, h. Norcopensis, M. Columbi, 
M. Steuchii, J. Arrhenii.

1. Resolverades att Olof [Olofsson] i Wallskogh skulle drifwas af henwwanet, effter 
dhet han ellies ruinerar bonden som det brukar.

2. Remitterades Consistorii tertial af Nicol. Sundbergz böter för lägersmåhlet, med 
bötet pro neglect. citat.

Effter middagen skickade Rector Magnif. att läggias till acta h. Rugmans repliqve 
medh bifogade documenter något för insinuerad, der af wederparten och fått copie.

D. 18 Novembrå
effter högpredijkan in praesentia Rectoris Magnif., D. Skunck, h. Gartman, D:r 

Hoffwenii, h. Verelii, M. Fornelii, h. Arrhenii, M. Celsii, h. Norcopensis, M:ri 
Columbi, M. Steuchii, J. Arrhenii.

1. Samptychtes att afftonbönerna måge continueras, allenast der med richtigt till
går, i anseende till timan, på hwilken dhe förrättas.

2. Bewilljades att fölljande studiosi måge disputera publice, nembl. Henricus 
Kolthof de imperio Amazonico, Olaus Linnerius de comparatione utilis et honesti. 
Magnus Bredberg de Avttagx&ia.

3. Resolverades att landzhöfdingen h. Duwalt får en post spannemåhl.
4. Bewilljades M. Fornelio att läsa hemma denne tijden för instrumenterne skuldh. 

Wid samme tillfälle påmintes och om det skåp, som borde giöras till instrumenterne. 
:Sades det feelar intet annat, än att Proff:s läggia sielfwe handen wed.

Den 19 Novemb.
ihöltz Consist. extraord. präsentes wore Rector Magnificus, Doct. Brunnerus, Doct. 

Benzelius, h. Gartman, Doct. Hoffwen., M. Celsius, h. Norcop., M. Steuchius, J. 
Arrhenius Secret:#r.

1. Uplästes Henrich Schiefers twänne bref, angående Acad:ns saak emot M. Boos 
cnckia i Kongl. Revision, i det första af d. 15 dito förmäler han, att enckian har
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omsijder inkommit med sin deduction, den hon icke welat inlägga, och den wara 
honom communicerad, så att han med näste post den will öfwersända, att honom 
må gifwas wid handen hwad som kan behöfwas till dess förläggning. Sädan förmäler 
han i samme bref, att hans deduction är omsijder emottagen medh willkohr, att 
dessuthan en kortare inläggias skall, det och skiedt är, och skall skickas copie dher af 
med näste post. För det tridie begiärade han copier af 8 documenter som höra till 
saken, effter Acadrn den nådh är wederfaren, att hon får inlefwerera samme Kongl. 
bref tillijka med en deduction. Uthi det senare brefwet af d. 16 dito, öfwerskickar 
han copie af enckiaws deduction, och begiärer Consistorii skrifftelige betänckiande 
dher på, effter honom är förundt att beswara den samme med ett memorial.

2. Uplästes enckians deduction, upfylt med grofwe calumnier, och der ibland en 
högst ährerörig, att Consist:m skall under hennes nampn och sigill dichtat en falsk 
fullmacht för M. Nicolao Salano, att tillijka med M. Fontelio Acad:ns fullmächtig 
biwista inventeringen af hennes mans charteqver och rächninger. Professores alle
sammans klagade högeligen der öfwer, att dhe så högt blifwa till sin heder och 
ähra angrijpne, aldeles oförskylt. Ty hwarken hade dhe den tijdh, Cruzelius dödh 
blef suttit här, ey heller wänta dhe sig den ringesta penning af hans skuldh, då hon 
betalt blifwer, uthan moste den ene tijden effter den andre lijda balance på sin löhn 
för den omkostnad skull, som giörs på denne action. Effter widlyfftig discurs om 
Acad:ns och Consistorii tillstånd, och hwad dhe denne tijden lijda moste. Resolve
rades, att fullmächtigen skall genom bref hijtfordras, att conferera med Consistorio 
om saken.

Den 21 Novemb.
höltz Consistorium majus, praesentibus Rectore Magnifico, Doct. Rudbeckio, Doct. 

Brunnero, Doct. Benzelio, Doct. Skunck, h. Gartman, Doct. Hoffwenio, h. Verelio, 
M. Fornelio, M. Celsio, h. Norcop., M. Columbo, M. Steuchio, J. Arrhenio.

1. Johan Nilson i Lilla Åkerby och Närtuna sochn, berättade sigh tillijka med 
roten för 4 åhr sedan twingat en soldat benemd Erich Anderson, som förr wäret 
grefwe Tures [Oxenstiernas] bonde, men sedan all hans egendom war af grefwinnan 
[Beata Oxenstierna, f. Leijonhufvud] tagin till betahlning för dess skuldh, och han 
drifwin af hemmanet, har tu åhr här och der arbetat för sin födo. Och att när dhe 
komme till skrifningen, hade dhe most lofwa bem:te grefwinnans fougde för karlen 
100 dr, så frampt dhe wille få honom till soldat. Men samme earl blef casserad, och 
denne Johan Nilson satt i stället, hwilken doch så begick den ene tijden effter den 
andre med officererne, att Erich Anderson omsijder gick uth för rothen, hwilken 
dess innan med sine cammerater uthpressade af Johan Nilson icke allenast det 
honom war lofwat, uthan och mycket der öfwer. (Nu upkom Doa. Rudbeck och 
Doct. Brunn.) Nu sedan har bemelte fougde fordrat dhe 100 dr af Johan Nilson, 
honom derföre lagfört och omsijder wunnit nu wid lagmanstinget, hwaräst bondens 
fullmächtig sökt adpellation, men icke wunnit förrän han skulle få Consistorii till
stånd. Frågades fördenskull om han skulle appellera eller icke. Consist. tychte wara 
oskiäligt, att fougden fordrade något wijdare af dhen, som redan för någre åhr 
wore drifwin af hemmanet, och honom all hans egendom ifråntagen, och wiste icke 
huru contraaet wore emellan fougden och roten, effter bondens documenter lågo 
qwar i Sigtuna. Resolverades fördenskull att bonden måtte adpellera, på det man 
kunde få bättre information om saken, och således see antingen den perseqveras 
måtte eller icke.
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2. Discurerades om den grassation skiedde för juhlecijden. Cursor inkom och 
begiärade nomine Murmans att han måtte strax inkomma, hwar och icke wille 
han reesa bort. M. Fornel. såsom Murmans inspector stodh hårdt der på att actor 
hade desererat saken, och måtte derföre wäl blifwa der wid. Andra meente att 
publica disciplina fordrade, det saken måtte afdömas. (Doct. Skunck upkom.) Doct. 
Hoffw. berättade att Löfgreen, som är hans giäst, och interesserar i denne action, 
hade honom non salutato, afrest. Consist. tychte illa wara, att nu den ene nu den 
andre sig undandrager, på det saken icke skall komma till ändskap. Cursor inkom 
andre gången och berättade, att Murman hade hälsat Consistorium och sagdt det 
han icke wijdare kommer. M. Fornel. försäkrade, att Murman skall comparera när 
som påfordras, ty nu war ingen tillstädes, mehr än han allena. Hwar med Consist:m 
förnögdes, men tychte illa wara, att Murman sådane budh inskickat, och gått sin 
koos. M:r Fornel.: Han har intet skickat sådant budh, iag will strax få honom hijt 
igen om så behöfwes. Vid. 5 Decemb. §. 3.

3. Mag. Fornel.: Effter det E:rs Magnif:ce har nu kallat Consist:m till att eligera 
novum Rectorem, så har och iag, hwilken v. facultas philosophica har hedrat dher 
med att iag är Decanus, för den orsaken mig hörsambligen instält, wore godt om 
election kunde nu företagas. Rector: Jagh har och ärnat att proponera dher om. H. 
Ver[e]lius: Gudh gifwe wi) finge en sådan Rectorem, som wore resolverat att reesa 
till Kongl. M:t, och wijsa huru tillstår medh Acad:n. M. Fornelius: Wij böre föllja 
ordningen, och så wijda iag är Decanus tillåter iagh intet, att den hedren går ifrån 
philosophis för än ordningen är uthe. H. Verelius: Wij hafwe constitutiones för 
oss, der effter wij böra gå. M:r Steuchius nämbdes, såsom dhen dher fölgde i ord
ningen, hwilken fuller i förstonne söchte att excusera sigh, i anseende till sitt huus 
tillstånd, men som honom önskades lycka, läth han sigh der med nöya, tackade 
Consistorio, och begiärte dess günstige assistence.

4. Tahlades om sal. M. Stilleri änckias böcker, som Robertzonius tagit till kiöps 
och intet betalt, och pantsatt hoos Jacob Anderson. M. Fornelius: sidst iag war här, 
sade iag mig icke willja sittia i sådane saker, derföre att det som en, annan och 
tridie gången blifwer slutit, kastas åter omkull när någre andre komma tillstädes. 
Det samme begiärer iag och nu må noteras. Fougden stodh här och stylicerade domen. 
M. Columb.: jag begiärer det må protocolleras aeterne skola wijsa hwad skiedt eller 
resolverat är. Rector: iag menar att dhe förre resolutioner grunda sigh der på, att 
parten skulle uthom desse böcker giöra fyllest. Här talades något om panten icke 
skulle kunna wärderas. Doct. Skunck: W ij wetta nu icke så noga huru här med är, 
ähre och parterne denne gången icke citerade derföre sluta wij ey heller något 
denne gången. M. Fornel.: Ibland samme böcker äre någre tomi af Lutheri arbete, 
hwilka Fundbo kyrekia will kiöpa, effter hon har dhe andre. M. Columb.: Effter 
jag är graverad der uthi, att Prof. Fornel. sade det fougden stylicerat domen, 
begiärer iag det må examineras och efftersees, om så finnes skiedt wara. M. Fornel.: 
iag begiärar V. Consist. will tillåta att Secret. extraderar hwad nu passerat är här- 
utfainnan. Här på swarades intet. M. Columb.: jag hoppas det samma, effterlåtz och 
mig.

M. Columb.: intet har iag stylicerat domen. M  Fornel.: intet säger iag att Rector 
har stylicerat honom. M  Col.: så må det noteras att heela Consist. beskylles. M:r 
Fornel.: sätter 40 dr på honom, som giör sig till målsägande uthi ens annors saak. 
M. Fornel. affträdde.
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3. Ven. facul t. theol. läth inskrifwa till stipendium duplex in theologia uthi M. 
Chrisrophori Aurivillii ställe, M. Israelem Colmodinum, såsom en studiosum theo
logiae, under wisse conditioner och för förlidin termin, orsaken att inscription är 
utdragen, sades wara det M. Aurivill. hade praetenderat på samme termin, ty hans 
stipend. hade lupit till ända förledin wåhr, hwarföre och facult. theol. wille wara 
excuserad, om han mehr upburit än honom bordt. Doct. Hoffw. begiärade informa
tion om desse conditioner, och huru han kan insättias såsom en studiosus, som är 
en officiart. DD. theologi swarade M. Colmodinus är idce Notarius, hafwer ey 
heller någon penning derföre, är och honom den condition föresatt att han icke får 
behollat samme stipendium, der han får någon tiänst. H. Norcop.: effter han icke är 
Notarius uthan studiosus, hwarföre tillägz då tanqvam, kan han icke simpliciter 
insättias nomine studiosi? DD. theol.: derföre att månge äre i dhen apprehension 
att han skall wara Notarius, så tillägz detta. H. Norcop.: non sufficit.

Sedan inskrefs Laurentius Erici Uplandus uthi Petri Höökz ställe, hwilken hade 
nutit missommars terminen till refusion för någon rest. Petrus Noraeus Lappo uthi 
Staffandri ställe.

Prof. Steuchius påminte om Gamen att han är uthsluten, men går lijkwäl här i 
staden och bewistar exercitierne, och att den yngste Hedraeus som sattes i hans ställe 
icke wore deponerad eller examinerad. Resol. Gamen beholler stipendium denne 
termin och Hedraeus får den fölljande.

6. Doct. Benzelius berättade att en af Mörkarne, som är ännu wid gymnasium, 
och icke kan betiäna sigh af exercitiis academicis eller theologicis på hwilka testa
mentet uthseer har bref på stipend. Banerianum effter mons:r Söderlingh. Frågade 
derföre om Consist. icke wille sådant repraesentera till h. fäldtmarskalcken Baneer. 
Resolutio. Consistor, giör der om påminnelse hoos H:s Excelkce.

7. Uplästes af förre actis alt hwad som angick dhe inkomne beswär på opbördz- 
mannen Larss Olofson Unonium, och den förklaring han giort derpå. Doct. Benzel. 
inlefwererade ransakningen, som han och sal. Prof. Aurivillius hafwa hållit uthi 
Unonii befallning, och berättade att bönderne fuller hade mycket qverulerat öfwer 
honom, dock icke föredragit något hufwudsakligit. Men i anseende till hans tiänst 
och dess förwaltande, så kunde man fuller hafwa mycket att säya, förty han hafwer 
1. hwarken hollit dhe husesyner, som honom bordt holla, eller utfordrat uthlagorne, 
uthan låtit bönderne nedderröta husen, och den ene tijden effter dhen andra draga 
rest på sigh, till dhess den är blifwen större, än dhe hint att betahla, hwarigenom 
Acad:n har tagit stor skade, och somblige af bönderne kommit aldeles af sigh. 2. 
Offta upburit af bönderne men intet qwitterat, uthan låtit dhet stå ännu sädan 
sådane beswär äre inkomne på honom, och han derföre blefwen anklagad. Wij hade 
stor möda att komma honom till qwittera bönderne, dhet som wij då komme under 
wädret med. 3. Uthi qvittens böckerne icke brukat richtelige och tydelige ordh, 
så att man kunde hafwa nöyachtig underrättelse dher af. 4. Icke blifwit wid den 
rest, som han wid ransakningen påförde böndren, uthan giort nu sädan der om 
annor berättelse. Doct. Rudbeck: detta kan nogsampt skiönjas af hans general 
längd för Edbyhemmanet i Nääs. Och weet bookh:n att dess rest icke blifwer så 
stor som Unonius säger. Han har och på samme åhr fört mantalspeninger bode på 
migh och sal. Pehr Bengdtz huus för Edby. Doct. Benzel.: jagh menar att Edby har 
förr warit twänne hemman, och i anseende der till så lärer wara slutit här i Con
sistorium dess uthlagor. Doct. Rudbeckius: ney det har intet warit mehr än ett
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hemmaa Min mening är det, att effter Unoni/w lofwar bättring, så kan man lindrigt 
omgå med honom, dock ändtlig taga fullkomblig caution för honom. Doct. Brun- 
nerus: Jag will intet hafwa någon deel dher i, att han skall blifwa wid tiänsten, 
som begått så månge och grofwe stycken. Doct. Rudbeckius gick bort. Unonius 
infordrades och tillspordes om Edby resten, den han wid ransakningen sagt wara 
54 t:r, men sedan allenast 39 t:r af hwilka summor dock ingendera wore lijka 
lydande medh dhem som han påförer hemmanet i längden, han gifwit Doct. Rud- 
beckio. Unonius: Orsaken der till är att bonden icke ännu har niutit Consistorii 
sluth. Doct. Benzel.: samme sluth lyder allenast på 674. Unon.: det är så, men 
bookh:n fick det intet för än boken war sluten, och giör han det nu godt, peningar 
blifwer der inga. D:r Benzel.: om förmedlingen afdrages, huru mycket blifwer tå? 
Unon.: jag weet intet huru mycket Consistorii sluth remitterar. Rector: kyrcke- 
herden säger sigh icke wara mehra skyldig än 16 t:r. Unon.: det kan wara. Doct. 
Skunck: I hafwen qvitterat kyrckeheerden alt och lijkwäl sagdt det han är skyldigh. 
Unon.: det kommer på M. Joen, iag har qwitterat kyrckeheerden fullkombligen 
peningerne, ty han niuter 27 dr åhrligen. Doct. Benzel.: hwij angaf i då större rest 
wid ransakningen, än i sanning är? Unon.: det kan wara skiedt af förseende. 
Unonius afträdde, och discurerades sädan om hwar beswärspuncht för sigh. (1.) 
Angående cautionen så upskiötz den punchten till sidst; ty effter han för detta aldrig 
gifwit nöyachtig caution, och nu war aldeles olijkt att han kan längre blifwa wid 
tiänsten, så syntes onödigt att tahla något om caution, för än man finge see huru 
blif:r med tiänsten.

(2.) Hwad rächningerne widkomwer, så ehuruwäl han den nu fuller inlefwererat, 
wiste dock Consistorium icke huru richtighe dhe läre wara, befruchtandes att dhe torde 
wara lijka med dhe förre hans rächninger. Här tahlades om att hwarken Unonius 
eller dhe andre fougderne giöra eller underskrifwa sielfwe sine rächninger, uthan 
bookh:n måste dhem förfärdiga, hwilket Consist. hölt före wara heelt orimmeligit, 
sades och att bookh:n will gierna slippa det beswäret.

Doct. Skunck och Doct. Hoffw. ginge bort.
(3.) Om Wallskoga bondens oförrättande discurerades mycket, och resenterades 

det i synnerheet högt, att Unonius hade jemwäl i h. Quaestoris egit huus honom 
således slagit och handterat, sättiandes tillbaka all dhen wyrdnad och lydno han 
warit skyldig sin förman, för ingen annan orsak skull, än att han icke kommit till 
hemmanet, skattades altså detta för ett grofft förseende uthi hans ämbete, och en 
orsak till hans remotion. H:r Gartman: intet voterar jagh honom ifrån tiänsten in 
tanta paucitate. H. Norcop.: Jag seer med förtreet huru man undrager sig och går 
bort, nu den ene nu den andre, saken har nu så länge warit före, och måste derföre 
afdömas. Doct. Benzel.: Att Unonius har plichtat med fängelse och nu förlijkt bon* 
den i Walskogh, det kan fuller giöra något, dock graverar detta factum honom 
mycket. H. Norcop.: carcerem meriterade han öfwermåtton wäl, som wijste sigh så 
skamlig och oförskiämd i Räntemästarens åsyyn. Doct. Brunn.: intet kan jag annat 
see än att detta är ett sådant factum, som sätter honom uhr tiänsten. Det samma 
sade h. Norcop. H. Gartman: det samtycker iag intet, uthan att han må plichta 
effter lagh för huggen som han utgifwit. M. Col. och M. Steuch.: wist är det ett 
grofft stycke och hielper till hans remotion. Doa. Benzel.: iag säyer ännu, effter 
han har något plichtat och förlijkt bonden, så tycker iag att saken är nu intet så 
swår som hon ellies warit, men lijkwäl kan hon contribuera något der till att han
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removeras, så wijda att Acad:n bör förswara sine bönder, injuste tractentur. Men 
refererar h. Räntemästaren hijt sin saak emot Unonium, då will iag den apart 
aestimera. Doct. Brunn.: intet kan iag mitigera hans straff, ty 1. hoos honom wijste 
sig en glupsk avaritia. 2. En violentia emot Acadrns bönder, hwilka wij böre för
swara emot sådant. 3. En petulantia emot Consistorium och Quaestorem. 4. Bör han 
removeras för exempel skull att andre icke taga sigh sedh der effter att således 
handtera böndren. Rector: factum är grofft och behöfwer sitt straff. Iag tycker 
effter han redan plichtat något, och dhet icke egenteligen toucherar hans ämbete, så 
är det icke krafftigt att allena stöta honom ifrån tiänsten, men när det lägges till 
dhe andre hans fauter, så hielper det mycket till remotion.

(4.) Att Unonius uthi Sigtuna tagit resepeninger af böndren, och icke låtit dhem 
lefwerera till häradzfougden, uthan tillstått samme penningar å nyo utfordras, och 
rotemästarne beläggias med 6 drs böte hwar för tresko. Detta skattade Doct. Benzel. 
för en stor wårdzlösheet, och äfwen så skiedde wid sidste skrifningen, då han emot 
förbodh intagit åthskillige andre i rotarne, och moste derföre offta å nyo upkomma 
med längderne. Doct. Brunn.: Hwem weet om icke och någon argheet warit här 
under, så att han täncht betiäna sigh af samme peninger. H. Gartman: Man kan 
förnimma hoos häradzfougden, om Unonius tillbudit hans skrifware penningarne, 
som han säyer. H. Norcop.: det lärer intet wara, ty då hade han icke låtit panta och 
strafflagt rotemästarne. Om och så wore, att skrifwaren icke welat taga dhem emot i 
Sigtuna så hade Unonius bordt lefwerera dhem sedan han kom hem, ty det ginge 
någre weckor förbij förr än böndren pantades. H. Gartman: är någon dolus malus 
här uthi, så är det alt för grofft. Ändtligen blef detta räknat Unonio för en stor 
wårdzlösheet och förseende som mycket graverar honom.

(5.) Dhet han egenwilligt och emot ordres handlat med Acad:ns spannemål, och 
commenderat bönderne att föra dhen till andre orter och åter sin sädh i dess ställe 
till Stockholm, det blef skattat för ett sådant stycke, som går directe emot hans 
ämbete, och wijsar honom wara oduglig och owärdig att längre beholla det.

(6.) Räcknades honom för en otroheet uthi hans ämbete, att han icke betalt Wäst- 
mannelandz bönderne dheras fohrpen»i»g<*r, och lijkwäl låtit dhem afföra och giöra 
sigh gode hoos Räntemästaren.

(7.) Att han inför Consistorio har lugit Olof i Wallskogh större skuldh till, än 
han hade, honom till gravation, och effter egen bekiennelse undandölt 8 t:r spanne
mål, in till dess han blef beslagen der med, det räcknades för ett mycket grofft 
stycke, och sådant som giör honom tiänsten aldeles owärdig, ty fast bonden war 
dessuthan så af sigh kommen, både igenom det senare gifftet och den store skade 
han tog när hästarne en gång skienade med honom (etc), att han icke wijdare 
förmåtte häfda hemmanet och utgiöra uthlagorne, så hade lijkwäl Unonius icke 
bordt gravera honom med osanning, skulle och blygdtz widh att liuga för sine 
förmän.

(8.) Humblegårdztaxan hade Unonius sagdt wara mäst utfordrat, men det befans 
i sanning fast annorledes, ty åtskillige Proff. betygade, att dhe på någre åhr tillbaka 
icke äre en gång blifne påminte af honom dher om. Doct. Benzel. sade: iag har 
sagt honom, att när han will qwittera så skall han få peningarne, men iag klagar 
dher öfwer att han dröyer så månge åhr, och fordrar sedan alt tillijka; skier det 
offtare, så nekar iag till betahla. Rector: Quaestor säyer, att dher ellies icke betahlas, 
så will han föra det af på hwars och ens löhn. Doct. Brunnerus: effter wij hafwe så
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stor balance, så tycker iag att wij må wäl låta stå det som här till icke är upfordrat. 
Upwäxte någon discurs om humblegårdztaxan, och meente störste dehlen, att dhe 
ocultiverade tompter skulle och förståås dher under, ty det wore possessorum skuldh 
att dhe icke cultiverades, dock måtte dhe wara något ringare taxerade än dhe 
andre. Andre meente att skildnaden på taxan wore allenast i anseende till tompternes 
lägenheet, och icke till culturen. Rector: Hedraei enckia har nu uplåtit migh sin ded 
i humblegården för ioo dr kmt. Doct. Hoffwen.: rehnen af änckians humblegård 
kommer mig till, ty Hedraeus togh dhen ifrån Franken. Rector: Man kan mäta. 
Doa. Hoffw.: Om iag kan wijsa med obligation att hon är mig skyldigh får iagh 
arrest på så månge peninger? Rector: dhet är bättre låta henne få dhem, och draga 
medlijdande med henne.

(9.) Dhen förklaring Unonius gifwit på fracht och mätarepeningerne för spanne- 
måhlen han förde till Stockholm, accepterades.

(10.) Angående dhen spannemålsposten Unonius upfört för 8& dr t:n, så hade 
bönderne både wid ransakningen, som höltz med dhem och här in Consistorio 
bewijst och öfwertygat honom, att han fått 9 dr för t:n, och dömdes han således 
häruthinnan försnillat något för Academien.

(11.) I lijka måtto räcknades det honom för en stor försummelse och otroheet emot 
Acad. att han 1. låtet emot ordres en påst spannemål liggia och förskiämmas i 
Hby, så att han sädan måst sälljas för ringa wärde. 2. Låtet spannemåhlen liggia 
inne öfwer wintren uthi öhlstad, och om wåhren den till en deel uthborgat på 
interesse det han sielf behollit, och först om hösten der effter betalt Acad:n igen 
med sin sädh. 3. Låtet sin fougdehalfspan stå inne hoos bönderne på tu åhrs tijdh, 
och dhen sedan afdragit på dheras afradh som dhe fördt till Kopparberget, låtandes 
han sädan föra sin sädh i stället till Stockholm både Academien och bönderne till 
gravation.

(12, 13.) Dömdes och det straffwärdigt att han brukat böndernes hästar uthan 
någon betahlning, oachtat det han hafft sina åhrlige reesepeninger. Och än mehra 
att han heela 3 weckors tijdh hafft bonden i Malma bortta med en heel öök, och 
under wägen honom slagit och illa handterat, så att han der af legat siuk.

Sedan Consistorium hade widlyfftigt discurerat om saken och gifwit sitt omdöme 
och sentement om hwar punct för sigh, slötz enhelleligen att Unonius skall remo
veras, och sententien formeras och pronuncieras, så snart han giort sine rächninger, 
hwilka han med aldraförsta skall tillhollas att inlefwerera.

Unonius inkallades och tillsades att uthan wijdare drögzmål giöra räckning och 
reda för sigh. NB. Domen formerades sedan, men Unonius förskontes för dess 
publicerande, hwarföre han och icke fördes till acta.*

8. Inlefwererades h. Myrandri skrifft emot Rugman. Copian emottog Cursor att 
lefwerera h. Rugman, hwilken sigh skri fftel :n ursächtade att icke kunna wara till
städes för sin ohälsas skuld.

9. Proponerade Rector att effter förleden söndag wore pålyst af predijkestohlen 
om någon giärd som skall giöras till krigzfolcket, nembl. 18 mk peninger 1 (pund) 
wicht och en halfspan hafra, så hade Acad:ns rättare frågat om praebendehemwanen 
skola det samma utgifwa. Resolutio. Acad:n holler sig wid sine privilegier på 
praebenderne.

D enna sista mening är senare inskriven i protokollet.
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10. Doct. Benzelius frågade om Curio will afläggia till hospitalet dhe 50 dr smt. 
Kongl. Hofrätten pålagt honom, hwar och icke wille h. Doct. söka andre utwägar. 
Rector förmeente att Curio hade i dagh lefwererat samme peningar; hwar och icke 
det skiedt wore, lofwade H:s Mangnif. att det skall fullgiöras i fölljande dagar.

11. Sädan sidste Consist. majus höltz, befans att h. Bengdt Heling, cappellanen 
i Knifstadh är sal. h. Knutz [Lenaei] i Lagga mågh, och fördenskull på hustruns 
wägnar förfallen till förmynderskapet för den yngste jungfru Bring, hwarföre och 
honom der om war tillskrifwit. Nu berättade Rector, att han och antaget samme för- 
mynderskap, det Consist. tychte wäl wara.

24 Novemb.
Inlefwererades gouverneurens h. Jacob. Flemings bref af d. 19 ejusdem, att få 

till militiens underhold beholla Acad. kyrckeherbergen i Hellsingeland för närmeste 
det ringesta prijs skie kan. Här på swarades samme dagh med posten, att Acad. 
heller uplåter Cronan sin spannemål än någon privat kiöpman, förmodandes att i 
anseende till hennes swaga tillstånd, henne icke förwägras så mycket för tunnan, 
som hon kan få af andre.

28 Novemb.
höltz Consist. minus, närwarande Rectore Magnif., Doct. Skunck, M:r Liung, M. 

Steuchio, J. Arrhenio.
1. Berättade Rector Magnificus M. And. Grubb att Adolphus Laurentinus hade 

förleden lögerdag illa slagit och huggit kyrckieheerdens i Lagga dräng, och gifwit 
honom 4 blodsåår, som Trechow barberaren skrifteligen attesterar; men sedan saken 
war angifwen gått uth på landet och förlijkt drängen. Frågade fördenskull antingen 
saken skulle uptagas eller blifwa wid förlijkningen. Resolutio. Effter saken är groof 
refereras hon till Consist. majoris öfwerläggiande och godtfinnande.

2. Jacob Murman war citerad att swara Joh. Åkerblad, som han hade oförrättat 
med hugg etc. men comparerade intet.

Resolutio. Saken refereras till Consistorii majoris deliberation, antingen hon skall 
dher uptagas eller in minori, och Murman böter pro absentia sine 3 mk smt.

S[amma] d[ag].
Kl. 1. höltz Consistorium majus, närwarande Reet. M., h. Gartman, Doct. Hoff- 

wenio, [h. Verelio], M. Celsio, h. Norcopense, M. Steuchio, J. Arrhenio.
1. Effter åtskillige resolutioner woro fallna om sal. M. Stillers enckias böcker, 

som syntes gå emot hwar andra, begiärade Rector att nu måtte resolveras något 
wist, der effter man sig rätta kunde. Doct. Hoffw. discurerade ibland annat der om, 
att Secret. borde när någon saak förekommer, berätta, hwadh der uthi förr är passe
rat eller slutet etc. Secret. swarade sig det giort d. 11 Junii sidstledne, när denne 
saak förekom. Men som då befans att böckerne wore pantsatta till Jacob Anderson, 
drefs det, i synnerheet af h. Åkerman och h. Norcopense, att böckerne wore lagl:n 
blefne Robertzonii och sedan kommit i spijsmästarens händer, och att han förden
skull borde hafwa sin betahlning förrän panten toges af honom, föll altså der på 
det sluth som fins in actis. H. Verelius: Jacob Anderson har aldrig warit stämd 
förr, war och icke heller den gången upkallad för den saken skull. Det är wist att 
böckren äre honom pantsatte. Wij wele taga saken oss före och skiärskåda henne. 
24  -  724147 Sallander
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Uplästes af actis hwad häruthinnan slutit är. 1. d. 16 Junii 675. §. 4. in majore, 
och skattades denn resolution wara godh och resonabel. 2. 16. Feb. 676. §. 6. in 
minore. Hwilken resolution emädan han går uth på det som Prof. Fornelius skallt 
lofwat enckian under sitt rectorat, dher om han och skall attesterat, så efftersöktes 
in actis, men kunde intet finnas något dher om, altså kunde denne gången intet 
wijdare giöras till saken, uthan hon upskiutz till dess Prof:r Fornelius kommer till
städes att förklara sig på sin attest, och Jacob Anderson att wijsa det böckerne äre 
honom pantsatte. Ellies kunna böckerne werderas, att man får see om Jacob Anderson 
icke ellies kan blifwa betalt, och änckan får sine böcker igen.

2. Refererade Rector, huru Laurentinus hade förleden lögerdag farit med h. 
pastoris dräng i Lagga, och huru Consistorium minus hade refererat till majoris 
omdöme, om dhet skall blifwa wid den förlijkning, han ingått med drängen och 
dess huusbonde, item der saken skall uptagas, antingen han då skall ransakas och 
dömas in minore eller majori. H. Gartman: det bör ransakas in minori. H. Verel.: 
den saken är grofware, som han giorde hoos Leymans enckia, han gick med wåld in 
i hennes huus, och slog henne illa, hwar öfwer hon klagat sig och angifwet saken 
hoos Rectorem. Rector: dhe förlijktes och enckian badh sielf för honom, inläg- 
giandes hoos mig en skrifftel. intercession. Verel.: Änckian tordes intet fullföllja 
saken, ellies med har han lofwat henne en oxe i förlijkning. Rector: desse cir- 
cumstantier weet iag intet af. M. Cels.: Effter hon angaf saken, fast hon icke full- 
fölgde henne, så bör lijkwäl rätten den skiärskåda och afdöma, ity disciplina publica 
fordrar dhet. H. Gartman: Ney saken bör intet så nedläggias. H. Verel.: Jag tycker 
disciplina publica ligger snart under, och wij äre intet säkrare i wåre huus på sådant 
sätt, och är intet rådeligit släppa sådant onäpst, uthan låta sådane arge kroppar 
plichta och giöra oss af med dhem. Resolutio: saken böör examineras och afdömas 
in minori Consistorio, hwaräst och den skall uptagas som angår Leymans änckia.

3. Berättade Rector huru Murman tillijka med någre andre hade drucket på 
kiellaren, och då Joh. Åkerbladh som och war på kiellaren, någit slagit honom, och 
sädan, när Åkerblad på gatan gifwit Murmans dräng hugg, gått med dragen wärja 
och spänte pistoler in i hans cammar, ärnandes skada honom, item undsagt honom 
der med, att han skulle stöta eller skiuta neder Åkerblad först dhe råkades, effter 
han icke war hemma. Consist. minus remitteras saken till majoris öfwerläggiande, 
antingen hon skulle dher ransakas och afdömas eller icke, fråg:s hwad Ven. Consist. 
der öfwer resolverar. H. Gartman: läth det wara ett generale conclusum, att det 
ransakas in minori och dher afdömas, om saken befins af den beskaffenheet att det 
kan skie. Detta bij föll och h. Verelius och flere, och resol. fördenskull att saken 
företages in minore.

4. Förkunnade Rector huru någre få studiosi uphissa andre medh sig, till giöra 
store excesser och oliud om nätterne, och att dhe hade denne tijden offta gått på 
wachten, om icke hon warit så starck, att dhe burit fahra för henne. Frågade der- 
före om icke nödigt är att stärcka wachten denne tijden. H. Verel.: Wist är det 
nödigt, och måste humblegårdz- och timberkarlarne hafwa något till betahlning, 
så gå dhe wacht heela winteren. H. Verelius och h. Gartman talade mycket der om, 
att dheras föräldrar som giöra oliud och excesser måste tillskrifwas, men slötz intet. 
M. Steuch.: Jag har i dag skrifwit till Wästeråhs om Aroselio. H. Verel.: Staden 
säyer, att wij äre plichtige till holla starkare wacht, än han, och det kan så wara 
ty fast än andra giöra oliud med, så äre lijkwäl studenter offtare der medh befundne.
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Ändtligen slötz, att inspectores kalla hwar sin nation tillsammans, och förmana 
dhem till stillheet, sampt begiära att dhe äldre hielpa till med att holla disciplin, 
och angifwa dhem som orolige äre.

Sedan frågades hwad löhn den extraord. wachten skulle få. H. Verelius gaf förslag 
på studentecassan, ty effter dhe brute, så måtte dhe och umgälla dhet. Detta bijfölle 
dhe andre. Resolutio. Acad:ns förswarscarlar gå wacht hwar natt så länge nödigt 
finnes, och få hwar sin tunna spannemål, men wachtmästm 2 t:r hwilken spannemål 
betahles af cassa studiosorum.

Wachtd:n Johan Matson får 1 span som tages af expencepe»«mg<Mrne.
5. Uplästes Kongl. Hofrättens bref, att h. Axel Behmers inkomne skriffter com- 

municeras medh Consistorio, att see hwad han söker, och sedan ofördröyeligen 
skicka dhem tillbaka.

Resolutio. Skrifs till Kongl. Hofrätten, att Acad:n skall med första låta föllja sitt 
swar och förklaring.

6. Proponerade Rector organistens begiäran att få niuta sin löhn i åhr uthan 
balance. H. Verel.: Jag wiste honom hoos mig, att han icke högre är balancerad än 
Proff:s i proportion. Resolutio. Om Acadtn får medlen af Cronan som hon har att 
fordra, och dhe andre blifwa betahlte, så får och orgenisten sin fyllnad.

7. Talades om Matz Pehrson i Ulfwa. H. Verel.: han war intet tillstädes i går 
wid ransakningen, ehuruwäl iag sielf sade honom till der om, har och intet betalt 
sin skuldh, iag grufwar mig för den karlen, det lärer intet wara richtigt med honom. 
Rector: Om icke han får lindrigare arrende, så sade han sig icke kunna blifwa wid 
qwarnen. H. Verel.: Han är försummelig och mahl illa. Det är bättre låta Anders 
Pålson få både qwarnarne. Detta bijfölle dhe andre adsessores, och tychte han borde 
i rättan tijdh afsäyas. H. Verel.: rätta tijden är wid Olofsmessan. Matz Pehrson 
dricker mycket, förer oliud och krakeel med Erich Pålson,* och har ingen caution 
för sigh. Först sade han sigh icke kunna föryttra säden så högh som Anders Pålson, 
men sedan iag gaf honom lof att sällja tunnan en dr ringare, allenast han skaffade 
peninger, sade han sig redan sålt henne, men har ännu icke lefwererat någon pen- 
«ing. Rector: Han sade mycket lijtet sädh fallit här till, och hädaneffter icke wara 
att förwänta något mera. H. Verel.: Han är orichtig, det är bäst skillja sig wid 
honom. Resolutio. Matz Person tillholles att giöra räckning och clarera sin skuldh, 
sädan får Anders Pålson qwarnen, när tijden blifwer.

8. Resolutio. Mutatio rectoratus skall skie d. 13 Decemb. eller som Rector kan 
komma öfwerens med successore, ty kan hända att sal. Prof. Aurivillii begrafning 
lärer wid den tijden infalla.

9. Uplästes h. landzhöfd:s bref till Sam. Stehn, att Kongl. Camraaren funnit sig 
praejudicerad dher igenom, att Acad:n icke först der opwijst Kongl. resolution om 
Cronones åker wid Upsahla, donerad till Acad:n och sökt immission till landz- 
höfd:n för större richtigheet uthi böckerne af en sådan andringz tillbörlige anteck
ning, och således genom skrifwelse af d. 12 hujus befalt att bem:te åker skall blifwa 
wid förre willkohre, till dess resolution communiceras etc. Befallandes fördenskull 
h. landzhöfd:n att saken skall sättias i sitt förre tillstånd och Acad:n dher om 
notificeras etc. Consist:m tychte wara sällsampt att Acad:n på sådant sätt hindras 
ifrån det beneficio Kongl. M:t benådat henne med, och att Kongl. Camwaren icke

* Felskrivning för Anders Pålsson.
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skall låta Kongl. resolution winna execution, som är immediate befalt h. landz- 
höfd:n, angående notification till Kongl. Cammaren här om för räckningernes och 
böckernes skull, så hade Academien förr tänckt att inkomma der med i Cammaren. 
Rector: Samuel Stehen sade wara bäst att swara till Cammaren, det Acad:n har 
redan fått immission, och skicka dhen med, säyandes sig wara i den förmodan, att 
ingen dhen må qwälja, hade possessorerne något att liqvidera, måtte dhe göra det 
hoos Kongen som har donerat Acad:n åckren. Detta tychtes godt wara, slötz att så 
skie skall.

10. Discurerades om Skieggestad torpet, och att dher på begiära någon frijheet. 
H. Verel.: Rector weet huru dhet tillstår, ingen kan säkert gå under någon knuut. 
Sädan Loccenii folck aldeles nederrött torpet, gifwa dhe det från sigh, och hade 
Docr.n wäl upsatt twenne huus dher, om icke Swanberg hade kommet med sitt 
raflerij. Rector: dher står alt för ynckeligit till, och lijkwäl praetenderar Swanberg 
på öfwerbygnad. H. Gartman: Huru länge sedan gofwe dhe torpet ifrån sigh. H. 
Verel.: för 2 åhr sedan, då hade dhe hafft det öfwer tiugu åhr, och åhrl:n bortfört 
alt fodret, hwarigenom hemmanet är af sig kommit, det som intet bör komma 
Acad:n till gravation. Resolutio. Swanberg, som är husetz fullmächtig, kallas före, 
och då skiärskådas saken.

11. Anders Johanson i Läby, säger fruen [Elin Kyle, f. Drake] der sammastädes 
borttagit 2 \ öres land ifrån hans hemman, och effter det icke kan fåås tillbaka, så 
begiärer han förmedling. H. Verel.: Acad:ns hemman bör wara minst, och synes 
grant att det större är henne inrymt, och lärer andra hemmanet sedan tagit sin fyllnad 
af detta. Rector: Jag har underrättat honom dher om, men han säyer sigh äntå mist 
något. H. Verel.: Man kan löpa öfwer med stång och see der effter. Resolutio. Det 
skall mätas i wåhr.

Dhen 30 Novembrå
effter predijkan sammanträdde uthi gamble Academien Rector Magnificus, Doct. 

Benzelius, h. Gartman, Doct. Hoffwen., M. Liungh, h. Arrhenius, h. Norcopensis, 
M. Columbus, M. Steuchius, J. Arrhenius.

1. Kungiorde Rector att Acad:ns fullmächtig emot M:r Boos enckia är ankom
men, men will i morgon åter bortreesa, och att fördenskull nödigt är det någre 
Professores komma tillsammans hoos h. Rudbeck, att öfwerläggia hwad swaras 
skall i Kongl. Revision, på änckians skamlöse deduction, item att underrätta bemälte 
fullmächtig om sammanhanget af Acad:ns saak emot h. Axel Behmer, den och 
måtte recommenderas honom att utagera. Tychtes wara bäst att dhe Professores 
komma tillsammans, som bäste kunskapen hade om desse saker. Resol. Rector 
Magnificus, h. Lundius, h. Rudbeck, h. Verelius, h. Norcop. och M. Steuchi»r såsom 
futurus Rector träda tillsammans att öfwerläggia desse saker.

2. Resol:des att fullmächtigen h. Henrich Schaefer bekommer för sitt beswär 
medh action och reesan, 20 rdr i caroliner till dess saken blifwer sluten, då Acad:n 
än wijdare will honom ihogkomma.

[Samma dag.]
Kl. 1. Effter middagen komme dhe der till förordnade Professores tillsammans 

hoos h. 01. Rudbeck, undantagen h. Verelio, fullmächtigen war och tillstädes sampt 
Secretarius och bookhollaren, att giöra påminnelser om sakerne, effter han der- 
uthinnan warit fullmächtigad.
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1. Upwijstes M. Boos enckians fullmacht af d. 4 Aprilis A:o 654, gifwin Martino 
Bullenio, att agera för henne twenne saker uthi Consistorio, den förre emot en 
bondes, som städzlat ett hemwan, och blifwit dödh, erfwinger, den senare emot 
Acad. wachtmästare. Hwilken fullmacht så till nampnet, som der under står, som 
sielfwe sigillet verificerar, dhen fullmachten som bem:te änckia d. 14 Aprilis 654. 
hade gifwit M. Nicolao Salano att tillijka med M. Fontelio biwista inventeringen 
af documenterne effter M. Boo. Men nu under actionen både i Cammaren och 
Kongl. Revision, utropad för falsk, och af Acad:n updichtad. Denne fullmacht för 
Bullenio, hade Secretarius effter twå dagars noga undersökande, funnit uthi Con
sistorii archivo, och wore Proff. glade, att dhe ett sådawt document bekommit till 
att wijsa enckians argheet, som intet blygdts att jemwäl uthi Kongl. Revision in
komma med en sådan grof osanning, och ett heelt collegium till dheras ähra och 
redeligheet så högt angrijpa.

2. Uplästes h. Axel Behmers deduction inlagd i Hofrätten, och sedan med posten 
communicerad Consistorio, discurerades till hwar puncht som fölljer. 1. Acad:n 
söker icke skulden på tu ställen, att således giöra sigh dubbelt betalt, som h. Behmer 
otillbörkn henne beskyller, uthan, effter dhet enckians egendomb fast ringa kan 
förslå till skuldens afbetahlning, fördenskull söker Acad:n dhen liqvid skuldh som 
finnes hoos en och annan particular person, och alt hwad hon kan således upbringa, 
det afförer hon på enckians balance, såsom för detta skiedt är med domkyrckian, 
Doct. Lithman, Olof Larsons enckia etc. Slötz att bookholhn skall extradera alt 
hwad således är upfordrat, och enckian godtgiort. 2. Med den difference som är 
emellan den balance i böcker ne påföres h. Behmer, och det sluth Consiståi emot 
honom i Kongl. Hofrätten inlagdhe rächningar inneholla. Berättade h. Rudbeck 
och bookh:n wara således beskaffat: uthi M. Boos rächninger debiteras h. Behmer 
för alt det han så effter M:r Boos egen anteckning som fougdernes reckninger fans 
skyldig, men uthi hofrätten har Consist. allenast welat söka honom for den skuldh, 
som är liqvid, och M. Boo sielf debiterat honom före. Slötz fördenskull att till denne 
h. Behmers inwändning skulle swaras i Kongl. Hofrätten, att Acad:n har i den 
particular rächningen blifwit wid dhen wissaste summa, som war liqvid, och welat 
lemnat det öfrige till liqvidation.

3. Angående dhe skiähl han säyer sigh funnit, och der med kunna bewijsa att 
farfadren och farbrodren befahlt dhe poster nu fordras, swarades af en och annan, 
att det Acad:n intet weet af, det kan hon icke swara till, dock lärer det icke wara 
som h. Behmer säyer, uthan dher han någre skiähl funnit, lära dhe uthan twifwel 
angå någre andre posters darering. Är och det en grof osanning, att Acad. skall 
till sin nöyachtige betahlning excutierat enckians bona. Ty 1. har Acad. lemnat 
henne dhe godz hon hafwer i Småland. 2. Kan all hennes egendom icke swara uthan 
emot en ringa deel af dess skuldh till Academien.

H. Lundius: effter räckningen är skickad till sal. h. hofrådet Behm, på fadrens 
och brödrens skuldh, och han intet exciperat dher emot, så är skulden ständig och 
kunde derföre executionen skie. Till d. 3 punct swaras, att h. Axel Behm och hans 
fader aldrig wijst dhe skiähl, han sig nu påberopar, uthan fadren tillstått skulden, 
lofwat dhen betahla, allenast bidit om tohlamod. Kan och införas att fadren begiärat 
det måtte afstrykas så mycket skie kunde på skulden. Ellies discurerades att om h. 
Axel Behm will liqvidera om den öfrige skulden, så måste det skie här in loco.

4. Att h. Behmers fader icke står uthi Acad. böcker nemd uthom sin Professoris
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löhn, der af fölljer intet att hans handel warit privat med Cruzelio, ty bookhrn som 
samwe böcker förfärdigat, befattade sig intet med någre particular reckningar. 
Hade och sal. hofrådet icke warit Acad:n skyldig, så hade han ey heller kiendtz dher 
wid, lofwat betahla och begiärat dilation.

5. Acad:n har intet trugat sigh till målsägare i änckians saak, ty såsom Guzelius 
icke har handlat med sitt uthan Academiens, så hörer och icke, det som på samme 
handel, ännu är af debitorerne obetalt, änckian uthan Acad:n till, emädan hennes 
egendomb icke hinner till betahlning effter mannen; men wore det, då wille Acade- 
mien gierna wara det omaket föruthan, och allenast blifwa wid enckians egendomb.

6. Sidst discurerades om dhe olijdelige och grofwe injuria, med hwilka h. Behmer 
angrijper immerfort Consistorium, och slötz att bref skall gå till Kongl. HofRätten, 
med begiäran, att Consist. måtte 1. niuta fredh in för Kgl. Rätten. 2. få h. Behmers 
suppliqve, medelst hwilken han wan dilation, att see om han fullgiort det han der 
uti lofwat. 3. h:r Behmer må påläggias, att inkomma med dhe skiäl han nu säyer 
sigh funnit.

D. 1 Decemb.
kommo åter tillsammans i h. Olai Rudbeckii huus, Rector Magnif., h. Lundius, 

h. Rudbeck, h. Verelius, h. Norcopensis, fullmächtigen Schaefer, Secretarius och 
bookhollaren.

1. a. Upwijstes fullmächtigen M. Boos egenhändige book, der uthi han uptecknat 
sine räckninger med Jon Michelson och Jon Jonson Behm ifrån Giefle. b. Sal. hof- 
rådetz h. Daniel Behms original caution för sin faders och faderbroders skuldh till 
Acadrn. c. Dito original fullmacht för honom h. Axel Behm att liqvidera medh 
Acad:n. d. sielfwe liqvidation. H. Verelius berättade att sal. hofrådet hade kiendtz 
wid cautionen, då han lefwererat honom copian, men begiärat att han icke wille 
säya det för hustrun.

2. Uplästes copien af M. Boos enckians deduction i Kongl. Revision inlagd, och 
giordes till hwar punct dhe observationer som föllja. (1.) Säyer enckian att Consist. 
har ensijdigt henne owettandes utwärckat Kongl. Cammarens instruction, der effter 
böckerne äre slutne. Resp. H:s M:t Drottning Christina 654. och Kongl. Regeringen 
663. hafwa sielfwe genom sine bref och resolutioner pålagt Kgl. Cammaren att 
påfinna något medel att Acad:n måtte koma till sin rätt, och winna en richtigheet, 
der på är fölgd CammarRevisions instruction och Cammarens befallning att dher 
effter formera rächningerne, hwilken förordning Kgl. M:t aggreerat, och omsijder 
Cammaren approberat förste åhrsboken som der effter giordes. Och befalt dhe andre 
åhrens böcker giöras på samme sätt confirmerandes ända bortåth instructionen, och 
omsijder immitterat Acad:n i godzen. Hwilket alt wijsar enckians osanning i detta 
måhl. 2. Säyer enckian Consistorium annorledes än det bordt och mycket wanskiötzli- 
gen handterat mannens skriffter. Ingen laga inwentering hollit, sig der till icke 
fullmächtigat någon; uthan Consist. updichtat en falsk fullmacht för M. Nie. Salano, 
emot hwilken Bodelius aflagdt edh i Kongl. Cammaren, och mera annat berättat 
om Consistorii omilde procedere. Resp. Emädan Cruzelius effter otahlige förmaningar 
och befallningar, så af RikzCantzleren och Kongl. Cammaren, som Consistorio och 
Professoribus, aldrig kom till att giöra räckning, och då h. R. Cantzleren skref att 
innan 8 dagar willja här in loco sielf der öfwer inqvirera, genom en hastig dödh 
undankom, syntes nogsampt huru orichtigh han warit i sitt ämbete, och kunde
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fördenskull då warande Consistorium ey annars, än sig till ursächt i framtijden, 
och af fruchtan att enckian måtte någre documenter undandöllja, som lijkwäl skiedde 
effter andras maner, taga alle documenter i förwar, hwilket och H:s HögGr. Ex:ce 
approberade, då han hijtkom, doch är bemrte skriffter förswarligen handterade, 
inventerade af Acad. och enckians fullmächtige, och ett register, om hwilkes richtig- 
heet M. Fontelius witnat i Kl. Cammaren, lemnat Academien och ett änckian lijka 
lydande, det hon icke will fram med, fullmachten för Salano till inwenteringen wara 
hennes egen, bewijsas mehr än nogh af en annan hennes fullmacht gifwen procura- 
toren Martino Bullenio uthi en annor saak, men i samme månad under hwilken hon 
satt samme hand och sigill, och lyser således der af hennes egen argheet och falsk- 
heet, icke allenast uthi detta uthan och mycket annat. Bodelii edh kommer intet 
här till, ty Consist. har aldrig sagdt honom warit fullmächtigad af enckian, uthan 
gått ellies med undertijden dijt documenterne wore, det han och icke nekat i Kongl. 
Cammaren, har han med sin relation i Kongl. Cammaren graverat Acad:n, då bör 
han derföre framdeles lagsökas, när hufwudsaken är sliten, och till den ändan proto- 
collet utskaffes. Dhe documenter hon säyer legat qwar i cammaren, när dhe andre 
flyttes der ifrån, har hon, som h. Rudbeck witnar altid tillförende sagt sig igen
funnit up uthi winden, dijt dhe skulle buritz widh cröningen. Har och offta swurit 
för h. Rudbeck, att hon icke hafft flere skriffter, till att hindra rächningerne, men 
sedan det ey halp flere reesor kommit och sagdt sigh igenfunnit någre, endtligen 
och ibland sielf dijtburit sine privat skriffter, dem hon nu oförskiämt säyer Consist. 
borttagit. 3. Änckian säyer spannemålswärderingen, som hon icke skall fått, warit 
endeste orsaken till drögzmåhlet medh rächningerne. Resp. Orsaken war hans egen 
orichtigheet, som på intet sätt kunde twingas till att giöra rächning.

Om skulden icke warit hans, hade han wäl exculperat sig, men han undrog sigh 
altidh, och gaf på en gång fiscalen Vestio 30 ducater effter h. Verelii bewitnande, 
på det han skulle slippa.

Det i enckians deductions 3. punct citeras protocollet af d. 23 Febr. 633. lärer 
wara en missskrifning, ty Cruzelius war då intet Quaestor, och bör der stå 653. 4. 
Enckian säyer sig snarare hafwa till fordra af Acad:n, det hon will probera med sal. 
Ausii discurs in Consistorio, och h. Olai Rudbecks attest om den store post hon 
öfwerlefwererat. Men att det icke måtte warda kunnigt, mannens rächninger blifwit 
confunderade och hennes proprie saker, der igenom brachte i confusion. Resp. Sal. 
h. Ausii discurs proberar intet det enckian menar, med honom giorde Cruzelius som 
h. Rudbeck weet, ey räckning, och lembnade alt det han förr war debiterad före. 
Privat rächninger eller documenter finnas intet ibland dhem Acad:n hafwer, uthan 
dhem enckian sielf obuden nu sedan burit till h. Rudbeck, der ibland Cruzelii kiällar 
rächninger, änckians bref och fädernes arfskifte, ty hon meente sig kunna der af 
betiänas. Och nekar hon intet i deduction sig kommit med desse skriffter, men i 
aeterne nekat som altid. Ellies har hon och fordrat någon skuld af h. Axehielm och 
Hanss Stafson, som Acad:n tillkommit. Resol. Fullmächtigen betiänar sig uti 
memorialat af det som nu discurerat är, och wid slutet der af protesterar han solen- 
niter emot Kiörling och enckians grofwa beskyllning, angående fullmachten, så att 
Consist. kan hafwa sig förbehollit till sökia henne derföre i sinom tijdh. Dess uthan 
skrifs och der om till Kongl. Senaten sampt Kongl. M:t sielf och h. R. Cantzleren 
huru Acad. blir handterat. Ellies förbeholler fullmächtigen sig och att söka conci- 
pisten.
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Sidst lefwe[re]rade fullmächtigen en copia af den kortare sin deduction inlagde i 
Kongl. Revision.

Den 4 Decemb.
effter bönen in praesentia Rectoris Magnifici, Doct. Skunck, Doct. Hoffwenii, h. 

Verelii, h. Norcopensis, M. Steuchii, J. Arrhenii.
1. Uplästes projecterne till Kongl. Revision, Kongl. HofRätten och Kongl. Cam- 

waren, hwilka adproberades i den form dhe bortginge. Och slötz att en wachtdräng 
går till Stockholm med samme bref för större säkerheet skull.

2. Lefwererade Rector in h. Rugmans skrifft, deruthinnan han begiärer Doct. 
Skunck, h. Åkerman och Doct. Hoffwenius wille sigh absentera uthi hans saak emot 
sin swåger h. Henrich [Myrander], indragandes orsaken till samme sin begiäran. 
Proff. swarade sig intet kunna förwägra honom denne hans begiäran. H:r Verelius 
påminte om det bookregistret Rugman igenfordrar af inwenteringzmännen, hwilkom 
han det har lefwererat. D:r Hoffw. swarade sig icke wetta hwar registret är, ty 
Rugmans hustru hafwer taget det tillbaka. Badh Rugman wille citera honom, om 
han hade något emot honom, så wille han swara der upå och förklara sig.

Den 5 Decemb.
höltz Consist. minus. Närwarande Rectore Magnifico, M. Liung, M. Steuchio.
I. Berättade Cursor att Adolp[h] Laurentinus som är citerad för det han injurierat 

Leymans enckia och kyrckieherdens dräng i Lagga, är siuk, och kan derföre icke 
comparera denne gången. Vid. act. 23 Feb. §. 3.

II. Jacob Murman war citerat, men kom intet tillstädes. Jacobus Cursor sade sig 
i går förmiddagen citerat honom till Consist. minus att swara Noraeo, Åkerblad och 
Doct. Brunneri gåsse, men han hade swarat, sig fått häst ifrån fadren och skola reesa 
uth på landet, doch, finge han foder till hästen, så torde han blifwa qwar till dess 
Consist:m wore hollit. Wijdare sade Cursor: Effter middagen war iag hoos Prof. 
Fornekm som caverat för Murman, hwilken och äfwen då dijt kom, och läse dhe 
således både Rectoris zedel. Prof. Fornelius sade sig caverat för Murman i den 
gamble grassations saken, till dess dhe andre interessenterne komma tillstädes, och 
förmante Murman att intet bortreesa, uthan sistera sig rätten uthi den saak han 
sedermera är anklagad före. Men Murman swarade då som tillförende, och reste 
endtligen bort i går affton. Rectoris zedel framwijstes, på hwilken Murman citeras 
först till Consist. minus som Cursor berättade, och sedan med sine complicibus till 
majus för grassation. Res. Murman böter pro absentia sine 3 mk smt.

[Samma dag.]
Kl:n 1. höltz Consist. majus, närwarande Rectore M , Doct. Rudbeckio, Doct. 

Benzelio, h. Gartman, Doct. Hoffwenio, h. Verelio, M. Celsio, h. Norcopense, M. 
Columbo, M. Steuchio, J. Arrhenio.

I. Inlefwererades ett bref ifrån h. Henrich [Byrelius] i Raassbo, men effter stu
denten som det frambar, war förbuden att insinuera det för än Consist:m hade satt 
sigh och sådant lop emot praxin och förr giorde sluth, att alle skriffter skole först 
insinueras hemma hoos Rectrm, blef det intet emottaget denne gången.

II. Rector frågade hwad sal. h. Berelii änckia swarat om Wallskogabonden. M. 
Steuchius: Enckian är benägen att hielpa honom medh någon åker, allenast han 
kommer ifrån gården, och kan han boo i Forckarby hoos sitt swärfolck. Änckian
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will och effterlåta honom taga ett huus der ifrån och upsättia det annorstädes. 
Rector giorde relation huru den Olof förderfwar husen och alt hwad i gården är, så 
att hemmanet blifwer aldeles ruinerat, och att den andre bonden will qwittera hem
manet, så frampt han icke blifwer af med denne. Consist. tychte bäst wara att Olof 
flyttar till sine swärfolck, och fast än något huus skull effterlåtas honom ifrån Wall- 
skogh, wore thet äntå lijdeligare än att låta sitta honom der och ruinera den andre.

Resol. Effter Olof är aldeles af sigh kommen, förskiämmer och ruinerar gården, 
och är den andre, som hemmanet emottaget, till stort förfång, så skall han skaffas 
der ifrån genom någre af wachten. Doch får han af hemmanet den åcker som 
enckian warder honom uplåtandes, och der till ett huus, att upsättia annorstädes, 
helst i Forckarby.

III. Giorde Rector berättelse om Murmans owäsende, som han nu en tijdh giort, 
och huru han swarat Cursori då han citerades, som fintz in actis Consistorii minoris. 
Frågade om icke nu kunde sententieras i den gamble saken, och den senare stå så 
länge. H. Verel.: Effter en facultet nu allenast är tillhopa, kan man intet säya om 
den förre saken, uthan hon må hwijla så länge. M. Celsius: Jag weet intet huru wij 
skole komma åth att uptaga den saken, ty hon bör intet heela åhret utdragas som 
skiedt är. M. Columb.: det är dheras egit wållande, som altidh skiöte på dhe från- 
warandes, och aldrig komme alle tillstädes. (Nu upkom Doct. Benzelius.) H. Verel.: 
Wij hafwa h. Fornelii caution, wij kunna låta den stå så länge. H. Norcop.: dhen 
limitation nu tillägs, att han har caverat för Murman till dess complices komma till
städes, tror iag intet war då. Consist. mehnte, effter Murman har uti den senare 
saken försummat 2 citationer, så citeras han 3 gången. Comparerar han då intet, 
så må dömas i saken, och han in contumaciam.

IV. Företogz saken emellan Rugman och hans swåger h. Henrich Myrander, eller 
dess fullmächtig borgmästaren Låhrman.

Uplästes Rugmans skrifft af d. 29 Novembw uth[i] hwilken han begiärar att 
Doct. Skunk, h. Åkerman och Doct. Hoffwenius willja absentera sigh i saken, för 
dhe orsaker han der införer. Consistorium skattade denna hans begiäran skiählig. 
Doct. Benzel.: Jag är och i någon swågerskap med huset, och will gierna absentera 
mig, om Consist. der till samptycker. Consist.: Rugman nämner sielf dhem han will 
skola absentera sigh. Nu upkom h. Gartman och Doct. Hoffwenius. Doct. Hoffwen.: 
begiärade få sitta under ransakningen, att förnimma sammanhanget af saken för sin 
pupils skuldh. Nu upkom Doct. Rudbeck. När saken skredh till doms wille han 
afträda. Detta bewillj:s. Uplästes h. Rugmans skrifft af samme dato, dher uthi han 
will wijsa, att juramentum calumniae hade i begynnelsen af actionen warit nödigt, 
fast än man då å både sijdor höfligen agerade, ty twenne skriffter wore sädan inlagde 
af wederparten som honom graverade, i synnerheet tahlar han på den tridie af d.
21. Nov. så som den der högt attaqverade honom, hans hustru [Britta], och huset i 
gemeen, hwarföre han och reserverar sig att lagl. tilltahla den samme skrifft skrifwit 
eller skrifwa låtit. Slötz att h. låhrman får communication af denne h. Rugmans 
skrifft.

Doct. Hoffwenius gick bort.
Discurerades om statu controversiae, och uplästes altså ånyo Rugmans libell, dher 

af befans den bestå deruthinnan, antingen, hust. Helena [Myrander] skall wara 
plichtig att swara för huset, eller intet. Dock meente någre, det wore controversiae 
status, om något arfskiffte skulle skie i huset, för än Rugman fått sin hustrus
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fäderne. D oa. Benzel.: Är då ingen som praetenderar sitt fäderne mehr än Rugman. 
H. Verel.: Jag tror wäl att dhe andre giöra det samma. Doct. Benzel.: Jag seer intet 
annat än controversien blir om Rugmans inwändningar, kunna hindra skifftet 
effter modren, och om det concederes, om då h. Henrich [Myrander] bör allena 
swara. H. Verel.: d a  menar Rugman. H. Norcop.: Jag finner det orimligit att när 
både föräldrarne äre döde, man då skall först tahla om fädernet, uthan att då alt
sammans bytes. Doct. Benzel.: så mycket har det rum, att om det ena barnet har 
upburet mehr än det andra, så bör det giöras dhe andre godt. H. Norcop.: Jag seer 
lagen heller der med, att som man försumbar deelningen in till dess både föräldrarne 
äre döde, så måge dhe dehla alt tillhopa. M. Steuch.: Fuller är klart hwad den 
älste dottren fått, men icke hwad h. Henrich, hade han intet fått något, så kunde 
d a  alt dehlas lijka dhem emellan. Här nämbdes att dhe omyndige läre och fodra 
sin bröllopzkost. M. Cels.: det är in ta  lijka med dhem, ty dhe hafwa warit hemma. 
Doa. Benzel.: Intet kan bröllops kosten nekas dhem. Frågades om Rugman sökt 
deelning medan swärmodren lefde. H. Verel.: ja wist har han det, men det har 
blifwit hindrat, hwad motiver som föllo der emot, wette I alle, men iag sade, att 
honom då förwägrades, det som man icke kan neka en twert eller hedning. Discu- 
rerades om icke hust. Helena skall kunna obligeras att ingifwa det inventarium som 
hon på sitt samwet kan. Doct. Benzel.: det lärer dock wara insufficient, will Rugman 
hafwa ett fullständigt inventarium, så lärer saken gå in infinitum; men will han 
läggia det till fundament, som den äldste swågren fått, då kan man jämka der effter. 
H. Verel.: Han lärer beqwäma sig uthi alt det möyeligit är, men han moste och få 
något för den tijden hans hustru wäret borta. Dhe andre adsess.s tychte alle att 
Rugman icke måtte praetendera något dher på. M. Steuch.: Om icke det prosuppo- 
neras att egendomen är illa handterad. Rea.: det holler Rugman före. Tahlades om 
bröllopzkosten. H. Verel.: Rugmans bröllop kostade intet stort, och hade han bestält 
sigh annorstädes, men fick icke hollat. Doct. Benzel.: Om icke så stort kostades på 
hans bröllop, så må han tacka sig sielf, ty han war icke alt regulär i sitt gifftamåL 
M. Steuch.: Rugman lärer wela hafwa sitt fäderne af det som redebarast är, ty ellies 
går honom något af. Tahlades om bookregistret, på hwilket Doct. Hoffwenii swär- 
fader upfört alle böcka, af dhem hust. Helena sägs föryttrat dhe bästa. D a ta  registret 
skulle Rugman fått fram wid inwenteringen, men sedan icke fått igen. H. Verel.: 
iag frågade der e ffta  hemma hoos Doct. Hoffwenium, och han swarade att Lohrman 
hade taga det att see, hwilka böcker nu wore behollne eller icke. Talades om den tijdh 
Rugmans hustru warit borta. Reaor: hon har lijkwäl fått sine kläder hemman ifrån, 
som Rugman måst bekiänna hoos migh. H. Norcop.: Föräldrarna räckna för en lycka 
och nytta för barnen att dhe komma på fremmande o rta , och lära dher något godt. 
Reaor: det lä ra  wara omöyeligit att h. Helena kan obligeras till gifwa något inven
tarium, ty hon war intet satt till någon förmyndare, qvod est viri, och war intet inven
terat henne i händer. M. Steuch.: snarare böra dhe swara som borde förordna tutores. 
H. Norcop.: När Rugmans begiäran förehades om deelningen, så considererades 
mycket den bedröfwelse änckian skulle hafft der af, om hon blifwit wärkställig. 
M. Steuch.: Förste status qv£stio:s blir om Rugmans hustru skall få sitt fäderne uth 
förän bytet skia. Denne controvers kan slättias der med att hon får i proportion 
emot den hemgifft, som äldste dottren fått. Men om d a  swaras att han skall få 
fäderne då lärer han fråga, hwaraf det skall tagas, der till swaras: han skall få det 
af oskiffto, dock att dhe andre få och sitt fäderne. Då lä ra  han söka Myrander och
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således en ny qvaestion, nembl. om hust. Helena skall swara för huset. Nu är förste 
qvaestionen före och der om är min mening att han bör hafwa sitt fäderne, för än 
bytet skier. M. Col.: Än om man skulle kalla det en hemgifft, ty det qwar är, är 
ännu commune, och sluta att han får så mycket som dhe andre fått. H. Norcop.: 
Jag will föll ja den ordning Rugman brukar i sine skriffter. i. tycker mig om hans 
praetension att swägerskan skall gifwa ett richtigt inventarium, att han icke har skähl 
till fordra rächenskap och inventarium af henne. 2. Att honom bewilljes få så 
mycket som bewijsligit är, att dhe andre fått af huset, räcknades af med hwar andra 
ända bort uth. 3. När det är uttaget så går det öfrige till deelningz. M. Cels.: Jag 
holler med det samme uthi alle clausuler. H. Verel.: som det är oskiäligt att det ena 
syskonet bör förfördehla sine med consorter, så tycker mig och att den som mehr 
har hafft under händerne och in diviso, dhen pålägges att på sitt samweth gifwa 
inventarium på så mycket som han weet. 2. Gifwa underrättelse om hwart det är 
tagit wägen, men icke kan iag fordra det af henne såsom en förmyndare. Dhe saker 
som hon bortsålt måste hon swara före. Detta sidste tychte och h. Gartman wara 
billigt. 3. Böhr Rugman hafwa sitt ex indiviso räcknat förfäderne. 4. Den tijd hon 
warit borta bör hon haf:a sin satisfaction före. M. Celsius: Om än skiönt h. Helena 
förslöst något, skall då mannen swara derföre. H. Verel.: hon har mycket tagit uthur 
huset sedan hon blef gifft. H. Gartm.: Ingen lagh finner iag der på att dottren under 
sin moders hand skall swara för opbördh och utgifft. 2. Om hon intet kan öfwer- 
tygas att hon något förderfwat, så kan man och icke fordra betahlning af henne. 3. 
Rugman får så mycket der emot som h. Henrich fått med sin hustru, och det öfrige 
dehlas. 4. Intet må han få något för den tijdh hon warit borta. 5. Dhet som är bewijsli
git att hon har förfarit, swarar hon före. Doct. Benzel.: Jag tycker förnämbste con- 
trovers. wara om arffskifftet, och önskade det wore längesedan skiedt. 1. Har Rugman 
skiähl att ännu fordra hust:s fäderne, men iag finner icke wäl huru han skall få 
det, dock wore det bäst om han låte tilldehla sig det af oskiffto, så mycket som äldste 
någon fått. 2. Böhre dhem omyndigom och bestås så mycket och dher hoos bröl- 
lopzkosten. 3. Dhet öfrige blir möderne. 4. Emädan hust. Helena icke hafft något 
handfångit godz och intet warit henne inventerat, altså kan henne icke heller 
påläggias att lefwerera något inventarium, men intet skadar att hon ellies säger så 
mycket som hon kan och wet. 4[bis]. Anbelangande den refusion Rugman söker för 
hustrun dhen tijd hon warit borta, der till kan iag intet samtycka, med mindre det 
bewijses, att dhe andre dolo malo lagat att hon blifwit borta. 5. Hwad den ene 
eller andre fått mehr, måste dhe andre få der emot. Rect.: Jag är i samme mening 
med h. Norcopense. 1. Att hon icke kan för obligeras att lefwerera fullkommeligit 
inventarium eller afwittra Rugman sitt fäderne, men hwad hon på sitt samweth kan 
gifwa underrättelse om, må wäl skie. 2. Att han får sitt fäderne uth, under hwad 
titel det sedan skier. 3. Som hon icke kan tillbindas ett sådant inventarium, så tagz 
nu aff det som finnes, så mycket som swarar emot det förste dottren fått. Dher 
hust. Helena fins tagit mehr, än henne bort måste hon refundera det. Resolutio. H. 
Rugmans ansökning att hans swägerska hust. Helena Bring måtte uprätta ett richtigt 
inventarium i sterbhuset, och så afteckna hans hustrus fäderne, finner Consist. icke 
skiählig, aldenstund hon warit under sin moders hand. Dock bör honom för än till 
arfskifftet skrijdes, något uthi fäderne gifwas så mycket som hans swåger Jochim 
Engelbrecht bekommit, hwilket och förståås om dhe omyndige. Hwad der öfwer kan 
bewijsas af h. Henrichz hustru wara tagit, det lefwereras tillbaka, eller afräcknas
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uthi möderne. Sedan dehles det öfrige såsom möderne. Dhe öfrige praetensioner som 
dhe hafwa emot hwar andra, finner och Consistorium skiäligit, att dhe uthi goda 
mäns närwaro liqvidera emellan sig sielfwa.

9 Decembm
effter högpredijkan komrno tillsammans i gamble Acad:n Rector Magnif., Doct. 

Skunck, h. Gartman, Doct. Hoffwenius, M. Liung, h. Verelius, h. Arrhenius, M. 
Celsius, h. Norcop., M. Columb.

I. Bewilljades M. Joh. örn, som wille reesa till Kongen testimonium som han 
begiärade, item 15 dr smt. af cassa studd. till reesepeninger.

II. Bewilljades Sam. Becchio Oelando 10 dr smt. ex cassa studiosorum.
III. Uplästes fullmächtigens h. Schaefers bref af d. 7 Decemb. med tacksäyelse för 

den discretion han fick då han nu afreste ifrån Upsahla. 2. Skyndar han på swar i 
Behms saak. 3. Säyer secret. Lovozin [0: Lovisin] ändteligen willja att både M. Boos 
enckias fullmachter blifwa der in originali till förläggia dem, som hennes saak sig 
altför mycket påtagit, men original protocollet kunde hemptas tillbaka. 4. Att H:s 
Excelkce h. Erich Flemming lofwat sin befordran till ett rättwijst uthslag i saken.

Rector berättade att effter fullmächtigen Schäfer hafft mycket beswär, så hade 
man i stället för caroliner gifwit honom 20 rdr in sp:e, hwilka h. Räntemäst:n inlöst 
å 6 dr 24 s. öre stycket af dhe h. Norcop. lefwererat till Rugmans betahlning för 
hans deel i pantåckren, aldenstund han war nögd med kopparpeninger. Alle tychte 
detta godt wara.

IV. Uplästes h. Nils Bielkes bref, att Professores wille utgiöra någre gode mon- 
deringar. Resolutio. Omtahlas när Consist. blir hollit.

V. Uplästes projecterne till Kongl. M:t och R. Cantzelleren om M. Boos och 
Behmers saak, och adproberades i den form i copieboken finnes.

[/ originalet komma här tvä tomma sidor, väl avsedda för anteckningar om rektors- 
skiftet m. m.]

Rectoratus M. Matthias 
Steuchii A:o 1677. a d. [datum ej utsatt] men

sis Decemb. ad d. 11 Junii A:o 1678.

Den 19 Decembm
höltz Consistorium majus ordin. Praesentibus M. Steuchio Rectore Magnifico, Doct. 

Rudbeckio, DD. Brunnero, DD. Benzelio, DD. Skunck, h. Åkerman, h. Gartman, 
DD. Hoffwenio, h. Verelio, h. Arrhenio, M. Celsio, h. Norcopense, M. Columbo, M. 
Grubb, Secretario J. Arrhenio.

I. Constituerades officiarii in seqvens semestre.
(1.) Adsessores Consistorii minoris, ex theologis M. Holm, hwilken Rector lofwade 

willja tillskrifwa der om, och trodde att han skulle låta sigh öfwertahla der till. Ex 
medicis Doct. Hoffwenius. Ex philosophis h. Arrhenius och M. Celsius.

(2.) Decani woro förr tillsatte när mutatio rectoratus skiedde nembl. in facultate 
theologica Doct. Skunck, juridica h. Gartman, medica Doct. Hoffwenius, philosophica 
h. Arrhenius.

Nu upkom Doct. Rudbeck, Doct. Benzelius, Doct. Skunck.
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(3.) Inspectores aerarii: Doct. Skunck och Rector Magnificus ehuruwäl H:s 
Magnifrz mycket söchte att ursächta sigh der ifrån för denne tijden, effter han är 
inspector stipendiariorum, och hade bijfall dertill af Doct. Brunnero och Doct. 
Benzelio, emot hwilka h. Åkerman i synnerheet hårdt disputerade.

(4.) Om inspectorib#.r thypographiae, discurerades nu som förre gången, men slötz 
intet. Doct. Skunck sade: sedan wij hafwe dömdt Curio ifrån trycket, så må wij 
intet befatta oss der med, och håller iag mycket betänckeligit att tillsättia inspectores, 
ty då torde någon säya, att wij således revocera wår domb, af samme mening war 
och Doct. Benzelius. Doct. Brunn.: iag tycker lijkwäl att Rector och inspect. aerarii 
kunna see uppå, att det som på trycket är, icke förfares.

Doct. Rudbeckius meente att inspect. typographiae borde ändteligen tillsättias.
II. Doct. Rudbeck frågade hwilken dera af theologis är förordnad adsessor uthi 

Consistorio minore. Rector swarade: Prof. Holm, och har jagh lofwat skrifwa honom 
till att förnimma om han will sigh det uppåtaga. Doct. Rudb.: hwem har satt 
honom der till? Rector: Theologi ha fallit på honom. Doa. Rudb.: om han intet 
will, så skall iag blifwa. Ney mig bör wara adsessor och icke honom. Jagh protesterar 
solennissime emot honom, ty han är icke uthan extraordinaria, och bör intet sittia i 
Consistorio.

Doct. Skunck: intet kan faculteten säyas fallit på Prof. Holm, iag är Decanus 
facultatis, men weet intet här af. DD. Brunnerus: effter iag war allena tillstädes af 
theologis, så will iag säya orsakerne, hwarföre jag icke lade mig emot, uthan lät 
det så gå. 1. är M. Holm introducerad till Consist. 2. H. Scheff. är honoraria och 
participerar af alle juribus. 3. Är h. Lundius admitterad till adsessoratum Consistorii 
minoris, och disputerades förre gången för honom att han ändtekn måtte blifwa 
Rector. Men att så hårdt protesteras emot Holmen, der under ligger något annat, och 
wille iag gierna wetta hwad det wore. H. Verel.: Scheffer har löhn, och Lundius är 
ordinarius, och har h. R. Cantzks bref, doch tror iag att han intet lärer trängia edher i 
Consistorio. Doct. Brunn.: ja Prof. Holm har och 111. Ca[n]cell. bref, och dessuthan 
R. Senatens, och böra brefwen så wäl attenderas för honom som för h. Lundio.

Doct. Benzel.: Holmen är dessuthan intagen till en adsessor uthi faculteten. Om 
detta upwäxte en ny dispute emellan Doct. Rudb. å den ena, och Doct. Brunn:m 
sampt Doct. Benzekm å den andre sijdan, etc.

III. Uplästes fru Anna Rolambs bref af d. 6. Decemb. uthi hwilket hon ännu 
anholler om godzbyte med Acad:n. Item uplästes Kongl. May:ttz andre bref af d. 2 
Novemb. för högbe:te fru, om samme godzbyte. Kongl. brefwet är af det innehold, 
att hans Kongl. M:t icke allenast tillåter, uthan jämwäll will, att samme byte skall ju 
förr ju heller gå för sigh, så frampt Acad:n får bättre, närmare liggiande och meer 
räntande hemman igen, så att hon och dess betiänte der med icke blifwa förför
delade, effter som Kongl. M:tt intet finner skiähligit, att dhe resolutioner som 
Acad. förmenar wara emot byten, böra eller kunna förståås om andra, än dhe som 
äre Acad.n till afsaknad, dhem H:s Kongl. M:t och aldeles ogillar.

Consistorium tychte illa wara att hw:e fruen icke låtit sigh af dess bref och der 
uthi andragne skiähl beweka till att afstå med denne sin begiäran, som och att saken 
wore H:s Kongl. M:tt således repraesenterad, som skulle dhe Kongl. resolutioner icke 
wara emot alle byten, hwilka dock gå der uth på, att Konung Gustaf Adolfs hög- 
loflig i åminnelse, donation må blifwa orubbadh och oförändrat till ewärdelige tijder. 
H. Verel. tahlade mycket om den skade Acad:n tagit af godzbyten, och sade att dhe
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hemman som Acad:n nu igenbiudas, äre elacka och strögodz, men Acad:ns som 
fruen begiärar så goda, att hon der af will giöra säterie. Frågades antingen Con
sistorium skall bewillja detta bytet, eller än wijdare afbidia det samma. Rector 
badh att hwar och en wille säya sin mening här om.

Doct. Benzel.: Jag låter H:s Kongl. M:tz befallning här om wara uthi sitt högsta 
wärde, men tycker lijkwäl, att fast Acad:n finge dubbelt igen, så må man lijkwäl 
deprecera byten, så wäl i anseende till Konung Gustafs donation, som till den skade 
ändtligen fölljer af sådane byten. H. Arrhenius, M. Grubb, D oa. Rudbeckius och 
Reaor bijföllo det samma. H. Verel.: den som rättsinnig är och will Acad. wäl, han 
kan intet annat säya. H. Åkerman: Jag weet intet om det är något, res noti. Wij 
hafwa nu twänne Kongl. bref och befallningar här om. H. Verelius: Jag hoppas 
Kongl. M:t är Acad:n så nådig att hon får inkomma med sine skähl och undbidia 
sigh det som är henne skadeligit. M:r Columb.: Jag fruchtar det lärer blifwa illa 
uptagit, om wij fördenskull bytte denne gången, och söchte sedan slippa alle byten. 
Detta bijföll h. Åkerman. Doct. Skunck: Om wij intet dignera Kongl. M:tz bref så 
mycket, att wij taga godzen i betänckiande, så weet iag intet huru det blifwer uptagit. 
Doct. Benzel.: Wij hafwe skähl och orsaker nog att deprecera byten. Doa. Brunn.: 
Wij borde see om godzen äre sådane, som säyes, och der af taga oss tillfälle att 
deprecera. Doct. Skunck: Wij willja när tijder blijr, see hurudane godzen äre, och 
byta om det kan skee medh Acad. nytta. Doct. Brunn.: söchte icke h. R. Cantzleren 
en gång att få byta sig till Hellgesta hemman:n? H. Verel.: jo, men H:s HögGrefl. Ex. 
war så nådig, att han lät Acad. undbidia sig der ifrån. Mitt votum är, att wij afbidia 
bytet. H. Norcop.: Jag seer det blifwer äntå Acad. ruin antingen hon drager haat på 
sigh der med att hon nekar, eller hon obligeras att byta med fruen och så andra ända 
bort åth, tycker derföre bäst wij undbidia oss. Ändteligen stannade der wid, att 
Acad:n deprecerar detta bytet, och förmeentes det kunna bäst skie genom herre- 
dagzmannen.

IV. Uplästes gouverneurens högwälb.ne h. Jacob Flemmingz bref af d. 10 De- 
cembw, att så snart H:s Excell. upwijses qvantumet af Acad. spannemål, den han 
gierna seer wara uplåten till Cronan, så will H:s Ex:ce giöra anställning om betahl- 
ningen, såsom Kongl. Cammar Colleg. förmenar Acad:n låta sig benöya med 12 dr 
för t:n.

H. Verel: Acad:n må intet låta föreskrifwa sig prijset, Kgl. M:t har sielf skrifwit 
till förre h. gouverneuren, att der hon icke wore ellies belåten, så skulle han accor- 
dera för det prijs spannemåhlen kostar i närmeste kiöpstad.

Resolutio. H. gouverneuren swaras, det Acad. förhoppas att få såsom rätta äganden 
af sin spannemål den samme försällja, och sielf der om accordera med H:s Ex:ce, 
såsom med andre.

V. Uplästes factorens Magni Blixs skrifwelse af d. 8 Decemb. att han fått löst 
150 t:r spannemål till factorietz fournering, och begiärer wetta närmeste prijset på 
tun:n, der effter han strax will giöra anstalt på betahlningen. H. Verel.: Effter 
detta går och till Cronan, så må han och få för sam;«e kiöp, och kan altså här med 
upskiutas, till dess man accorderar med h. gouverneuren. Doa. Skunck: Han må 
wäl betahla så dyrt som andre kiöpmän, ty han söker sin egen profit der med. Rector: 
Consist. lofwade honom något bättre kiöp än andre, der han wille skaffa säden 
löös, och wijste wij då intet der af, att wij skulle sielfwa få råda om spannemåhlen. 
Resolutio. Så snart Acad:n accorderar om prijset med h. gouverneuren, så skall och



i6yy: 19 december 383

factoren notificeras om prijsec på den spannemål han hafwer fått, och skall nu 
skrifwas till honom här om.

Här inföll något tahl om fougderne, och klagades i synnerheet, att Klinten är 
mycket försumelig i sin befallning. Doct. Skunck: wij som inspectores äre, will je 
taga honom före, och see huru han tiänsten förestår.

VI. Pastor [Lars Hontherus] i Ahlunda har uthwärkat h. landzhöfdingens bref till 
Bygningz Collegium, att få syyn på watndijket som löper genom hans gård in uthi 
stora stadzdijket, hwilken renna han will borttaga. Och effter samme ränna drager 
watnet ifrån apotekarens huus, som Academien tillkommer, så begiärer borgmästrn 
Bergh som detta notificerar, att Acad:n will och hafwa någre tillstädes på samme 
syyn. Consist:m skattade rådeligit wara att strax bewillja denne syyn, och slöt förden
skull att inspectores aerarii och Quaestor, skola först privatim giöra sigh kunnige om 
denne saken, och sedan referera den till Consistorium, att det kan resolvera sig der 
öfwer.

VII. Hust. Margreta i Wattholmen begiärer lof till boo uthi en Acad:ns stugu der 
wid strömen, till dess hammaren blifwer färdig. H. Verel. berättade, att denne hustrun 
är elack, och derföre åthskillige städes blifwit uthkastad. Resolutio. Hon får intet 
boo der.

VIII. Anders Person i Hammarby begiärade ödeshemmanet i öhrby på 3 åhrs 
frijheet. Rector: Han har ju redan kommit till hemmanet och begynt att bruka det. 
ProRector: Jag lät honom brukat med sådant accord, att der han icke blifwer wid 
hemmanet, så skall han få betahlning för sitt bruuk, ty iag tychte det wara bättre, än 
att det skulle liggia obrukat. Resolutio. Han får try åhrs frijheet, om han ingalunda 
will wara nögd med tu.

IX. H:s högehrew:t h. pastor begiärade någon hielp till talg för domkyrckian, 
effter det för afftonbönerne skull fordras meer lius än ellies plägar wara waant. 
Resolutio. Tages af expensepe»#*'#g<*rne till 2 (pund).

Sedan klagade h:s högehrewrt uppå domkyrkians wägnar öfwer sal. Sundelii 
sterbhuus, att dhe hwarken borttaga sine döde som stå i domkyrckians cuur, eller 
betahla för dem, frågawdes om kyrckian icke må sökia sin betahlning af huushyran 
för gården. Här till swarades att sal. Sundelii sterbhuus intet hörer under Academiens 
jurisdiction.

X. Petrus Ramelius Sudermannus begiärade någon hielp af cassa studiosorum. 
Berättades att han är fattig, har warit illa siuk, och icke förmått betahla medica- 
menterne han tagit på apoteket. Resolutio. Han får 8 dr silf:rmt.

XI. Discurerades om Mag:ro Colmodino som d. 21 Novemb. inskrefs till stipend. 
duplex in theologia uthi M:r Christoph. Aurivillii ställe. DD. Rudb.: Han får 
allenast för förre termin, men för denne terminen får en annan.

XII. Inskrefs till stipend. duplex in theologia, Johannes Barchius Wessmannus 
uthi M. Christ. Aurivillii ställe, till simplex, Henricus Stigelius Wexionensis i And. 
Balks ställe. Nicolaus Bergius Revaliensis i Ludovici Falströms ställe. Jonas Kiernander 
O.Gothus i Olai Turdins ställe. Magnus Lundberg Wexionensis [0: Vestrog.] uthi 
Svenonis Schenströms st:e. Petrus Tystberg Sudermann#r i Joh. Barchii ställe. Jacob 
Waldius Upsal. i Erici Micrandri ställe. Jonas Grimsteen Nericiensis i Pet. Dyringz 
ställe. Jesperus Swedberg fick denne gången intet, effter Printzius, uthi hwilkens ställe 
han komma skulle, blef behollen, uthan skall få här näst.

In facultate juridica inskrefs, Gudmundus Norberg uthi Nicolai Hultz ställe.
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In medica, Daniel Lindelius Smolandus uthi Jacobi Strängz ställe.
In facultate philosophica, Petrus Melander uthi Skultins Ställe. Petrus Ullin 

W.Gothus uthi Jacobi Egelmans ställe.
Om det stipendio simplici mons. Valerius hafft in philosophia såsom en studiosus, 

och der på nutit nu en god tijdh Prolongation efter III. Cancell. bref af d. 6 Febr. 
675. berättade Doct. Hoffwenius inspector stipend:m att Valerius på någre terminer 
nära hafft det uth andre gången, odi tychte att han måtte niutat jämwäl på dhe som 
än återstå. Resolutio. Han beholler det först denne termin, sedan får man see hwad 
sig wijdare giöra låter.

Om Petri Osenii stipendio slötz, att det skall innehollas fram åth distingen, så 
länge man får see hwad proof han gifwer både uthi lefwerne och erudition; ty han 
har giort ett stort oliudh.

XIII. Bewilljades Olao Odhelio att få holla egen disputation de sibillis.
XIV. Uplästes h. Henrichs [Byrelii] i Rassboo bref, af d. 28 Novemb., der uthi 

han swarar på immissionsbrefwet i sal. Prof. M:ri [Martini Olai] Nycopensis pant
åker, och säger han sig icke wara någon arfwinge af det huset, och fördenskull icke 
kunna swara derföre. Dhe någre tunneland åker han hafwer wid Upsala, wara skatt- 
och bördzrättzåker, det han will bewijsa med gode skiähl och gamble bref. Sigh för
stått sal. Nycopensis pantåker genom kiöp och arf redan wara kommen sombligom af 
Professoribw till egendom, som sal. Doct. Laurelii arfwinger, Prof ess :ri M. Celsio 
och flere. Så frampt hans exception icke finner rum, will han söka Kongl. M:t att 
blifwa wid sin wälfångne ägendomb maintinerad, till dess saken tillbörligen ran- 
sakad, och genom en ändtelig sentens och domb afhulpen warder. Doct. Benzel.: det 
är intet bewijsligit att någon Professor af sal. Laurelii arfwinger har något af Nyco
pensis panteåker. M. Grubb: Slotzfougden tycker bäst wara, att Acad. holler sig wid 
Kongl. resolution och der på fölgde immission. Slötz att h. Henrichs bref lemnas 
obeswarat.

Item uplästes h. landzhöfdrs grefwe Axel Lilljes bref af d. 12 Decembm till slotz- 
befallningzmannen, att emädan sal. Profess: ns M. Svenonis Jonae åker befinnes wara 
af den beskaffenheet, att han dels genom arf är arfwingerne tillfallen, och dhe jämwäl 
en lijten deel der af under häfde rätt sigh tillkiöpt, som bijfogade skiähl skohle 
wijsa, och arfwingarne än wijdare inför lagh och rätta erbiuda sig att remonstrera, 
så limiterar h. landzhöfdtn den gifne immissionen så wijda, att arfwingarne skole 
blifwa widh börden och aldeles i det stånd, som dhe wore, förr än räntan den af 
Cronan tillpantades, kunnandes det Acad:n så wijda till godo komma, som den sidste 
punchten uthi Kongl. May:ttz allernådigste resolution af d. 13 Febr. A:o 677. det 
förmäler. Consistorium förundrade sig, huru h. landzhöfdingen kommit till gifwa 
sådant bref, af dhe af wederparterne andragne skähl, som äre af intet wärde, så 
wijda man dem ännu förstår, och lyder den sidste punchten af Kongl. resolution 
ingalunda på någon cronoåker, mindre panteåker. Doct. Skunck: Jag weet intet huru 
det tillkommer, att det lijka som med flijt är handlat om denne panteåker och dess 
uthdeelning, mädan iag har warit borta. När deelningen skiedde war iag i Giöteborg 
och blef så förbijgången, och när iag sedan talade der om, så blef iag bemött med 
gläns. Iag menar det skall intet heller wara uthan skiähl det iagh säyer, tycker mig och 
hafwa någon stödh der till af Kongl. resolution, som här allegeras den åker iag fått 
af h. Rudb. är ganska lijten, och borde iag fördenskull intet blifwa förbijgången, 
när den andre uthdeeltes. Bör och den så snart ihugkommas som någon annan, hwil-
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kens förfäder hafwa tiänt wid Academien. Doct. Brunn.: sannerlig detta säyes praeter 
rem och uthan någon sanning. Jag bekiänner att iag fälte dhe orden, att h. fautor 
hade fått åker af h. Rudbeck, men intet sade iag honom det till praejudice, ty iag 
meente att hwad ännu fehlades för honom, det kunde upfyllas af annat, men desse 
lotter som fulle wore dhelas ibland dhem som intet hade något tillförende. Och har 
iag intet undfått honom med något gläns, då han talat der på. Han har en god 
tijdh hafft någon åker, men wij ingen.

Doct. Skunck: den fick iag af h. Rudb. Doct. Brunn.: det war orätt att h. fautor 
söchte honom der om. Doct. Skunck: Ney det war rätt, ty han war då Curator 
Academiae. Doct. Brunn.: Här giäller och icke heller sådane przetensioner som h. 
fautor giör, ty skall hwar och en så giöra, så blifwer altsammans om intet. H. 
Norcop.: det war och i discurs om den som förr hade åker skulle effterlåtas gifwa 
den ifrån sigh, och taga någon bättre igen, men alle skattade det oskiähligit, och 
slöts att den som förr hade, han skulle den beholla och få mera der till, så att han 
finge sin fyllnad.

Wij hafwe och intet förgiätit h. fautorem, uthan, då den andre åckren deeltes 
kommit honom ihogh, således att wij tillslagit honom sin deel af sin swärfaders 
åker, så att han ingen orsak har till klaga. Doct. Skunck: Min swärfaders åker är af 
en annan natur, och har han särdeles bref på honom.

H. Norcop.: Fast han skaffat sigh bref der på, så giäller det dock intet i krafft af 
Kongl. resolution, hwilken gifwer i sådant fall Consistorio macht att disponera der 
om, och säyer att den sådane bref uthwärckar, skall der igenom förlorat det han 
ellies hade att wänta der af. Doct. Skunck: Jag talar intet mehr der om, uthan 
recommenderar allenast Rectori Magnifico, att så laga det iag och blifwer ihug- 
komwen.

Frågades om man skulle skrifwa h. landzhöfdingen till om pantåckren, att Acad:n 
måtte blifwa maintinerad wid immissionen, men såsom störste dehlen meente att 
der med intet uträttas skulle, slötz omsijder att skrifwas skall till fullmächtigen 
Schaefer, det han drijfwer saken i Kongl. Cammaren, och lagar så Consistorium får 
swar på sitt bref der om afgånget. Och skall Schaefer få en copie af samme bref.

XV. Berättade Rector att Samuel Wesdus har upwijst H:s Magnificence gouver- 
neurens h. Lennardt Ribbingz collations bref på stipend. Gyldenhielmianum, och 
begiärat få det åthniuta, allenast hade han icke informerat h. Ribbingz sohn, der 
till han obligeras i brefwet. En och annan påminte nu som förr, att h. gouverneuren 
har och confererat samme stipendium på Otterdahl, som informerat hans barn, och 
jämwäl på en annan person, som och har sal. h. Erchiebiskopens adprobation der 
till. Hwarföre och Consistorium effter någon discurs swarade sig för sådan orsak 
skull intet kunna giöra något här åth. Effter någre dagar skickade Rector detta Vestii 
collations bref, att läggia till acta.

XVI. Uplästes Per Ersons i Åkerby och Erich Persons i Halmby caution för Olof 
Larson i Halmby, som will komma till Edby i Allmunge sochn. Consistorium kiände 
cautionen godh.

Olof Larson inkom, sade på tillfrågan, sig skrifwit sin huusbonde till, och i rät
tan tijdh upsagdt hemmanet. Han begiärade try åhrs frijheet, item syyn på hemmanet, 
och lofwade sig det skola wäl omlaga och upbyggia. Consist. bödh honom tu åhrs 
frijheet; men han wille ingalunda der med åthnöyas.

Resolutio. Han får 3 åhrs frijheet, och syyn så snart snöön går af.
25 -  724147 Sattander
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XVII. Uplästes åter h. Nils Bielkes bref, och begiärar att Professores wille till 
militiens försträckning contribuera någre gode monderinger. Consist. klagade öfwer 
dess store trångmål Acad:n och dhe äre komne uthi, så att dhe icke wetta någon 
uthwäg till att fullgiöra detta. Och resolverade fördenskull att Doa. Hoffwenius 
skall öfwertahlas tillijka med någon af dhe andre, som i helgen tillstädes blifwa, att 
reesa till h. Bielken, repraesentera Acad. nöd och trångmål, och undbidia Professores 
här ifrån.

XVIII. Uplästes h. Henrichs Myrandri bref af d. 14 Decembw till Rectorem, med 
tacksäyelse till H:s Magnif:ce och V. Consistorium för dess rättwijsa omdöme om dhe 
twistigheeter emellan honom och mons. Rugman, begiärandes att gode män måtte 
tillordnas som effter Consistorii sluth liqvidera syskonen emellan för än helgen infal
ler. Resolutio. Reaor skrifwer h. Henrich till nomine suo, att han will befordra 
wärcket, men att innan helgen, som nu strax ingår, intet kan giöras något der till.

XIX. Reaor frågade om sal. h. Professorens Aurivillii dödh skall notificeras H:s 
HögGr. Ex. H. R. Cantzleren. Swarades af en och annan, att effter det icke wäl 
kunnat skie för begrafningen, och med henne har gått något långt uth, så kan man 
nu låta d a  blifwa, helst effter intet finnes något i constitutionib#/ om sådant.

22 Decemb.
höltz Consistorium extraordinarium. Närwarande Rectore Magnifico M. Steuchio, 

DD. Skunck, h. Gartman, Doct. Hoffwen., h. Arrhenio, h. Norcop., M. Columbo, 
M. Grubb, Seaetario Arrhenio.

I. Uplästes 111. Dni Cancellarii bref af d. 11 Decemb. der uthi H:s HögGrefwel. 
Excelltce först resenterar d a , att Consist:m intet notificerar saL h. Aurivillii dödh, 
sädan förordnar att M. Micrander effter Kongl. försäkring skall succedera sal. h. 
Aurivillio uti ordinaria gr aecae lingvae professione, och så Seaetarius Arrhenius effter 
M. Micrandrum, komma till niuta ordinarie löhnen för seaetariatet, och lofwar H:s 
HögGr. Ex., att dhe med Kongl. fullmachter skola så snart giörligit är blifwa authori- 
zerade. Recommenderandes H:s HögGrefl. Ex. detta V. Consistorii wijdare effectue- 
rande på behörigt sätt. Resolutio. Skall skrifwas tillbaka, att Consist. ställer sig H:s 
HögGr. Ex:ces nådige willje och förordning till hörsam effterrättelse, och införes i 
samme bref hwad som kan tiäna till Consistorii exculpation.

II. Uplästes projectet af Consistorii swar till h. gouverneuren i Giefle, och adpro- 
baades i den form som copieboken wijsar.

III. Samme dagh hemma hoos Rectorem Magnificum, beswärade sig swärdz- 
fäyareänckian öfwer Johan Christ:r [Heijer] formsnijdaren, att han icke will betahla 
henne dhe peninger, han är skyldig, ey heller lefwerera igen dhe sängkläder hon länt 
honom. Hade och ellies desse twå något injurierat hwar andra; men förlijktes 
således, att formsnijdaren lofwade betahla änckian med en assignation till h. Ränte- 
mästaren på 20 dr koppdrmt. af sitt stipendio, och skicka henne sine kläder hem 
igen; hwar medh all owänskap skulle uphöra dhem emellan, der på dhe räckte hwar 
andra handen.

D. 24 Decemb.
hemma i Rectoris huus, praesentib&r Reaore Magnifico, h. Gartman, h. Norcop., 

M. Grubb, Seaetario Arrhenio.
Uplästes och adproberades Consistorii swar till 111. D[omi]num Cancellarium uthi



i6yj :  24 december- 30 december 387

den form det afgick. Item bref tili mons:r Henrich Schsefer, att i Kongl. Cammaren 
drijfwa Acad:ns saak om Cronones panteåker, och slötz att till honom skulle och 
föllja dhe documenter, som kunna tiäna till information om denne saken.

30 Decemb.
effter högpredijkan sammanträdde uthi g:le Acad:n Rector Magnif., h. Gartman, 

M. Liungh, h. Verelius, M. Celsius, h. Norcopensis, M. Columbus, M. Grubb, Secret.
J. Arrhenius.

I. Förtalde Rector att upbördzmm Ringius måste nu reesa tili ’Wässmannelandh, 
effter han förre gången intet kunde hinda med att uthrätta alt hwad nödigt war; 
frågade fördenskull, om han icke med det samma måtte försällja Acad:ns Spannern:1 
der på orten till twänne kiöpmän wid Afwesta, om hwilkass tillstånd han söcht in
formation, och förnummit att dhe äre richtige. H. Verelius berättade, att Koppar- 
bergzkiöpmännen hafwa nu intet begiärat någon spannemil af Acad:n, och att en 
af dem rest kring och tagit proof, tyckandes uthan twifwel ringa om säden, effter 
han icke begiärat henne. Item sig hafwa skrif:t Zachris Suneson* till och gifwit 
honom tillfälle att begiära Spannern:1, men intet fått något swar.

Resolverades att Ringius accorderar med dem wid Afwesta, och uplåter dem 
spannemålin för 18 dr t:n contant betahlning.

II. Uplästes gouverneurens h. Jacob Flemingz skrifwelse af d. 24 Decemb., med 
tillsäyelse att willja recommendera Acad:n hoos Kongl. Cammaren till sin betahlning 
för den spannemål förre h. gouverneuren tagit och icke betalt, som och af fölljande 
åhrs redebara medel skola betahla det nu tages till militiens underhold. Sidst lofwar 
H:s Ex:ce sin willigheet och benägenheet till att conservera och befrämja Acad:ns 
bästa och interesse. Professis berömde H:s Ex-.ces godheet och rättsinnigheet emot 
Acad:n, som af förre h. gouverneuren mycket hårdt blifwit handterad den ene tijden 
effter den andre. Och slöte enhälleligen att H:$ Excellice skall beswaras med näste 
post således, att H:s Ex:ce först tillbörligen betackes för sin günstige lofwen och 
tillsäyelse, och sedan begiäres att H:s Exrce will låta Cronones befallningzmän nu 
strax sig tillmäta, emottaga och qwittera spannemåhlen, effter Acadins upbördzman 
icke kan så länge liggia der uppe, och på det Acadrn icke må wijdare lijda den 
skade hon för detta tagit hafwer, i det hon icke en gång kunnat winna qwittenser 
på sin spannemål. Prijset tychte h. Verelius kunna sättias femton dal:r tun:n, effter 
hon ellies sälljes för 18, och h. gouverneuren begiärat för 12. Dock blef intet slutet 
här om, uthan upskiöts till en annan tijdh.

III. Effter herredagzmannen snart måste reesa till Giöteborg, så badh Rector att 
hwar och en wille wara omtäncht och sigh påminna hwad som nödigt är, att genom 
honom uthrätta för Academien.

* Felskrivning för Zachris Umsson.
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—  hans hustru 166, 187
Anna, hustru till trädgårdsdrängen Anders 

Johansson 89 
Anna, studentkokerska 145 
Anna, änka efter knivsmeden Johan 39 
A nna Larsdotter, piga hos professor Arrhenius 

144 f., 158
A nna M attsdotter, piga hos depositor Ol.

Beckius 140 ff., 178, 184, 188, 193, 202 
A nna Persdotter, dotter till Kerstin Badd 

356 f.
A nna Persdotter, änka efter glasmästaren Ja* 

kob Hansson (57), 241, (247)
Annika. Se Anna 
Ansenius, N . N. 166
A p(p)elgren, N ils, direktör i kammarrevisio

nen 34, 60, 62 
A p(p)elroth, Johannes 98 
Am elius (A m ell), Jonas 115 f., 138 
Aroselius, N . N . 370 
Arosell, Laurentius 38 f.
A rrhenius (adlad ö m h ie lm ), Claudius, profes

sor (såsom rektor passim till sid. 122), 122, 
132, 135. 139. 140, 142, 144, 145» 152,
156, 158, 159» i6x, 170, 171. 175, 181,
186, 190, 193, 196, 200, 201, 203, 205,
206, 207, 219, 222, 226, 234, 236, 238,
249, 250, 251, 255, 262, 263, 270, 281,
300, 301, 310, 316, 322, 330, 331. 338,
352, 354. 358, 359, 380, 382

—  N ärvarande i konsist. (såsom rektor sid. 7 -
122), 122, 123, 131, 136, 139, 140, 142, 
143, 145, 146. 151, 155, 157. 159. 163,
164, 172, 173, 179. 181, 182, 184, 185,
188, 189, 192, 195. 202, 204, 213, 216,
218, 220, 235. 248, 251, 253, 261, 262,
268, 270, 280, 288, 294, 299, 304, 321,
322, 325, 329. 337, 339, 340, 341, 344,
345, 348, 349, 357, 362, 372, 380, 386

—  hans hustru 14s
—  hans piga 226
Arrhenius, Jacob, akademisekreterare H 4 f . ,  

»39, 386
—  såsom protokollsförare passim 
Askebom (Aschebom), Harald 218, 229 f.,

233 f., 241. 269, 307 
Aulin, Johannes, Suderm. 85 
Aurenius, Erland, kh i Skepptuna 284, 292, 

345
Aurivillius, Christophorus 365, 383 
Aurivillius, Ericus 308
Aurivillius, Petrus, professor 7 , 10, 13, 20, 27, 

33, 35, 36, 38, 43, 53, 56, 59, 65, 72, 73, 
75, 76, 78, 82, 83, 88, 91, 95 , 97 , 105,
109, 112, 113. 121, 122, 123, 125, 132,
136, 137, 144. 145, 150, 152, 161, 162,
173, 174, 175, 180, 185, 190, 193, 194,

195, 196, 197, 201, 205, 206, 208, 209,
212, 214, 222, 223, 224, 225, 229, 230,
231, 232, 233, 234, 236, 241, 249, 258,
270, 282, 283, 288, 292, 293, 294, 295,
297, 312, 318, 323, 324, 327, 331* 342,
345, 346, 348, 365, 371, 386

—  N ärvarande i konsist. 12, 15, 16, 19» 30,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 44 , 46, 48, 51, 58, 
65, 69, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 84, 88, 
91, 94, 95, 103, 107, 108, n i ,  116, 117, 
121, 122, 123, 131, 136, 139, 142, 143,
145, 146, 151» 172, 173, *79, 184, 185,
188, 189, 192, 195, 204, 209, 212, 213,
220, 227, 231, 235, 248, 257, 259, 262,
273, 280, 283, 288, 289, 291, 294, 295,
298, 299, 304, 305, 308, 323, 325, 329,
336, 339, 340, 341, 344, 345, 348, 349

—  hans m oder 345
Ausius, H enrik, professor 234, 375
—  hans arvingar 225, 312, 351 
Ausius, M artinus 30, 228, 316, 333 
Axehielm, Johan, riksantikvarie 56, 216, 295,

298, 299, 343, 375

Badd, Kerstin, en hustru 356 £.
Balck, Andreas, Roslag. 95, 222, 268, 383
Balck, Erik Olofsson 111
Banér, Gustaf, fältmarskalk 365
Barchasus, Andreas 271
Barchius, Johannes, Vestm. 60, 383
Barchius, Samuel, Vestm. Se M arin
Barchman, Johan 256
Bar(c)k, Svante 40, 65, 100
Barclay (B arcklai), Jo h an , häradshövd ing  317
Barnsköld, Lars, m ajor 250, 238
Becchius, Samuel, Oeland. 380
Beck. Se Bäck
Beckius, Olaus, depositor 18, 27, 88 f., 96 f., 

140 ff., 145, 163, 167 ff-, 177 f-, 180, 184, 
187 f-, 195, 196 ff-, 226, 238, 325, 329

—  hans hustru 140
—  hans svärmoder 140 f., 202 
Behm, Hans, köpman 37 
Behm, Jon  Jonsson 374
Behm, Jon Mickelsson, borgmästare i Gävle 

374
Behmer (Behm), Axel, hovjunkare, assessor 

8, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 20, 23, 24, 30, 31, 
32 f., 35 f., 37, 38, 43, 45, 46 f., 48, 31 ff-, 
57, 59, 62, 70, 71, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 
86, 92, 101, 102, 103 f., 150, 181, 188, 
194, 371, 372 ff., 380 

Behmer, D aniel, hovråd (373), 374 
Bellander, Andreas 360 
Belovius. Se Bilovius 
Bengt Andersson, lagläsare 334, 337 
Bengt Eriksson, snickare i Vendel 19
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Bengt Larsson, kanngjutare 217, 229, 237 f.
—  hans hustru 217
—  hans moder 217
Bengt Mårtensson, humlegårdsdräng 134 f- 
Bengt Olsson, kvarndräng, timm erm an 154, 

162
Bengt Persson, tjänare hos en student Falken

berg 67
Benzelius, Ericus, professor 16, 23, 25, 31» 32, 

33, 35, 46 , 47 , 53, 59, 74, 75, 79, 8 ° , 95, 
97, 100 ff., 112, 114, i i 5, 116, 118, 134, 
147, 149, 153, 162, 175, 179, 191» 192,
194, 200, 204, 205, 207, 208, 229, 231,
238, 242, 244, 245, 246, 247, 248, 250,
253, 255, 258, 259, 263, 266, 273, 279,
282, 284, 285, 286, 287, 295, 296, 302,
303, 307, 314, 318, 320, 326, 330, 331,
346, 348, 353, 354, 359, 3^ 5, 366, 367,
369, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 384

—  Närvarande i konsist. 9, 15, 19, 24, 30,
33, 34, 35, 36, 38, 44, 46, 48, 51. 58, 71, 
74, 76, 77, 82, 83, 94, 97, i n ,  146, 151, 
155, 189, 204, 209, 231, 235, 237, 242,
244, 248, 254, 255, 257, 261, 271, 274,
279, 280, 284, 288, 289, 295, 302, 306,
310, 311, 315, 317, 319, 325, 329, 340,
345, 362, 363, 372, 376, 38o

Berelius, Georgius, professor 8, 13, 26, 42, 
43, 160, 236

—  hans änka 72, 93, 163, 232, 298, 318, 319, 
327, 333 f-, 376

Berge. Se Börje
Berg(h), Jakob, borgmästare 60, 62, 319 
Bergenhielm, Johan, hovråd 244, 274, (279) 
Bergheim (Berghem b), Andreas 231 
Bergius, N icolaus, Reval. 356, 383 
Berglin, Sven, Hels. 65 f., 81, 93 f-, 95, 104, 

105, 108 ff., 117 f., 121 f.
Bergwall, Gustaf 308
B eding (Bärling), Olof, häradshövding 227, 

331
Bielke, Nils, överste 380, 386 
Bielke, Sten, riksskattmästare 145, 241, 274 
Bierchenius, Jonas, Vestrog. 286 
Bierchenius, Sveno, ritare i Antikvitetskolle

gium  282, 291 
Bille, Carolus, amanuens 10, 2 io f . ,  217, 

221 f., 293 
Bille, Samuel 211 
Billing, N . N . 272 
Billing, Johannes, Ostrog. 222 
Bilovius, Elias, komm, i Lena 230 f. 
Bitterberg, Johannes 60 
Bjugg, Christopher 56
Bjugg, Sylvester 66, 76 f., 88, 89, 165, 167 ff., 

177 f., 184, 187 f., 197 ff., 209 f., 213, 216,

218, 220, 231, 241, 242 ff., 248, 249 f., 
258, 261, 281, 293 

Björk, Ericus 60 
Biörkman, Johannes, Gestr. 100 
Biörn, Olaus, Holm. 294 
Björn, Olof, stadsvaktmästare 85, 316 
Björn, Petter 56 f., 106, 219 
Björn, Samuel 308
Björn Eriksson, akad.-bonde i ö rby , Rasbo 36 
Björnklou (B iörndow ), Ingellus, Angerm. 151 
Blaver, Johan, hovslagare hos K nu t Kurck 

(204), 211, 324 
Blijd, Sven, barnlärare, hans änka 248 f.
Blijdh, Olaus 230, 247, 278 
Blix, Magnus, landssekreterare 334, 344, 347, 

382 f.
Bodelius, Andreas 374, 375 
Boethius, Jacob 271 f.
Bohm (Bohman, Boom), Andreas 66 f., 95 
Boije (Boy(e)), Erik Christoffersson, köpman 

och rådm an i Stockholm 149 f., 134, 161, 
174, 182, 185, 189, 344, 347 

Bonde, Tord, riksråd 70 
Boo, magister. Se Chruzelius, Boethius 
Boom. Se Bohm
Borenius, Andreas, H olm . 78, 81 
Borgman, Gabriel, Gothob. 330 
Boy(e). Se Boije 
Brahe, Per, riksdrots 9, 53, 54 
Branzelius, Magnus, kursor m ,  176, 177, 

194, 200, 289, 319, 324, 331 
Bredberg, Magnus, Vestrog. 60, 251 ff., 289, 

362
Brenner, Elias 107 
Bringius, A nna 296
Bringius (Bring), Israel, professor 97, 119» 

233, 235, 293, 296, 301, 322, 333, 339, 
348, 359

—  hans barn 235, 259, 260, 261, 268, 277, 
282, 310, 348, 359, 369

—  hans änka 233
Bringius, Nicolaus 97 f-, 137, 269, 277, 285 f-, 

296
Britta, en hustru i Edsberga, Bred 173, 334 
Britta, en hustru i Malma, Bondkyrko 251 
Britta, en hustru i Tjocksta, Danm ark 288 
Britta, en hustru i Västerboda, Skuttunge 134 f. 
Britta Andersdotter 255 
Britta Andersdotter, piga hos professor Co

lum bus 132 
Britta Johansdotter 230
B ritta Johansdotter, dotter till en gevaldiger 

145
Britta Jöransdotter, p iga hos professor Co

lum bus 131 f.
Britta M attsdotter, hustru till skomakaren 

Matts Olofsson 216 f.
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B ritta Persdotter, hustru till Staffan Staffans- 
son 227

Britta Persdotter, en piga 212, 2x6 
Brodd, Sveno 60, 276 
Brommius, Laurentius 244 
Brom(m)ius, Nicolaus 244, 248 
Broms, Johan. Se Bröms 
Brook (Brok), Per Jonsson, vaktmästare 56 

(Per Jonsson), 177, 320, 333 (Per Jonsson) 
Brun, Matts Eriksson 203 
Brunnerus, M artinus, professor 35, 61, 71, 72, 

73. 74. 76. 78, 79. 80, 81, 82, 83, 84, 86, 
92, 93. 98, 101, 102, X03, 113, 114» I I 5. 
122, 123, 129, 131, 139. 142, 145. 147.
149, 151, 157. 159. 162, 163, 182, 183.
184, 185, 188, 193. 194, 200, 203, 204,
205, 206, 210, 214, 215, 216, 217, 219,
221, 222, 223, 224, 228, 229, 230, 232,
233, 234, 236, 238, 244, 245, 248, 250,
254. 255, 265, 267, 270, 271, 276, 277,
281, 288, 297, 298, 300, 301, 302, 303,
304. 305. 315, 318, 334. 335. 337, 341,
345, 347, 348. 350, 351, 355, 358, 359,
363, 366, 367 f-, 376, 381, 382, 385

—  N ärvarande i konsist. 72, 74, 76, 77, 82,
83, 84, 91, 97, 107, i n ,  121, 146, 182, 
184, 188, 202, 204, 209, 212, 213, 214,
216, 218, 220, 227, 231, 235, 244, 248,
254, 261, 270, 274, 275, 280, 282, 289,
295, 298, 299, 303, 304, 315, 317, 326,
329, 333. 337, 340, 341, 344, 345, 348,
349, 357, 362, 363, 380

—  hans betjäntpojke 376
Brunnius, Ericus, superintendent 132, 133 
Bruun, Per Eriksson 39 
Bruzasus (Brusaeus), Andreas 165 ff., 177 f., 

184, 187, 198 ff., 230 
Bruzaeus, Claudius 302 f.
Bröms (Broms), Johan 181, 289 
Bubb, Jonas, aktuarie 281, 310 
Bullenius, M artinus 3 7 3 , 375 
Buller, M artinus 65 f., 93 f.
Buraeus, Johannes, professor 46 
Burman, Abraham 36 
Burman, Jakob 56
Buschagrius (Buskagrius), Johannes, e. o. pro* 

fessor 26, 42, 93, 129, 160, 233, 234, 269, 
278, 296 f., 301, 347 f-

—  hans hustru 232 f., 278, 347
Byrelius, H enrik, kh i Rasbo 282, 330, 376,

384
Bysing, Carolus 240
Bång, M årten, rådman 207
Bäck (Beck), Petrus, Smol. 113, 288, 289
Bärling. Se Berling
Börje Abrahamsson 77, 343

Cajanus, studenter 84, 167, 184, 187 f-, 198, 
199, 205, 209, 241 f.

Callman, Johannes 90 
Carl. Se Karl
Carlgren, Jacob 125 ff., x35 f ., 218 
Carlsteen, N . N ., befallningsman 156 
Carm, Anders, fogde 206, 209, 213, 214, 215, 

235, 240, 245, 270, 299, 306, 312, 322,
325, 326

Carzovius, Nicolaus, Ups. 222 
Celsius, Magnus, professor 7, 8, 27, 34, 35, 

38, 48, 73, 74, 75, 91 , 95, 96, 101 ff., 123, 
129, 136, 138, 146, 152, 159, 161, 170,
171, 176, 180, 181, 184, 186, 193. 194,
195, 196, 201, 205, 207, 209, 213, 216,
222, 225, 229, 230, 232 f„ 234, 245» 278, 
281, 300, 302, 303, 311, 318, 322, 327,
330» 348, 349, 361, 370, 377, 378, 379,
380, 384

—  Närvarande i konsist. 7, 33, 34, 36, 37,
38, 46, 47, 48, 61, 65, 68, 71, 72, 74, 76, 
82, 83, 84, 88, 91, 94, 95, 97, 108, 121, 
122, 127, 136, 142, 145, 151, 155, 157,
159, 163, 164. 172, 173, 179, 181, 182,
185, 188, 192, 195, 204, 209, 212, 213,
214, 220, 227, 231, 235, 240, 244, 253.
254, 259, 261, 262, 268, 270, 273, 274,
275, 280, 282, 288, 289, 298, 299, 303,
304, 308, 310, 322, 325, 326, 329, 340,
341, 348, 360, 362, 363, 369, 376, 380,
387

Celsius, Nicolaus 34, 347 
Chruzelius, Boethius (»m agister Boo»), quaes

tor 9, i i ,  14. 16, 17, 23, 24, 30, 31, 44 , 
45, 46, 52, 60, 61, 69, 82 f., 103, 107, 
112, 127 f., 136, 151, 153, 160, 163, 175, 
178, 179, 180, 183, 184, 188, 194, 207,
226, 233, 235, 237, 240, 246, 260, 261,
265 f., 269, 270, 273, 277, 280, 310, 312, 
318, 321, 327, 328, 337, 363, 373 ff-

—  h ans d otter 181
C hruzelius, Catharina, f. R od ersk öld , änka  

efter quaestor 30, 45, 46, 60, 61, 62, 80, 83, 
94, 103, 112, 127 f., 136, 145, 151 ff., 160, 
175, 181, 183, 184, 186, 188, 231, 233, 
237, 249, 266, 274, 310, 329, 362 f., 372, 
373 ff., 380 

C lo  (C lo u ), Jakob , underståthållare 344, 345 
C olb eck  (C o llb eck ). S e  K o lb eck  
C ollian d er, Erland 100 
C ollijn , B ero. S e  C o llin u s  
C ollin , N . N . 210, 221 
C ollin u s (C o llijn ) , B ero  65, 93 f.
C olm od in u s. Se K o lm o d in  
C olm äter. S e  K ah lm eter  
C olu m b u s, Joh an n es, professor 7, 8 , 10 , 14 , 

1 5 , 20, 2 7 , 3 1 , 35, 4 1 , 42 , 4 8 ,  5 8 , 6 3 , 7 1 .
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75i 7Ö> 78» 8 0 , 8 6 , 9 3 , 9 7 , 102, 105, 107, 
122, 123, 131, 136, 138 f., 146, 148, 149, 
152, iöo , 161, 162, 163, 170, 171, i g j ,  
*®3» I9°» *93» *94» 196, 201, 205 , 207 , 
208 , (såsom rektor passim sid. 2 2 7 -3 1 7 ) ,  
319. 322, 323, 324, 327, 331, 334, 33 6  f.! 
343, 348, 354, 360, 364, 366, 377, 379, 
382

“  N ärvarande i konsist. 7, 15, i 9> 24> 2y, 30, 
33, 34, 35, 37, 38, 40, 44, 47, 48, 5x, 57, 
58, 61, 65, 68, 71, 72, 74, 7 7 , 82, 8 4 , 8 8 ,  
91, 94» 95, 97, 103, 104, 107, 116, 121, 
122, 136, 139, 140, 142, 143, 145, 146,
15i ,  155, 159, 163, 164, 172, 173, 179,
182, 185, 188, 189, 192, 195, 204, 209,
212, 213, (såsom rektor sid. 2 27-317), 317, 
319, 321, 322, 323, 325, 326, 329, 339,
340, 341, 344, 345, 349, 357, 362, 363,
372, 376, 380, 386, 387

—  hans hustru 324
—  hans piga 324
Courcelles, Emanuel de, språkmästare 331 
Coyet, Vilhelm Julius, sekreterare 15, 25, 31, 

35 f-, 52, 54, 70, 83, 92, 98, 122 
Cronhielm, Polykarpus, assessor 112 
Croning, Laurentius 34, 308 
Cronström, Isak, kammarråd 128, 135 
C rus. Hans, skomakaregesäll ( 3 i o ) , 3 i i , 3 i 3 f .  
Cruselius, Nicolaus 67
Crutenius (K rutenius), Johannes 219 f., 294 
Cujacius, Isaacus, språkmästare 139 
Curio, Henrik, boktryckare och bokförare 8, 

11, 16, 17, 20, 22 f., 25 f., 30, 32, 33, 35, 
38, 47, 51, 53, 55, 72, 74, 79, 94, 95, 102, 
103, 104, 137, 147, 231, 288, 326, 330, 
331, 369, 38x 

Cygnelius, Olaus, fiskal i Kommerskollegium 
333

D alin, Petrus, Vestrog. 294 
Dalinus, Stephanus, Herdal. 317 
Dalm an, Johannes 218 
Dandnell, Noak, borgare 165 ff„ 176 ff., 180, 

184, 187 f., 194 f-, 196 ff., 205, 213, 214, 
216, 226 f., 237, 242 f., 247, 249 f., 262 

Daniel, doktor. Se Daniel Sidenius 
D e Geer, Emanuel, brukspatron 312 
De Geer, Louis [d. y.) 220, 277, 278 
D e la Gardie, Gustaf, riksråd 70, 192, 240, 

241, 245 f-, 265 
D e Ia Gardie, Magnus Gabriel, rikskansler, i 

egenskap av universitetskansler passim 
D e la Gardie, Pontus, riksråd 51 
D e la Vallée, Jean, borgmästare i Stockholm 

156
Depken (adlad Anckarström), Claes, kamrerare 

14

D ijk m a n , D a n ie l  1 1 0 , 2 1 9  f ., 2 3 2 , 2 7 3 , 3 ° 8  f., 
320 f., 3 3 5

—  hans syster 335
D ijkm an, Engelbrekt, Vestm., musikant 39 f-, 

100
Dim m ing, Anders, aktuarie 192, 194
Dim m ing, Laurentius 192
D im m ing, Petrus 65
Dorell. Se D urell
Drossander, Andreas, Suderm. 222
Drydelius, Petrus, Vestrog. 212, 246,
Drysander, Petrus, Ostrog. 17, 27, 28, 40
Dryselius, Erlandus 60, 222
Drysenius (Dryzenius), Nicolaus 64» 195
D ual. Se Duwal
D u an . Se D w a n
Duneken, W ilhelm , rådm an 187 
D ure, G abriel 100, 104, 124 f., 202, 203
—  hans hustru. Se M arina Ersdotter 
Durelius, Andreas 308
D urell (D orell), N . N . n o  
Duwal (D ual), Johan, dansmästare 41» 44» 85, 

98, 176, 179 
Duwal, Ursilla, änka efter dansmästaren D u

wal 80, 85, 98, 128, 157 *•» 161, 192, 333 
Duwall, Britta, f. Skytte 27 
D uwall (D uwalt), Gustaf, landshövding 10, 

34, 42, 45, 85, 139. 143. 163» 174. 179, 
185, 212, 239, 246, 254, 328, 362 

Duwall (D uwalt), Tobias 210 f., 217* 221 f.,
293

Dwan, Nicolaus 11, n 8 f f .
Dyring, Petrus 100, 383 
Dyrk ( =  D idrik?) 39, 290

Edberg, Erik. Se Hedberg
Edberg (Edeberg), Johannes 90, 302, 304
Edberg, Olaus 302
Edenberg, Claes, borgare 198
Edenius, Jordan, professor, hans änka 93
Edhelius, Jonas, kh i Vendel, hans son 320 f.
Edman, Matthias 65 f-, 93
Eek. Se Ek
Egelman, Jacobus 384
Ehrenhielm, Johan, hovrättssekreterare 54,

58, 59
Ehrenskiöld, Johan, kamm arråd 326 
Ehrenstéen, N . N ., student 306 
Ehrenstéen, Edvard, hovkansler 15 [felaktigt 

»Ehrenstedt»], 83 
Ehrling (Erling, Ä rling), Mathias, lagläsare 

62, 173
Ek, D aniel, prokurator 51, 226 
Ek(e)bom , Isak, käm när 85, 218, 239 
Ekhoff, Abraham 77 f., 222, 298, 316 
Ekman, Claudius 294, 315 
Elfving, Samuel, kh i G arpenberg 336 f.
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Elingius, Laurentius 60 
Elisabet, piga hos depositor Beckius svärmo- 

der 141
Elisabeth Karlsdotter i Nedervi, Lillhärad 346 
Elisabet Mattsdotter, piga hos skolrektor Ham- 

marinus 132 
E lkin(g). Se Eylking 
Elsa, piga hos Johan Olsson 126 
Emzelius (Empselius, Emselius), Jonas 123 f. 
Enecopiander, Andreas, komm, i H elga Tre- 

faldighet i Uppsala 72 
Engelbrecht, Joachim Friedrich 379 
Ericus Nicolai, skolnotarie. Se Erik Nilsson 
Erik, konstsvarvare 90, 121 
Erik Andersson, akad.-bonde i Brunna, Vår

frukyrka 228, 352, 353 f.
Erik Andersson, akad.-bonde i Jälsta, Alunda 

195
Erik Andersson, akad.-bonde i N ickbo, Vit- 

tinge 346 f.
Erik Andersson, akad.-bonde i Skala, Tegels

mora 285
Erik Andersson, rättare i Dragby. Se Skytt 
Erik Andersson, skomakare, hans hustru 302 f. 
Erik Andersson, soldat 363 
Erik Andersson, timm erm an 186, 239, 262
—  hans hustru 262
Erik Bengtsson, ryttare 143 f.
—  hans hustru. Se Karin Paulsdotter
Erik Eriksson, akad.-bonde i Vansta, Tensta 

346
Erik Eriksson, akad.-bonde i Väsby, Roslags- 

Bro 12 f.
Erik Eriksson, bonde (i Bälinge?) 49
—  hans son 49 f.
Erik Eriksson, bonde i Vivelsta, M arkim 291 
Erik Eriksson, båtsman 273 
Erik Eskilsson, bonde 49 
Erik Hansson, rådman. Se Ångerman 
Erik Hansson, skinnare i östham m ar 155 
Erik Johansson, akad.-bonde i Sparrsätra 353 
Erik Jöransson 292
Erik Jöransson, rådman, hans son. Se Salbeck 
Erik Jöransson, prebendebonde i Skäggesta, 

Börje 89
Erik Larsson, vaktknekt 220, 294, 298, 308/ 

309, 320, 355 f., 357 
Erik Markusson, borgare 324 
Erik Mattsson, akad.-bonde i ö r ,  T illinge 354 
Erik Mattsson, timm erm an 236 
Erik Mattsson, tjänare hos professor Skunck, 

sedan vaktknekt 71 
Erik Mattsson, vaktknekt 17, 18, 220, 241, 

256, 298, 309, 316, 318, 320 f., 322, 345. 
349. 356. 361 

Erik Mickelsson, akad.-bonde i Stjärna, Gamla 
Uppsala 104 f.

Erik Nilsson, gruvfogde i Dannem ora 206 
Erik Nilsson (Ericus N icolai), skolnotarie 72
—  hans änka 72
Erik Nilsson, stadsvaktknekt 17, 28 
Erik Persson 126
Erik Persson, bonde i Halmby, Lagga 385 
Erik Persson, fältvävare, torpare i Husby, Lena 

148
Erik Persson, m ilbetjänt 57, 77
Erik Persson, vaktknekt 232
Erik Pålsson, torpare i Gesvad, Bälinge 227
Erik Staffansson, timm erm an, hans änka 262
Erling. Se Ehrling
Ernst (Ernest), Johannes, Vestm. 278, 317* 

319
Eylking (Elkin), Georgius 166 ff., 177 f-> 184. 

198 ff., 219 f., 308 f., 315. 335

Fabrin, Johannes 237 
Fagrseus, Jonas 203, 222 
Fahlman, N . N ., kompaniskrivare i Stockholm 

144
Fahlström, Johannes, Vestm. i i9 ( ? ) ,  222 
Fahlström, Ludovicus, Vestm. 119, 383 
Falkenberg, N . N . 67, 247, 248, 271, 277, 

278, 300 f.
Fellenius, Johannes 271 
Ferelius, Arvidus 310 
Fernaeus, Johannes, Hels. 308 
Fernaeus, Laurentius 60 
Fernelius, Daniel, Verml. 100, 135 
Ferner, Lars, fogde, hans änka. Se A nna 

Kempe 
Figrelius, Zacharias 209 f.
Finzelius (Finstel), Jonas 125
Finzelius, Kerstin Jonsdotter 125. 126, 342
Fleming, Axel 360
Fleming, Erik, riksråd 380
Fleming, Jacob, landshövding 369. 382, 387
Fleming, Lars, riksråd 268
Fleming, Per 271, 277, 322
Flodh, O lof ösrensson, fogde 27
Flygare, Lars Persson 39, 111
—  hans dotter 39
—  hans hustru 39 
Fock, Claudius 90 
Folcher, Bergerus 90
Fontelius, Abrahamus 210 f., 217, 221 f., 293 
Fontelius, Petrus, kh i Gävle 127 f., 151» 210, 

(293). 363. 373. 375
—  hans hustru 210
Forbes (Fårbuss), Johan, ryttmästare, hans 

dräng 244, 248 
Fornelius, Jonas, professor 16, 27, 35. 40 , 74. 

81 f., 102, 137. 138» 152, 162, 184, 186, 
187, 207, 208 f., 221, 222, 223 f-. 229 f., 
263, 277, 281, 295, 296, 297, 299, 300,
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301, 306, 316, 3 i 8, 323» 327, 331, 335, 
336, 339» 348» 349* 362, 364, 370, 376, 
377

—  Närvarande i konsist, 15, 16, 24, 35, 44, 
80, 97, 142, 151. 182, 185, 204, 2 2 0 /2 2 7 ’ 
262, 270, 280, 295, 299, 325 , 333, 335, 
340, 362, 363

Fornelius, Laurentius, professor 138, 208
—  hans änka 138, 208 f., 223, 234, 328, 346 
Forsell, Samuel, landssekreterare 183, 235, 278 
Fors(s)elius, Olaus, rektor i Göteborg,

änka 61 
Franck, Elisabeth 262 
Frans Persson, byggmästare 347 
Freuselius. Se Fröselius 
Frigelius, Samuel 347 
Froeselius. Se Fröselius 
Frondin, Ericus 60, 282, 285, 295, 308 
Frostman, M agnus, W exion. 323 
Frykman, Erik, Verml. 126, 135, 286 
Fröselius (Freuselius, Froeselius), Olaus Olai

231» 312
Furugren, Ericus, Holm. 93, 268 
Fårbuss. Se Forbes 
Färner. Se Ferner

394

Gadd, Johan 67
Gad(d)elius, Andreas, Suderm. 60 
Gafwelberg, Jakob 274 f., 279 f.
Gahm, Bengt, rådman 18 
Gahm  (G am ), Laurentius 97, 347, 365 
Garberg, N . N . 256, 271 f., 279 
Garman, Jonas 212, 2x6, 259, 324 
Gartm an, Johan, professor 7, 8, 13, 19, 22, 

30, 32, 35* 41» 44. 47» 53, 56, 58, 59, 
63, 68, 71, 75, 86, 93, 97, 102, 105, 107, 
122, 123, 136, 138 f., 153, 161, 168, 171, 
174, 186, 187, 190, 193, 194, 195» 201»
205, 207, 222, 224, 226, 229, 232, 233,
234, 236, 242, 248, 251, 258, 262, 263,
265, 267, 273, 283, 287, 289, 299, 300,
308, 309, 3 ” , 312, 334, 335, 338, 341,
346, 348, 358, 366, 367, 370, 372, 377,
3 7 9 , 3 8 0

—  N ärvarande i konsist. 7, 9, 11, 15, 19, 24, 
30, 33, 34, 37, 38, 40, 44 , 46, 47, 48, 56, 
57, 58, 61, 68 , 69, 7 1 , 94, 95 , 97, 103, 104, 
107, 116, 121, 122, 136, 139, 142, 143.
145, 146, 151, 164, 172, 184, 188, 189,
J95, 204, 209, 212, 213, 214, 220, 227,
231, 235, 237, 240, 241, 251, 253, 255,
257, 261, 262, 268, 270, 271, 273, 274»
280, 283, 284, 288, 289, 291, 295, 298,
299, 302, 303, 304, 305, 306, 308, 310»
311, 317, 333, 335, 336, 337, 339, 34°,
341, 342, 344, 345, 348, 349, 355, 35Ö,

357, 360, 362, 363, 369, 372, 376, 380, 
386, 387 

Gerdzlovius, Nicolaus 100 
Gerdzlovius, Petrus 90  
Gestrinius, Johannes 289
—  hans syster 289
Gestrinius, M artinus, professor 24, 232, 234 
Gezelius, Georgius, kh i Husby 336 f.
Gillberg, Olaus, Vestm. 259
Giorlerus, Johannes eller Olaus 219 f., 232
Giöding, Anders n 8 f f .
Giöding, Johannes, Holm . 84, 87 f., 212
—  hans m oder 84, 91
G iöding, Jonas, ombudsman 128, 154 
G othfrid (G ottfred), Peter, apotekare 216 f.
—  Se även under Apotek i sakregistret 
Gramonius, Jonas 63
G ran, Johan Andersson, fogde, hans barn 50 
Granberg, Andreas 64 
Grefwe, Reinhold 308
Gretzinger (Grezar), Philippus, Argentorat.

261, 339 
Grijs, Andreas, Vestrog. 60 
Grijs, Per, kronofogde 183, 185, 193, 215, 

236, 245, 271, 334, 344» 360 
Grimsten, Jonas, Neric. 383 
G ripenhielm , Anna, f. Rålamb 301, 304, 

381 f. (A nna Rolam b)
G ripenhielm , Edmund, riksråd 34, 206
—  hans arvingar 61
—  hans bokhållare 34
Grot, Johan, f. d. fogde, kämnärsnotarie, råd

man 99, 177, 192, 268, 329 
G rott (G roth, G rått), Anders, skräddare, stads

vaktmästare 187, 196 ff., 295 
Grubb, Andreas, professor 11, 26, 27, 42, 51, 

61, 93, 106 f., 108, 121, 122, 139, 147, 
152, 156, 158, 160, 162, 170, 171, 184,
189, 190, 192, 193, 201, 203, 204, 207,
210, 229, 232, 233, 237, 245, 247» 250,
258, 260, 270, 277, 281, 284, 287, 292,
293, 296 f., 300, 301, 304, 311, (såsom 
rektor passim sid. 317—380), 382, 384

—  N ärvarande i konsist. 121, 122, 123, 127,
131, 136, 139, 140, 142, 143, 145, 146,
151, 155, 157, 163, 164, 172, 173, 179,
189, 192, 195, 202, 204, 209, 212, 213,
214, 216, 218, 220, 227, 231, 235, 237,
240, 242, 244, 254, 257, 259, 261, 262,
268, 270, 273, 274, 275, 280, 282, 283,
284, 288, 289, 291, 294, 295, 298, 299,
303, 304, 305, 308, 310, 311, 317* (såsom 
rektor sid. 317—380), 380, 386, 387

—  hans am m a 204, 244
Grubb, Johan, fäktmästare 115, 192 f., 196, 

246 f., 301, 333
—  hans hustru 192, 338
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Grått. Se G rott 
Gudhemius, Johannes 360 
Gumaelius (Gumelius), Jacobus 117 
G ustaf Jönsson, fogde 182 
G ustaf Larsson, borgare 348 
Gustaf Lennartsson, borgare, hans hustru 

255 f.
Gyldenbring, Erik 306 
Gyldenbring, Katarina, f. Edenberg 330 
Gyldenklou, Anders, president 79 
Gyldenstolpe, N ils, sekreterare 10, 15, 62, 

183, 260, 321, 322, 326, 337 
Gyllenadler, Samuel 104, 106, n i ,  271, 278 
Gyllenstierna, Johan, riksråd 54, 70, 83 
Gyllenstierna, Jöran (Georg), riksråd 70, 245, 

273, 274 
Gyllenstierna, Nils, överste 286 
Gåse, Lars, komm, i Rasbo 258 
Göran. Se Jöran

H adorph, Johan, akad.-sekreterare, sekreterare 
i Antikvitetskollegium 15, 35, 43, 45, 46 f., 
51, 52, 53» 54, 55, 58, 59, 62, 68, 69, 70, 
72, 79, 92, 93, 98 , 104, i n ,  115, 139, 
160, 258, 323, 326, 328, 329, 331, 332, 
348

—  hans hustru 52 
H agberg, Anders 274 f., 279 f.
Hagelsten, Sven [d. y.] 359 
Hagman, Petrus 77 
Halenius, Laurentius, Hels. 100 
Halenius, Petrus 40 
Hambelius, Petrus 15 5 ff.
Hambraeus, Andreas, son till spismästaren och 

fogden Jakob Andersson (64), 126 
Hammarinus, Bengt, skolrektor, adjunkt 96 f., 

132, 309 
Ham m arinus, Ericus, Roslag. 319 
Hanelius, Lars, komm, i Segersta 299 
Hans Bengtsson, tim m erm an 212 
Hans Eriksson, akad.-bonde i Edeby 328 
Hans Eriksson, akad.-bonde i Jälsta, Alunda 

64
Hans Grelsson 272
Hans Hansson, smedsgesäll 309
Hans Jonsson, riddarhusvaktmästare 323, (325)
Hans Olsson, bonde i Bärby, Gam la Uppsala

154 f-
Hans Persson, akad.-bonde i V ibo, Romfar- 

tuna 325
Hans Persson, borgmästare i östham m ar 155 f. 
Hans Staffansson, borgare 274 f., 279, 310, 

311, 313, 375
—  hans piga. Se M argareta Mickelsdotter 
H ärtling, Jacob, konterfejare 308 
H artm an, Olaus Engelbert! 100

Hasslebom, G abriel 347 
Hecchius, Johan 77
H edberg (Edberg), Erik, son till Petrus kursor 

(67), 100, 125 f., 135 
Hedraeus, Andreas Benedicti 83 f-, 87, 95,

104, 105, 108 ff., 117 f., 121, (196), (209),
212, (326)

Hedraeus, Benedictus, professor 46, 83, 273,
274

—  hans änka 83, 84, 104, 105, 196, 209, 212, 
225, 232, 257, 281, 283, 326, 351» 368

Hedraeus, Benedictus Benedicti (196), (326) 
Hedraeus, Christianus Benedicti (196), (326), 

347, 365
H ed sen iu s (H ed sin iu s) , Laurentius 30, 112 
H eijer , Joh an  C hristoffer , form snidare 60, 7 7 ,  

88, 176, 180, 262, 313, 314, 386 
H eiser (H ä is ich ), S ven o  220 
H eisich . S e H ey s ig
H e lg o n iu s , A nd ers, tjänare h os överste Stråle  

355 f.
Hellberg, Jonas 65 f., 93, 96, 98 ff., 118 
Hellenius, Andreas, Verml. 274
—  hans föräldrar 274 
Hellichius, Andreas 135 f-, 218 
Helling, Bengt, komm, i Alsike 359, 369 
Hesselius, Andreas, Vestm. 222
Heysig (Heisich) (adlad Ridderstierna), Johan 

41, 269, 270, 308 
H iller, H erm an, (drängpojke hos Simon 

Ruth?) 27 f.
Hilleström, Ivar, rektor i Stockholm, seder

mera kh i Väddö 324 
H jort, N . N . 40 
Hofflander, Petrus, Verml. 178 
Hoffstadius, M artin, kh i Enånger 58, 100 
Hoffwenius, Petrus, professor 9, 12, 15, 20, 

21, 22, 27, 32, 41, 47, 50, 5 i ,  53, 60, 63, 
72, 74, 80, 83, 84, 87, 95, 97, 98, 102,
105, 112, 114, 115, 120, 122, 128, 129,
148, 149, 153, 159, 162, 166, 170, 171,
182, 183, 192, 193, 194, 201, 205, 207,
222, 223, 224, 228, 229, 237, 238, 250,
253, 259, 261, 263, 264, 267, 269, 294,
296, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 308,
310, 318, 321, 331, 332, 334, 337, 339,
344, 348, 358, 359, 3<5o, 364, 365, 366,
368, 369, 376, 377, 378, 380, 384, 386

—  N ärvarande i konsist 7, 9, 12, 19, 24, 27,
30, 33, 37, 38, 40, 44 , 48, 56, 57, 58, 61, 
65, 71, 72, 76, 77, 80, 82, 83, 84, 91, 97 , 
103, 108, i n ,  117, 121, 127, 139, 142,
145, 146, 151, 159, 163, 164, 172, 182,
184, 188, 189, 192, 195, 204, 209, 212,
213, 220, 227, 237, 240, 244, 248, 251,
254, 257, 259, 261, 262, 280, 288, 295,
299, 303, 3° 8, 317, 319, 325, 326, 329,
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337. 339, 340, 341, 344, 345, 34», 357, 
362, 363, 369, 372, 376, 380, 386 

Hofwerberg, Johannes, Jem ptl. 100, 309, 
315 f., 320, 335, 338, 347 

Höghusen, H enrik, kansliråd 86, 212 
H olm , Bengt, borgare 284, 321 
H olm , Johan, rådm an 38, 216, 243 
H olm , Laurentius, Roslag. 87, 91 
H olm , Petrus, professor 146, 301, 319, 380, 

381
—  N ärvarande i konsist. 321, 34$, 362 
Holm berg, Johannes, Ostrog. 222 
H olmberg, M artinus Olai 60, 145, 222 
H olm dorph, Ericus 308 
H olm dotph, Nicolaus 60, 140, 186 
Holm gren, Johan 290 f.
H ontherus, Lars, kh i A lunda 233, 383 
Hoof, Petrus 219
H orn, Bengt, riksråd 9, 94, 249, 276, 281, 

298, 301 
H orn, H enrik, generalamiral 310 
H ornschildt (H om skill), Axel 260, 304, 308 
Hosenius, Jonas, Suderm. 85 
H ult, Nicolaus 47, 383 
Huss, Ericus, Medelp. 339
—  hans m oder 339
Huss, Johan, käm när 108, 191, 323 f.
—  hans hustru 109 
Huss, Olaus, Medelp. 339 
Huswedel, Johann A lbert 41 
H warf, Magnus, Vestrog. 186 
H witting, N ils, kvartermästare 286, 288 
H åål, Nicolaus 300
H äfling, Olaus 273, 275, 289, 290, 298, 316, 

317
H äger, Evert Olsson 97, m ,  122, »63 f., 179, 

182, 215, 261, 274 f.
H äger, Lars Olsson m
H äger, O lof Edvardsson, bokhållare 97
Hägg, Ingem und 308
Häisich, Sven. Se Heiser
»Hästskolasse*. Se Lars Eriksson
H örner, Johan 19
Höök, Anders Andersson, lagläsare 105, 173.

250, 293, 296, 310, 312, 347 
Höök, Erik 308
H ö (ö )k , Lars A n dersson , i  V a tth o lm a  1 9 , 2 9 9 ,  

328
Höök, Nils, skomakaregesäll 219 
Höök, Per, löjtnant, hans söner 282 
Höök, Petrus, Smol. 100, 222, 230, 365

Ingeborg, hustru till fiskaren Simon Olsson
3 9 , ( m ) ,  1 6 4

Ingeborg Eriksdotter, en hustru 362 
Israel Petri, djäkne från Strängnäs 57

Jacobus Josephi, kursor 178, 305, 376 
Jakob Andersson, fogde, spismästare 64, 73, 

74, 82, 85, 86, 110, 116, 121, 123, 138, 
148, 172, 173 f-, 179, 205 f., 250, 277. 
283, 285, 287, 312, 319, 322, 3 5 5 , 364, 
369 f.

—  hans son. Se Andreas Hambraeus 
Jakob Hansson, glasmästare 57
—  hans änka. Se A nna Persdotter 
Jernfelt, Crispin 274
Johan , d räng hos p rofessor C olu m b u s 2 7 9 ,  

3 2 4 , 336 f.
Johan, knivsmed, hans änka. Se Anna 
Johan, smed och urm akare 149 
Johan Andersson, stadsvaktknekt, timm erm an 

148
Johan Bengtsson, båtsman 144
—  hans hustru. Se Sara Tomasdotter 
Johan Christersson 61
Johan Eriksson, bonde i Altomta, Tensta, se

dan akad.-bonde i Vattholma, Lena 14, 205 
Johan Eriksson, m jölnaredräng 357 f., 360 ff. 
Johan Eriksson, slottsgrävare 39 
Johan Ingemundsson 221 
Johan Johansson, krukm akare 312 
Johan Johansson, köpman i Söderhamn 299 
Johan Johansson, vaktknekt 71, 74, 110, 256 
Johan Larsson, akad.-bonde i Ekeby, M arkim 

247
—  hans hustru och barn 247
Johan Larsson, akad.-bonde i Malma, Bond- 

kyrko 224, 225 f., 353
—  hans hustru 226 
Johan Lennartsson 191
Johan Mattsson, akad.-bonde i U llentuna, 

Skepptuna 247 
Johan Mattsson, kyrkvaktare 18 
Johan Mattsson, m jölnare 19, 302 f., 320, 

357 ff-, 360 f.
—  hans hushållerska. Se Karin Eriksdotter
—  hans hustru 320
Johan Mattsson, vaktknekt 18, 256, 371 
Johan Mickelsson 111 
Johan Mårtensson, tim m erm an 61 
Johan Nilsson, akad.-bonde i Lilla Åkerby, 

N ärtuna 363 
Johan Q on) Nilsson, akad.-bonde i Uknö, 

Björskog 12 
Johan Nilsson, kronofogde 113 
Johan G on) Olofsson, rättare i Vålsta, Skepp

tuna 11 
Johan Olsson 126
Johan Persson, akad.-bonde i Västerboi, Dan- 

nemora 299 
Johan Persson, båtsman 273 
Johan Persson, timm erm an 61
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Johan Persson, tulltjänsteman 162, 183, 191, 
193, 20 6

Johan Sigfridsson (Z iffersson), smed 143 f., 
144, 149, 24 8  

Johan Tom sson, guldsm ed 272  
Johannes Laurentii, G eval. 100  
Johannes O lai, G eval. 238  
Jon, en  kyrkoherde 366  
Jon M ickelsson. Se Behm  
Jon Persson, rådman 143, 216  
Jon(as) Eriksson, humlegårdsdräng 323  
Jonas M agni W exionensis, biskop 181, 232 , 

234
Judichsrus (Judikerus), N icolaus, G othi. 98  
Jäller, N icolaus 6 0  
Jöns N ilsson , fiskare 349  
Jöns Persson, akad.-bonde i  Bossberga, Tors* 

tu na 4 8  f.
—  hans hustru 49
Jöran Jöransson, stadsvaktknekt 242  
Jöran M ånsson, bagare 36 0

Kadow (K adou), Samuel, borgmästare 224, 
3 2 9 . 359

—  hans änka 339
Kadow, Samuel Samuelis 339  
Kahlmeter (Colmäter, K olm äter), H ans, råd

man i Stockholm 7, 236, 230 , 2 54  f., 269 , 
27 0

Karin i K örlinge, Vänge 347  
Karin, hustru till humlegåcdsdrängen Zacha

rias Jönsson 164  
Karin, hustru till timmermannen Hans Bengts

son 212  
Karin Andersdotter 313 f.
Karin Bengtsdotter, änka i Vans ta, Tensta 346  
Karin Elofsdotter 319, 347, 349  
Karin Eriksdotter, hushållerska hos mjölnaren 

Johan Mattsson (357)» (3 6 0 ), 361 f.
Karin Eriksdotter, studentkokerska 324  
Karin N ilsdotter, en  p iga 123 f.
Karin Olofsdotter, en  hustru 337  
Karin Paulsdotter, hustru till ryttaren Erik 

Bengtsson 143 f.
Karl, trädgårdsmästare vid K om m unitetet, 

hans änka 262  
Karl Andersson, stadssekreterare. Se W ikare  
Karl Knutsson (adlad Lagerblad), sedermera 

häradshövding 21 8  f.
Karl 0 1 (of)sson, akad.-bonde i K lev, Alunda 

2 5 0  f., 286 , 292  f.
—  hans hustru 292
—  hans måg 292  
Keder. Se Kader
Keller, Katarina 10, 13, 28  ff.

Kellm an. Se K iellm an
K em pe, Anna, änka efter fogden Lars Ferner 

56 f., (106)
K em pe (K iäm pe), Johan 272 f., 289 , 2 90 , 

298 , 308 , 3 16 , 318, 3 2 0  f., 345, 349  
Kenicius, N icolaus, lagläsare 210  f., 2 17 , 

221 f., 293
Kerstin Jonsdotter (Jönsdotter). Se Kerstin 

Jonsdotter Finzelius 
Kettler, en  tysk 3 22 , 360  
Ketzler, Laurentius 301 
Kidronius, Ericus, collega schoke, sedermera 

kh i Skånella 319  
K iellm an (K ellm an), Johannes 146, 151 
Kielström. Se Källström  
Kierman, Petrus 319  
Kiernander, Jonas, Ostrog. 6 0 , 383  
Kilander, Johannes, adjunkt 34 , 2 6 9 , 2 9 7 , 

317, 319 
Kilberg, Leonhard 272  
K ilberg, Olaus, Verml. 300  
K ilm an, Samuel 299
—  hans svärmoder 299  
Kiämpe. Se K em pe  
K iörling. Se K örling
K lint, Mårten Jonsson, fogde 10, 11, 12, 31 , 

50 f., 85  f., 99 , 175, 180, 186, 2 3 8 , 260 , 
268, 319, 346, 383  

Klobeck, Erik 111
K nut Mattsson, bonde i Fullerö, Gamla U p p

sala 30 , 323  
Knäpp, Johan, kämnär 191 
Kolbeck (Colbeck, Collbeck), Johannes 21 7  f., 

229, 237 f., 3 4 3  f-
—  hans broder 238
—  hans fader 238  
K oller, Matthias 56
K olm odin (C olm odinus), Israel 36$, 383
Kolmäter, Hans. Se Kahlmeter
K olthof, H enricus 362
K op(p)m an, Johan 17
K rok , N .  N .  195
Krok, Abraham 222
Krutenius. Se Crutenius
Kurck, K nut, riksråd 2 04 , 2 11 , 324
—  hans kammartjänare (hovslagare). Se Johan  

Blaver
Kuus, Barthold, amanuens i Antikvitetskolle

gium  2 82 , 291  
K yle, A xel, kapten 355  
K yle, E lin, f. Drake 372  
K yle, Maria. Se Stålarm 
Käder (K eder), N icolaus, kommissarie 17, 27 , 

226, 237
Källström (K ielström ), Matthias 272 , 275  
K örling, Jonas, f. d. adjunkt 266 , 274, 2 8 4  f., 

321, 360, 375
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Lagerlöf, D aniel, Verml. io o  
Lang, Jacobus 293
Lars, betjäntpojke hos professor Verelius 

357 f-
Lars Andersson, hejderidare 50 
Lars Eriksson (>Hästskolasse>) 67, 321 
Lars Hansson, akad.-bonde i Brunnby, Börje 

318
Lars Hansson, bonde i Ännesta, Dalby 289 
Lars Jakobsson, bitr. fogde 130, 162 
Lars Johansson, hans räkningar 233 [sannolikt 

felskrivning för Lars Olsson, eftersom det i 
protokollets marginal står angivet, a tt läk
ningarna gälla Unonius]

Lars Knutsson i n ,  163 f., (182)
—  hans hustru 97, 111, 163 f., 179, 182 
Lars Larsson, snickare 86, 106
Lars Nilsson, bonde 113 
Lars Persson, borgare 342 
Lars Persson, skomakaregesäll 314 
Lars Persson, smed 312, 313, 314 
Laurelius, Olaus, biskop, hans arvingar 384 
Laurentinus, Adolphus 219, 236, 284, 355 f., 

369, 370, 376 
Laurentinus, Laurentius 219, 236, 355 f. 
Laurentius A n d res Torpensis, Smol. 60, 100 
Laurentius Erici, U pl. 363 
Laurinus, Christopher 295, 303 
Leitz, Johan, ritare, konterfejare 28 f.
Lenaeus, K nut, kh i Lagga 339, 369 
Lenander, Augustin, kh i Börstil 261, 277, 

296, 310
Lenander, Johan, kh i H arg 261, 277, 282, 

293, 296, 310 
Lennaesius, Haquinus, Angerm. 69 
LenstrÖm, M artin 96 
Lexander, Abraham 167, 198 
Leyman, Karl, krögare 272
—  hans änka 370, 376 
Lideman, Carl 196 
Ligonius, Johannes, Upl. 193
Lijten, Anders, rådman, hans hustru 273 
Lillie, Axel, landshövding 260, 323, 334, 343,

384 f-
Lillieflycht, G abriel, hovråd 31, 74 
Lind, Johannes 60 
Lindberg, Abraham 67, 279. 290 
Lindelius, Daniel, Smol. 384 
Lindhielm, Anders, sekreterare 326 
Lindqvist, Ericus 257 
Lindschöld, Erik, protokollssekreterare 274 
Ling, N . N ., bokhållare 175 
Linnerius, Olaus 362 
Lippius, Nicolaus, Calm. 38 
Lippius, Stephanus, Calm. 38 
Lisbetta. Se Elisabet
Lithman, Carl, biskop 138, 318, 348, 373

Ljung, Ericus, depositor 139» 148, 181, 203, 
229 f., 234, 241, 269, 290, 316 

Ljung, Petrus, professor 13, 21, 27, 29, 35» 
41, 47, 64, 89, 112, 122, 136, 137» 147» 
148, 153» 159, 161, 163, 171, 181, 190,
192, 193, 195, 221, 229, 259, 263, 287,
304, 315, 3 1 6, 341

—  N ärvarande i konsist. 12, 19, 24, 27, 37»
38, 40, 46, 48, 51» 58, 68, 72, 74, 80, 82, 
88, 91, 94» 107, i n »  116* 136, 139* 142» 
145, 146, 151, 157» ! 59» 164» 172, 173»
179, 182, 184, 192» 220, 227, 235, 237,
242, 261, 268, 273, 280, 284, 288, 289,
291, 294, 298, 299, 304, 305, 315» 317»
321, 322, 323, 325» 326, 329, 333, 335,
336, 337» 339. 340, 341, 344, 34Ö, 349,
355, 369, 372, 376, 380, 387

Loccenius, H enrik 290 f.
Loccenius, Johannes, professor, bibliotekarie 

30, 41, 89, 91, 92, 107, 112, 150, 160, 
189, 190, 194» 257, 259, 281, (290), 303, 
321, 348, 372

—  hans barn 30, 251 f.
—  hans hustru 41, 356
Lohrman (Låhrm an), Johan $6, 119, 220, 338 
Lohrman (Låhrm an), Thomas [d.y.], borg

mästare 164, 293, 295, 302, 303, 312, 
330, 332, 334. 344, 347. 377, 378 

Lomberg, Jonas, Vestrog. 349 
Loodh (Loo), Georg, justerare 172 f., 306 
Lovisin, Erik, revisionssekreterare 380 
Lund, Carl, Holm. 303 
Lund, Johannes 143 
Lundberg, Magnus, Vestrog. 383 
Lundelius, Matthias, Upl. 319 
Lundgren, N . N ., son till Olof Sigfridsson 

132 f.
Lundius, Carl, professor 10, 85 f., 111, 160, 

204, 2 i  1, 226, 233, 235, 261, 268 f., 283, 
300, 30X, 318, 322, 323, 327, 339, 342, 
345, 349. 372, 373, 374, 381

—  N ärvarande i konsist. 288, 305
—  hans amma 211, 324
Lundius, Nicolaus, Lappo 64, 76, 92, 100 
Luth, Johannes, Neric. 193, 269 f., 308 
Låhrman. Se Lohrman 
Lång, Petrus 222
Löfgren, Simon 100, 219 f., 294, 308 f., 335, 

364
Lofman, Andreas 89 
Lönqvist (Löndqwist), Erik 175

Magnus, kursor. Se Branzelius 
M alin, en  hustru 357 
M alin, änka i Hässelby, Börje 175 
M alin, änka efter mjölnaren Lars Nilsson i 

U lva 317
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M alin Eriksdotter, p iga hos fogden Unonius 
324

—  hennes moder 324
M alin Persdotter, p iga hos ärkebiskopinnan 

Stigzelius 315 
M alin Persdotter, en  smedshustru 123 
M almberg, Petrus 78 , 147 
M alm enius, Carolus 67  
Marchander, Zacharias, Vestrog. 2 22 , 286  
Marderfeld t, Conrad, fältmarskalk 341 
Margareta, en hustru 144 
Margareta, en hustru i Vattholma, Lena 383  
Margareta M ickelsdotter, piga hos Hans Staf- 

fansson 279, (3 1 1 ), 312 f., 314  
Maria, hustru till timmermannen Matts Eriks

son 140 f.
Maria Andersdotter, piga hos professor Arr- 

henius 144 f.
Maria Andersdotter, änka i Fåfängboda, Bör- 

stil 121, 123, 136  
Marin (tidigare Barchius), Samuel, Vestm. 

72 f., 78  f., 81 , 123, 127, 143, 148
—  hans moder 78
Marina Ersdotter, hustru till Gabriel Dure  

100, 104, 124 f., 202 ff.
Martinus Gregorii, tysk skolmästare i Stock

holm  182 f., 207
—  hans hustru 174
Martinus Olai Nycopensis, professor 2 32 , 234, 

282, 330, 384  
Matts Eriksson, fingerat namn på Tobias 

D uw all 211, 2 21 , 293  
Matts Eriksson, akad.-bonde i Sävsta, Vårfru

kyrka 352
Matts Eriksson, bonde i T ibble, Björklinge 27  
Matts Eriksson, timmerman 140
—  hans dotter. Se A nna Mattsdotter
—  hans hustru. Se Maria
Matts Gustafsson, akad.-bonde i Dorsilla, T il

linge 215 f., 353 f.
Matts Johansson, akad.-bonde i Arenberga, 

H usby-Ärlinghundra 131 
Matts Johansson, akad.-bonde i Källmyra, 

Tensta 123, 174  
Matts Johansson, bonde i Fiby, Vänge 49  
Matts Johansson, torpare i Görlunda, Gryta 7 0
—  hans änka 70
Matts Jonsson, akad.-bonde i Ut-Råby, Rom- 

fartuna 337, 346  
Matts Jonsson, smed 87
—  hans änka 30
Matts Jöransson, akad.-bonde i K lev, Alunda  

292
Matts Larsson, bonde i Bräcksta, Tensta 172 
Matts Mårtensson, klockare i Vaksala 113 
Matts O lofsson, skomakare 216  
Matts Olsson m

Matts Olsson i Bålsta 302  
Matts O lsson, rättare i  Uggelsta, Åkerby 2 4  
Matts Persson, mjölnare i  U lva kvarn 127, 

128, 37 x 
Matts Persson, timmerman 77
—  hans dotter 77
—  hans hustru 77
Matts Staffansson, bonde i Berg, Harbo 227  
M edenius, (Henricus eller Petrus) 119 
M elander, Petrus 384  
M enschewer, M arina 302  
M eulinus, Johannes 100  
M ickel Andersson, glasmästare 77  
M ickel Jönsson, akad.-bonde i Karby, Rasbo 

122 f.
Micrander, Ericus 274, 305, 306 f., 383  
Micrander, Julius, akad.-sekreterare, professor 

14, 25, 29 , 38, 42 f., 4 7 , 48 , 51. 55» 59, 
61, 62 , 6 9 , 7 4 , 7 5 , 7 9 , 9 3 , XOi, 102, 107, 
114 f., 116, 121, 122, 128, 139, 150, 179, 
181, 183, 2 22 , 270 , 2 71 , 2 73 , 2 80 , 323, 
328, 329, 332, 348, 386

—  såsom protokollsförare passim  
Micrander, Laurentius, U ps. 100 
Moberg, N icolaus 134 f.
M ontelius, M agnus 272
Morander, Anders, collega scholae x 10, 172
—  hans änka 186, 2 39 , 322  
M urich, Hans (Johannes) 198, 338  
Murman, Jacobus 21 9  f., 2 3 2 , 239 , 2 94 ,

308 f., 315 f-, 335, 338, 364, 369, 370, 
376, 377

Myrander, H elena, f. Bringius (3 1 2 ), (3 1 8 ), 
(3 2 2 ), (3 3 2 ), (3 3 4  f.) , 377 ff.

Myrander, Henrik, komm, i Stockholm, seder
mera kh i Torsåker 2 61 , 2 8 6 , 2 93 , 312, 
318, 321 , 322, 329, 332 , 335 , 347 , 35 9 , 
368, 3 76 , 377 ff-, 386  

M yring, Johannes 326  
Myrman, H enrik 8 9 , 2 91 , 302, 320  
Måns Andersson, akad.-bonde i Hönsgärde, 

Husby-Långhundra 120 f., 175, 186 
Måns Olsson, fiskare 313  
Mårten Hansson, skräddare 109 
Mårten Mårtensson, stadsvaktknekt 220 , 309  
M öller, N . N .,  apologist 2 47 , 2 4 8 , 277 
M öller, A lb in  123 
Mörk, gymnasist 363  
Mört, Matthias 301

N aschen , H enrik, överstelöjtnant 68  
Nathanael Eriksson, hingstridare 124 f., 143,

203
N eogard, Paulus, G othl. 179 
Nerbelius, Jacobus 289  
Nerbelius, Johan, kronofogde 8 , 183 
N ezelius (N etzeliu s), Johannes 56, 2 73 , 275
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Nezelius, Olaus, adjunkt, bibliotekarie 26, 58, 
87, 91, 100, 107, I 37> J 39» 150» 186, 
189 ff., 194, 207, 228, 259, 359 

Nils, en skomakare 29 
N ils Hansson (Johansson), fogde 336 f.
N ils Mattsson, borgare i östham m ar 133 
N ils Persson i Lövsta, Funbo 211 
N ils Simonsson 123
—  hans änka 123
N ils Svensson, kronofogde 1x3 
Noraeus, N . N . 376 
Norasus, Olaus Petri 222 
Norasus, Petrus, Lappo 100, 365 
N orberg, G udm und 239, 383 
Norcopensis, professor. Se Andreas Norco- 

pensis 
N ordin, Johannes 60 
Normoraeus, Andreas, kh i M ora 308 
Normoraeus, Henricus 308 
Normoraeus, Samuel 308 
N ortm an, Johannes 306 
Nybelius, Sebastian 34, 146
—  hans m oder 34» 146

Oberius, Johannes 47 
Odhelius, Olaus 119, 384 
Odhelius, Samuel 337 
Odhelius, Thore, kh i Jung  337 
Olaus Andreae, Holm. 203 
Olaus Magni, djäkne. Se O lof Magnusson 
Olaus Nicolai Bothniensis, kh i Torstuna 104 
Olivecrantz, Johan, kansliråd 8, 13, 23, 62, 

68, 303
Ollonqwist (Ollenqwist), Andreas 34, 64, 134, 

145
Olof, från Skeppsholmen i Stockholm 37
Olof, en pojke 141
Olof, snickare 38 f., 111, 362
—  hans hustru 38 f.
O lof Eriksson, akad.-bonde i Sparrsätra 333 
O lof Eriksson, akad.-bonde i Åkerby, V årfru

kyrka 352, 353 
O lof Håkansson, köpman i Stockholm 207, 

225, 259, 346, 347, 351 
O lof Jansson, bonde 183 
O lof Larsson, akad.-bonde i Edeby, Almunge 

385
O lof Larsson, landssekreterare, hans änka 373 
O lof Larsson, mjölnare 99
—  hans änka 99
O lof Larsson, stalldräng 111, 186, 239, 230, 

262
O lof Magnusson (Olaus M agni), djäkne 96 
O lof Markusson, akad.-bonde i Brunnby, Börje 

318
O lof Mattsson, m jölnardräng 302 f., 342« 357. 

361

Olof Nilsson, rättare i Svina, H arbo 323 
Olof Olsson i Enköping, hans barn 106 
O lof Olsson, akad.-bonde i Vallskog, Bälinge 

49 f-, 68, 323, 351, 354, 362, 367, 377 
O lof Persson, rådman 67, 133, 168, 169, 348 
Olof Persson, snickare 39 
O lof Sigfridsson (Zeffersson, Ziffersson), 

borgare 132, 241, 256 
Osenius, Petrus, Holm . 100, 384 
O tterdahl, Olaus 90, 121, 220, 236, 383 
Otto, Samuel 269 
Oxenstierna, Axel, rikskansler 266 
Oxenstierna, Beata, f. Leijonhufvud 363 
Oxenstierna, Gabriel, riksmarskalk 19 
Oxenstierna, Ture, guvernör 363

Palm, Olaus 261 
Palmroot, Johannes 316 
Peltz (Pels), Matthias, bruksinspektör 86, 191, 

299,339
Per Andersson, akad.-bonde i Klev, A lunda 

283, 286 f., 292 
Per Bengtsson, fiskare 313 
Per Bengtsson, fogde 270, 363 
Per Eriksson, akad.-bonde i T ibble, Rasbokil 

277. 354 f- 
Per Eriksson, bonde i Årby, Lagga 383 
Per Halvardsson, bonde i Risänge, H arbo 227 
Per Ingemundsson, guldsmed 217 
Per Jakobsson, glasmästare 57, 77, 198 
Per Johansson, akad.-bonde i Rörby, Bälinge 

310
Per Johansson, tullskrivare 135 
Per Jonsson, vaktmästare. Se Brook 
Per Knutsson, rättare i Simtuna 69 
Per Larsson, hospitalsdräng 312 ff.
Per Mattsson, vaktknekt 110, 241, 261 
Per Mickelsson 239
Per Nilsson, bonde i Edeby, D anm ark 157 f. 
Per Olofsson, akad.-bonde i Fresta, Alunda 

292
Per Olofsson, dräng hos hovrådet Bergenhielm 

274 f., 279 
Per Olofsson, snickare 275 
Per Persson [>salig>] 80 
Per Persson 342
Per Persson, akad.-bonde i Berthåga, Bond- 

kyrko 136 f., 150 
Per Persson, m jölnare i U lva 161, 180 
Per Persson, stadsvaktknekt 3 io f .
Per Persson, vaktknekt 91, 110, 127, 186, 

239, 298, 35 5  
—  hans hustru 239
Per Pålsson, akad.-bonde i Risänge, H arbo 

227
Per Staffansson, bonde i Harbo 227 
Per Svensson, kommissarie. Se Printz
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Perin^er (adlad Lillieblad), Gustaf 26 f., 42, 
93

Petraeu;, Johan , V erm l. 132  ff ., 2 5 7  
Petraeus Zacharias, S m ol. 4 s
—  h a n sä n k a  4 5
Petrin, Ricolaus, Vestrog. 100
Petrus, kusor. Se Albogius
Petrus Erci 277
Petter. Se Per
Pfeiff, D adel 17 f., 27
Pfeiffer, Ma'ernus 10, 13, 28 ff., 40
Philip, urmarare. Se T helott
Phragmenius, G abriel 319
Pictorelius, Canlus, Vestm. 48, 222
Pijl, Samuel 30&
Planting, N . N . 272
Plenning, N ils, rådman 321
Polk, Olaus, komm, i Enköping 106
Pop(p)elm an, Sebastianus 6o , 308, 3 4 7
Posse, M auritz, landshövding 239, 246, 328
Pourell (Purell), Magnus 56 f., 106
Printz, Carolus, Upl. 222, 260
Printz (Printzius), Jacobus 119, 222, 239, 383
Printz, Per Svensson, kommissarie 82
Printz, Roland 82, 260
Prosperius, Gustaf, notarius publ. 296
Pråt, Petter, skräddare 132
Puke, Per 323, 331
Purell. Se Pourell
Pål Andersson, bonde i Risänge, Harbo 227

Quensel, Conrad, sekreterare hos Magnus 
G abriel D e la G ardie 51, 55» 62, 106 

Quensel, Johannes Andreae 56

Rabenius, Olaus 64
Radewitz (Radewies), Georgius 10, 13, 28 ff., 

64, 100
—  hans fader 28 f.
—  hans moder. Se K atarina Keller 
Rahm, Lars, remsnidare 217 
Ramelius, Petrus, Suderm. 383 
Rarasbergius, Johannes, Vestm. 38 f. 
Ramsbergius, Petrus, Vestm. 38 f.
Rasmus Eriksson, boktryckaregesäll 98
—  hans barn 98
—  hans änka 98
Ravius, Christianus, professor 85, 194, 348, 

349
—  hans dotter 328
Reenhielm, Jakob Isthmenius, riksantikvarie

285
Reenstierna, N . N . 278, 290 f.
Refftelius, Johannes 77 
Repplerus, D aniel 99 f.
Rese, Per, ryttare 324 
Reuter, Carl, överste 172

26 -  724147 Sallander

R hodin, Andreas 27, 60, 310 f., 312 ff., 323, 
325, 338 

Rhodin, Clemens. Se Rudin 
R hodin, Laurentius 283, 310 f., 312 ff.
Rhodin (adlad Leijonbielke), Johannes, Ves

trog. 100 
R hodin, Petrus, Vestrog. 349 
Rhudelius. Se Rudelius 
Rhudin. Se R udin
Ribbing, Lennart, guvernör 90, 121, 235 f., 

385
—  hans barn 236, 385 
R ibbing, Sven 204
Rimmius, Georg, stadsfiskal 97, 123 f., 208, 

303
R ing(ius), Jakob, fogde 10, 34, 38, 4 3 , 4 4  f., 

48, 50, 59» 70, 71, 76, 79, 80, 81, 82, 138, 
143, 159, 173, 185, 189, 1 9 t, 193, 206 f., 
215, 239, 271, 319, 328, 334, 337, 346, 

387
Robertsonius (Robertzonius), Johannes 40, 

280 f., 310, 312, 364, 369 
Rochus, Petrus 347 
R odd(e), Johan 90 f.
Rodersköld, Catharina. Se Chruzelius
Rolamb. Se Rålamb
Rolott, Johannes Laurentii 100
Rommel, Algot, bitr. fogde 8, 35, 42, 73.

81, 99 . *T3» 139. 150, 183, 185, 191, 
(193), 206, 209

Rommel, Börje, bokhållare 37, 7 3 , 74 , 80, 81,
82, 127 f ., 1 4 5 , 150, 173» 180, 1 9 3 , 194, 
317

Roselius, Olaus, Bothn. 81, 319 
Rosenfeldt, Christopher 281 
Rosenflycht, N ils, assessor 128 
Rosenhoff, Johan, assessor 320 
Rosenmüller (Rosenmöller), Christian 60 f.,

148, 275 f-, 308 
Rosing, Johannes, Suderm. 100 
Rosing, Samuel 77, 88 
Rothm an, Johannes, läkare 320 
Rox, Anders Persson, kronofogde 7, 80, 113» 

128, 131, 157 L, 175, 183, 207, 237. 238, 
239. 246, 310, 322, 346, 350, 353 

Rudbeck, Ingo, stadsskrivare 99, 243 
Rudbeck, Olaus, professor 8 f., 11, 14, 16, 20, 

21 ff., 25, 26, 3 i, 32, 33, 4x, 44. 46» 47 . 
51, 55» 58, 59. 61. 62, 69, 70, 72, 74» 75»
83, 94, 95. t2 2 , 143, 152, 161, 176, 180 f., 
212, 226, 229, 230, 245, 259, 277» 28i> 
296, 299 f-, 302, 304, 307, 315, 318, 319, 
328, 345, 347. 348, 372 ff., 384. 385

Rudbeck, Paul 291 
Rudbeckius, Daniel 60
Rudbeck(ius), Petrus, professor, domprost 7» 

8, 9, 11, 16, 18, 23, 25, 27, 31» 32* 38,
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46, 4 8 , 5 5 . 59. 61 , 6 2 , 63 , 73 , 78 , 8 8 , 91 , 
100, 108, 112, 117, 121, 122, 129, 136,
137, 151, 162, 165, 174, 175, 187, 191.
193. 194. 195. 196, 2 02 , 2 06 , 207 , 208,
222, 2 23 , 2 34 , 247. 2 6 3 , 2 70 , 2 76 , 277 ,
278, 2 8 9 , 2 90 , 299, 300 , 301 , 303, 304,
322, 334. 3 38 , 340, 351, 352, 353, 363,
365, 3 66 , 377, 380, 381 , 382 , 383

—  Närvarande i konsist. 7 , 11, 16, 19, 24 , 30, 
4 4 , 4 6 , 4 8 , 51, 58, 6 i ,  72 , 76, 91» 121,
127, 136, 145, 151, 164, 173, 184, 188,
189, 195» 204 , 209 , 2 20 , 235» 244 , 268,
270 , 275 , 299 , 303, 317 , 333, 340 , 349.
363, 376, 380  

Rudbergius, Benedictus, lektor i Skara 42  
Rudelius (R hudelius), Bricus 117, 319  
Rudelius (R hudelius), Johannes, U p l. 2 9 4  
Rudin (R hodin, R hudin), Clemens 2 74 , 320  
Rugman, Britta, f. Bring(ius) (1 3 7 ), (2 8 5 ),  

(3 1 2 ), (3 7 6 ), 377, ( 378)
Rugman, Jonas 137, 2 59 , 277 , 285 f-, 312, 

318 , 321, 322, 329, 332 , 334 f-, 338, 344, 
347, 359, 362, 368, 376, 377 tf-, 38o, 386  

Runvelius (R undvelius), Petrus, prästman 59, 
60 , 98 , 128, 204  

Ruth, Simon 17 f., 27  
Ruuth, Jakob, kammarskrivare 112 
Ruuth, Margareta 63  
Rålam b, Anna. Se G ripenhielm  
Rålamb, Claes, riksråd, överståthållare 70 ,

138, 204, 302, 341

Sack, Carl F ilip 304 f.
Sahlman (Saalman, Salman), Lars Johansson 

(»K nivsm edslasse») 39 f., 95 , 105, 108 ff., 
117 f., 121 

Salander, Sveno, Ups. 59 
Salanus, Johan Jonsson, borgmästare 46  
Salanus, Jonas Petri 251 ff.
Salanus, M agnus Petri 251 ff., 290  f.
Salanus, N icolaus Jonae, k h  i K öp ing  128, 

363, 373, 374, 375 
Salanus, Petrus Jonse, assessor, hä radshövding  

27, 129, 131, 172, 251 ff.
Sal beck, Jöran, son till rådman Erik Jöransson 

(1 6 5 ), (1 6 6 ), (1 6 7 ), (1 6 9 ), (1 7 7 )
Salen ius, Johannes 60  
Salman. Se Sahlman  
Salmonius, Salom on 311 
Salmonius, Samuel 3x1 
Salomon 165, 167, 169, 199  
Salonius, Bengt, stadssekreterare 284
—  hans moder 284  
Samuel Arvidsson 9 9 , 347
Samuel Johansson, klockare 82 , 208  f., 223 f., 

277, 279, 316
—  hans brorson 180

Sara Tomasdotter, hustru till båtsmannex Jo* 
han Bengtsson 144  

Scarin (Scharijn), Asm und 99 , 347  
Schaefer, Henrich. Se Scheffer 
Schalin, Ericus, H els. 72 
Schalin, Lars 326  
Scharijn. Se Scarin 
Schedvinus, Johannes, Vestm. 296  
Scheer. Se Scherer
Scheffer (Schaefer, Schaffer) (adäd Heerd- 

hielm ), H enrik, hovrättsauskaltant 179, 
2 35 , 2 3 7 , 2 60 , 2 61 , 263 , 265 f-, 269, 
273 f., 280 , 310, 317, 3 2 6  362 f., 372, 
374, 380 , 385, 387  

Scheffecus, Johannes, professor, bibliotekarie 
7, 9, 33, 35» 79, 8 0 , 13c, 153, 162, 229, 
2 3 4 , 2 6 4 , 265 , 303, 3iOk 360 , 381

—  Närvarande i konsist. 7, 58, 7 7 , 8 4 , 103, 
107, xx6, 122, 139, 142, 143, 145, 146, 
262

—  hans dotter 12 3  f.
Schenström (Skenström), Sveno, Ostrog. 27 f., 

8 1 , 100, 1 6 7 /1 6 8 , 383  
Scherer (Scheer), Henrik, stallmästare 73, 

2 4 6  f., 327, 331 
Schmedeman (Smedman), Johannes 66  
Schmidt, Matthias, bardskärare 356  
Schroderus, Olaus, lektor i G ävle 2 6 3 , 268 , 

347
Schult (Skult), Laurentius 2 71 , 272  
Schultin (Skult, Skultin), Olaus, V estm . 100,

384
Schultz (Skuitz), Joachim, Finno 66 , 7 6 , 82 , 

9 8 , 175
Schwede (Sw ede), Johan 27, 104, 106, 281, 

304  f„ 306  f.
Schäffer. Se Scheffer(us)
Sebenius, Laurentius, V estm . 222  
Sidenius, D aniel, professor 133 (»doct:r 

D aniel»)
Siggonius, Laurentius, Vestrog. 319
Silfversparre, Åke 56
Silfverström (Sölfwerström ), Johan 306 f.
—  hans betjäntpojke 305, 307 
Sim m ing, studenter 9 0 , 290  
Sim m ing, U n o  290 , 316
Sim on Eriksson, akad.-bonde i örb y , Rasbo 

206 , 239, 247 
Simon N ilsson  126
Simon 01(of)sson, fiskare 39 , 50, 2 96 , 3x5, 

353
—  hans hustru. Se Ingeborg
Sim on 01(of)sson, guldsm edsgesäll 273 , 316, 

32 0  f„ 345 
Sim on Pålsson, slaktare 217, 221 
Siwert (Z ifw ert), Johan Gregersson, bokbin

dare 132, 133, 157 f-, x68, 319
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—  hans hustru 158
Skeppare, Gert, guldsm ed, hans änka 324 f. 
Skoman, D aniel, snickare 39 
Skragge, Samuel 289
Skruf, N ils  56, 108, 220 , 290 , 298 , 308 f., 

315 f., 320 f., 335. 336 
Skult. Se Schult 
Skultin. Se Schultin 
Skultz. Se Schultz 
Skunck, Andreas Jönsson 60  
Skunk (Skunck), Samuel, professor 7, 9 , 10, 

20, 22 , 24, 26 , 35, 38, 41 . 42, 43. 4 6 , 48 ,
49. 50, 55, 60 , 61 , 62 , 63 , 70 , 7 1 , 78 , 80 ,
9 5 , 98 , 103, 104, 105, XI2, 114, 116, 136, 
137. 153. 159. 169, 170, 171, 174, 182,
183, 185, 187, 190, 192, 193. 195. 202,
205 , 207, 212 , 232, 249, 250 , 260 , 261,
263 , 276 , 277 , 278, 280 , 281 , 2 8 2 , 295,
297, 298 , 299 , 300, 301, 308, 318, 323,
334. 335. 337, 338, 34° , 345, 348 , 349,
352, 359, 364, 366, 376, 377, 380, 381,
382, 383, 384, 385

—  Närvarande i konsist. 9, 11, 19, 38 , 4 0 ,
4 4 , 4 6 , 48 , 51, 58, 61 , 69 , 71» 76 , 77, 82 ,
83 , 94 , 97 , 103, 104, i n ,  122, 136, 142, 
143, 145, 146, 151, 159, 163, 164, 172,
173, 179, 182, 184, 189, 192, 195, 204,
209, 212 , 213 , 248 , 259, 2 62 , 275 , 280,
282 , 294 , 295 , 298 , 299, 304, 308, 317,
319, 325, 326, 333, 336, 337, 339, 340,
342, 349 , 355, 356, 360, 362 , 3 63 , 369,
376, 380, 386

Skytt, Erik Andersson, rättare i Dragby, 
Skuttunge 24 , 226  

Smedman. Se Schmedeman 
Snif, Per Eriksson, rådman i G ävle 184  
Sohm, Ericus, skolnotarie 18 f.
Soot, Anna 306, 35 6  f.
Soot (Soth), Johan, f. d. amanuens 268  
Sparfvenfeldt, Johan Gabriel 271 , 2 78 , 303, 

319 f.
Sparman. Se Sparrman
Sparre, Karl, landshövding 8 , 35 , 42 , 58, 60 , 

112, 2 62 , 2 63 , 2 70 , 2 8 0  
Spar(r)man, Ericus 100, 106, m  
Spar(r)m an, O lof, kh i T illinge  211  
Sperling, Carl Gustaf 2 8 1 , 3 0 4  f., 3 06  f. 
Spilhammar, N . N .,  löjtnant 188 f.
Spolander, N icolaus, Lappo 192, 196, 222
Spole, Anders, professor i  Lund 349
Staf, Johan, krögare 2 5 6
Staffan Staffansson, bonde i Harbo 227
Staffander, Laurentius, Vestm . 365
Staienus, Johannes, biskop, hans änka 226 ,

325
Starck, Johan, kom m , i Nartuna och Gottröra 

37 f-

Starman, D aniel, skrivare i Bergskollegium  
310 , 317 , 318, 321, 322  

Stehn (Steen), Samuel, slottsfogde 9 , 6 0 , 62 , 
93. 105, 116, 129, 131, 132, 133» i 8 7» 196, 
197, 2 0 0 , 2 13 , 216 , 2 1 8 , 2 20 , 2 3 1 , 2 3 6 , 
239 , 2 41 , 242 ff., 2 48 , 249 f-, 258 , 261 , 
281 , 293, 322 , 328, 334 , 338 f., 341, 344. 
348, 355, 371 

Stenius, Olaus M ardni, professor 235 , 348  
Steuchius, Matthias, professor 93 , 129, 160, 

163, 164, 173, 183, 184, 187, 190, 192,
193, 194» 2 07 , 2 14 , 2 15 , 2 26 , 2 29 , 2 33 ,
242 , 245 , 2 49 , 263 , 2 79 , 2 8 7 , 293, 2 9 6  f., 
299, 301, 309 , 312, 315 , 318, 322, 333f-, 
335, 338 , 340, 347 f-, 364 , 365, 366, 3 70 , 
372, 376, 378 , (såsom rektor passim sid. 
3 8 0 -3 8 7 )

—  Närvarande i konsist. 173, 179, 182, 185,
188, 189, 192, 204 , 2 09 , 214 , 2 2 0 , 227 ,
241, 242 , 2 4 8 , 2 54 , 255 , 2 57 , 259 , 2 61 ,
262 , 268 , 2 70 , 273 , 2 74 , 2 7 9 , 2 8 0 , 2 8 3 ,
284 , 2 8 8 , 2 89 , 2 91 , 2 9 4 , 2 95 , 2 9 8 , 299,
303, 304, 3 05 , 308 , 3 10 , 3 1 1, 315, 317,
321, 322, 323, 325, 326, 333, 335, 339,
340, 341 , 342 , 344, 345 , 348 , 362 , 363,
369, 372, 376 , (såsom rektor sid. 3 8 0 -3 8 7 )

Sriernhöök, Andreas, häradshövding 73 , 117, 
206, 2 13 , 2 76 , 285  

Sdgelius, Henricus, W exion . 383  
Sdgzelius, Elisabeth. Se Terseras 
Sdgzelius, Laurentius, ärkebiskop 311, 348  
Sdgzelius, Laurendus [d. y.] 77  
Sdgzelius, Matthias 60  
Sdlleras, Johan, kh i Funbo 312
—  hans änka 4 0 , 310 , 312 , 335 f., 364, 369 f. 
Strang, Jakob 308
Strelingius, Johannes, Sm ol. 60  
Stråle, Per, överste 355 f.
Sträng, Jacobus 384  
Strömberg, N . N . 277 , 305, 307  
Stubb, Margareta 323 f.
Stubb, Staffan 323
Styrenius, Ericus, rektor i  Linköping 137 
Stålarm, Maria, f. K yle 204  
Sundberg, N icolaus, Verm i. 319 , 332 f., 344  f., 

347, 349, 362  
Sundelius, Johannes 60  
Sundelius, Jonas, professor, assessor 383  
Sundius, Johannes 273  
Svahn, Ericus 269
Swanberg, Olaus 30 , 252 f., 2 90 , 321, 372  
Swanehieim , Johan, sekreterare 62  
Swanwall, Andreas 92  
Swedberg, Jesper 383  
Swede. Se Schwede 
Swederas, Matthias 349
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Svea Eriksson, akad.-bonde i  Ekeby, M arkim  
291

Sven Jonsson, akad.-bonde i Ullentuna, Skepp* 
tuna 247

Sveno Jonas, professor 2 32 , 2 34 , 384  
—  hans arvingar 384
Swinfot, Johan, sedermera kh i Älvkarleby 

112
Sylvin, Benedictus 83 f., 8 7 , 222  
Sylvius, Sveno, Vestrog. 222  
Säfwenbohm, H artvig 100  
Söderholm, Jakob 305, 306  f.
Söderling, N icolaus 285, 347, 365  
Söderman, Sven 119, 120  
Sölfwerström. Se Silfverström

Tavonius. Se Thauvonius 
Teet, Erik, häradshövding 230  
Tegner, Gabriel N icola i, U p l. 125, 132 ff., 

272 f.
Tegner (T ägner), N ils  Arvidsson, hingstridare 

124 f., 164, 2 03 , 272 , 289  
T elin , Johannes, Angerm. 39 
Teller, Johannes, Suderm. 6 3 , 8 8 , 255 f., 290, 

316
Telm an (T ellm an), O lof, komm, i Uppsala  

222
Terseras, Elisabeth, f. Stigzelius, änka efter 

professor U no Terseras 76 , 93 , 160, 180, 
232 , 298 , 301  

Terseras (adlad Tersér), Petrus 76 , 165 ff., 
176 ff., 180, 184, 187 f., 194 f., 196 ff., 
20 9  f., 262

Terseras, U no, professor 13, 4 2 , 76 , 180, 318  
Thauvonius, Abraham, biskop 6 0  
Thauvonius, Abraham Abrahami 60  f., 222  
Thelott, Philip  Jacob, urmakare 77 , 88 , 342  
Thunberg (Tunberg), Jonas 4 7 , 155 
Tigerhielm , Bengt, sekreterare 135» 241, 273, 

326
Tijm an, Julius 6 6  f.
Tillasus, Johannes, Vestm. 100  
Tingw all, Petrus 48  
Tiselius, Carolus 60  
Tiste, D aniel, Vestm. 47  
Tolfstadius, Ludovicus 123 f.
T ollbohm  (T olboum ), Birger 27, 133, 134, 

144, 165 ff., 177 f., 184, 197 ff-» 222  
T oltonius, Olaus 271 f.
Tomas Eriksson, akad.-bonde i Källberga, 

Alunda 2 87 , 315 
Tomas Larsson, humlegårdsdräng 257  
Tomas Staffansson, hejderidare, hans änka 38 
Tordenius, Ericus 212
Tore Bengtsson, akad.-bonde i Mälby, T illinge  

131. 342 f-

Torpensis, Laurentius. Se Laurentius A ndre«  
Torpensis 

Torselius, Andreas 222  
Torsten Andersson, bonde i Vaksala 306  
Trana, Benedictus 6 6  
Tranasus, Johan, Suderm. 88  
Tranhemius, Johannes, Vestrog. 274 , 359  
Trechou, Petter, bardskärare 118, 182, 345,

369
Trogelius, Matthias 145 f.
Tropp, N . N ., dansk(?) överste 283  
Tulenius, Ericus, Vestm. 347 
Tunberg. Se Thunberg  
Tunder, Christian, Lubec. 267, 317  
Tunström, Johannes Abrahami 57 
Turdin, Olaus 383
Ture, son till mjölnaren Johan Mattssons hus

hållerska (3 6 0 ), 361  
Tweet, Andreas 6 0 , 6 6  
Tysk, Erik, fiskare 313  
Tystberg(ius) (Tyssbergius), Petras, Suderm.

6 7 , 3 16 , 383  
Tägner. Se Tegner 
T örling, Laurentius, G othob. 64 , 100  
Törnwall, Petras 9

Uhr, N ils , häradsskrivare 183, 21 4  
Ulfsparre, N . N .,  student 248 , 2 77 , 278, 

291 , 301 
U l(l)berg , Johannes 257  
U llin , Petrus, Vestrog. 78 , 384  
Ulm skog, Andreas. Se W erm e  
Ulstadius, Andreas 84  
Ulstadius, Laurentius 84 , 237  
Undenius, Haquinus, Vestrog. 237 , 258  f. 
Unneras, D aniel, Smol. 113, 321 
Unonius, Katarina 233
Unonius, Lars Olsson, fogde 12, 14, 24 , 27, 

49. 63 f., 65 , 69  f-, 73* 93. 104 f-, 130 f., 
136, 146 f., 148, 161, 184, 213 , 2 2 4  ff.» 
228, 231 f., 233, 246 , 231 , 238, 2 8 7 /2 8 8 ,  
288 , 318, 319, 322, 324. 328 f., 331, 333, 
336, 343, 346, 349 ff-, 359, 3^5 ff- 

Unonius, O lof, professor 348  
Utter, Olaus, Roslag. 100, 104, 124 f., 202 ff. 
Uttermarck, D aniel, ståthållare 26 0

W aalman. Se W adm an  
W adensten (adlad W adenstierna), Lars 63 , 

104, 268 , 269, 326  
W adm an (W aalm an), N ils , komm, i Vassunda 

320, 323 , 331 
W agner, dansk ryttmästare, krigsfånge 283, 

(2 9 4  f.) , 298 , 299  
W aldius, Jacob, kh i Uppsala-Näs 160  
W aldius, Jacobus Jacobi, Ups. 383
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Valerius, Harald, biblioteksamanuens 4 1 , 87 , 
91 f., 139, 143, 145, 170, 200 , 2 3 3 , 384

—  hans styvbarn 145, 233  
W allenius, Johannes, H els. 319
W allin , Carolus Petri (Carl Persson), biblio- 

teksamanuens 138
—  hans barn 143, 359
—  hans änka 143  
W allin , Johannes 295
—  hans styvfar 295  
W allin , M agnus 6 0  
W allinus, G eorgius 222  
W allrave, Maria 8 8 , 329  
W alstenius, Christianus, Finno 19 
W andalin , Carolus 6 4  
Vanochius, Andreas 323  
W anzonius, Andreas 2 2 2 , 2 31 , 2 60 , 282  
W eilandt, Joachim, köpman i Stockholm  233  
W elt, Per Larsson, vice slottsfogde, mantals-

kommissarie, arrendator i U ltuna, Bond- 
kyrko 99 , 257 , 283  

W enm an, Jacob, Vestrobothn. 319  
Wennaesius, Ericus, akad.-sekreterarens ama

nuens 7 , 10, 15 f., 25 , 31, 92 , 326, 328  
W ennerberg (W ännerbärg), Johannes 159» 

310
—  hans föräldrar 159
Verelius, Olaus, professor, räntmästare 7, 9 .

15» 2 1, 25,» 36, 41» 45, 49, 50, 54, 61 , 68,
72, 73, 74, 75, 76 , 80 , 81 , 92, 102, 105,
112, 114, 129, 143, 146, 152, 178, 179,
180, 182, 183, 184, 185, 188, 190, 191»
192, 193, 194, 195, 201, 204 , 205 , 206 ,
207, 212, 214, 215, 223, 225 , 226 , 228 ,
229, 230 , 231 , 233, 235, 236 , 237, 238 ,
239, 240, 241 , 242, 245, 246 , 247, 249,
250, 253, 254, 255, 260, 263 , 2 65 , 266 ,
267 , 270, 271 , 273, 274. 2 76 , 277, 278 ,
279, 285 , 286 , 287, 289, 290 , 294, 299»
300, 301, 302, 303, 304, 306, 307, 308,
310, 316, 318, 320, 323, 328, 344, 345,
346, 348, 357, 358, 360, 361, 364, 369,
370, 371, 372, 374, 375, 376, 377, 378,
379, 381, 382,

00 387
—  Närvarande i konsist. 7 , 12, 19, 24 , 34,

35, 36 , 37, 4 0 , 44» 4 8 , 61 , 6 8 , 6 9 , 72 , 84 , 
9 1 , 9 7 , 104, 107, i n ,  116, 122, 127, 139, 
142, 143, 145, 146, 151, 182, 185, 188,
189, 192, 195, 204 , 212, 2 13 , 2 1 4 , 220 ,
227 , 2 31 , 2 35 , 2 37 , 240 , 241 , 244 , 248,
2 51 , 254 , 2 5 9 , 2 61 , 262 , 2 70 , 2 71 , 273 ,
2 75 , 280 , 2 8 2 , 2 84 , 289, 2 94 , 2 9 9 , 302,
303, 304, 306, 308, 317, 319 , 325 , 339,
340 , 341, 344, 345, 357, 360, 362, 363,
3 69 , 376, 380 , 387

—  såsom räntmästare även passim
W erm e (förut U lm skog, ö lm sk o g ), Andreas,

Verml. 89 , 96 , 105, 108 f., 117 (U lm skog), 
118 (U lm skog), 121 f. (U lm skog), 31 6  
(U lm skog), 321  

W erw ing, Lars Persson, länsman 245  
W essm an, Johannes. Se A m bigenius 
W essm an, O lof, Roslag. 8 7 , 91  
W ester, Tobias, Ostrog. 9 8 , 222  
Vestius, N . N .,  fiskal 375  
W estius, Johannes 235 f., 337  
W estius, Laurentius 66  
W estius, Samuel 383  
W ibb ling , Johan 121, 222  
Victorinus, Laurentius, Vestrog. 178  
Videnius, Johannes 2 88 , 289  
W igm an, Jonas (Johannes), H els. 60 , 284 , 

3 1 9 , 3 2 4  
W ijnruth, Johan 29
—  hans söner 29
W ikare, Karl Andersson, stadssekreterare 248  

(Carl Anders), 315 (Carl Anderson)
W inge, Abraham Persson, fogde 14, 36, 8 7 , 

175, 186, 360  
W inter, N . N ., tullinspektor 72 , 127, 261  
Vistadius, N . N . 203
W olcher, Petrus 10, 13, 28  ii., 59» 8 4 , 87  f., 

89 , 9 1 , 97» 98 , 118 ff., 123 f., 140  
W olim haus, Andreas 347  
W olim haus, H elena 324  
Vorgang, Bertil, borgmästare i östham m ar

155 ff.
W rangel, N . N . 17, 27  f.
W retm an, Johan, komm, i G am la Uppsala 6 0  
W retm an, Martinus, U ps. 100  
W ännerbärg. Se W ennerberg

Zacharias Jönsson, humlegårdsdräng, hans 
hustru. Se Karin 

Zacharias Mattsson, humlegårdsdräng 2 5 0 , 
262

—  hans hustru 2 30 , 262
Zacharias Unesson, köpman i Kopparberg 387
Zellinger, Olaus 18
Ziervogel, Johannes Martinus 30, 222
Zifwert. Se Siwert
Z oll, H enrik, bagare 18, 239

Åberg, Petrus 259  
Åhström, Erik 272  
Åkerblad, Johannes 369 , 370, 376  
Åkerman, Olaus, professor 2 0 , 2 2 , 27 , 28, 29 , 

31, 32, 33, 4 8 , 49, 50, 53, 55, 57 f-, 6 3 , 
68 , 71 , 72 , 74 , 75, 8 1 , 8 2 , 8 5 , 8 6 , 88 , 91 , 
93» 9 5 , 9 8 , 102, 103, 105, 114, 115, 121, 
122, 123, 125, 128, 129, 130, 132, 140,
141. 142, 143, 147, 149, 153, 154, 159,
161, 163, 171, 179, 180, 181, 183, 189,
190, 191, 193, ! 95, 199» 2 00 , 201 f., 203 ,
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204, 205, 207, 208, 209, 210, 2 1 1, 214,
215» 2 I 7> 220, 221, 223, 226, 228, 230,
236, 248, 254. 258, 260, 261, 263, 265,
267, 269, 270, 276, 281, 285, 288, 292,
293, 294, 299. 300, 3 o i, 303, 304» 3x8,
3 X9 , 337» 338, 343, 344, 346, 348, 358,
359, 360, 369, 376, 377, 381, 382 

—  N ärvarande i konsist. 19, 24, 27, 30, 46, 
47 , 48, 57, 61, 68, 69, 71, 72, 74, 82, 84, 
91, 94, 97, !03 , 107, x i i ,  116, 121, 122, 
123, 127, 131» 13 9, 140, 142, 145, 146,
151, 157» 159» X64, 179, 181, 182, 184,
189, 192, 195, 202, 204, 209, 214, 216,

218, 220, 227, 248, 253, 257, 259, 261,
262, 268, 270, 273, 274, 275, 280, 283,
284, 288, 289, 291, 299, 303, 304, 305,
311, 317, 337, 340, 34X, 342, 345, 348,
357, 380

Ärling. Se Ehrling

Öberg, Nicolaus 67 
Ölmskog, Andreas. Se W erm e 
ö rn , Johan 320, 380 
Österman, Sveno Johannis, Holm. 69



SAKREGISTEÉ

Adeln. Se Studenterna: nobiles 
Adjunkturer:

Filos. fak. 34, 189 
Teol. fak. 26, 189, 309 

iErarium . Se Räntkam maren 
Akademibönderna (i allm änhet) 73, 150, 240, 

249, 250, 283, 295/296 , 327
—  D agsverk en , g ä stn in g , sk ju tsn in g  7 4 . 150, 

180, 213, 214, 215, 224, 225, 267, 298, 
299, 327, 352 f., 368

Akademiens byggnader 147, 159, 180, 231,
259» 262, 328, 383

—  Se även under Boktryckeriet 
Akademiens räkenskaper 13, 63 f., 130, 176,

183, 292, 317. 318, 326 ff., 340, 374 
Akademiens stat 262, 267 
Akademifogdarna (i allm änhet) 161, 260, 

326 f., 337, 383 
Akademikvarnen x i, 19, 260, 262, 299 f., 303, 

318 f., 357 ff- 
Akademisekreteraren (notarius Consistorii) 92, 

107, 114 f., 139, 154, 194, 227, 332, 360 
och passim

Antikvitetskollegium 74, 107, 282, 291, 328, 
338

Apotek och apotekare 85, 216 f., 305, 328, 
339, 383

Bagare 18, 144, 239, 249, 360, 361 
Bardskärare (barberare) 118, 122, 126, 132, 

134, 163!., 182, 218, 219, 261, 311, 345, 
356, 369 

Barnhuset i Stockholm 259 
Beridare. Se Stallet och stallmästaren 
Bibeltryckstunnan 328
Biblioteket och bibliotekarierna 41, 58, 87, 

91 f., 107, 138 f., 150, 189 ff., 207, 259, 
285, 321

—  Se även under Johannes Loccenius och 
Olaus Nezelius i personregistret

Bokbindare 129, 142, 157, 168 
Bokhandlare 259 
Bokhållaren passim
Boktryckeriet och boktryckarna 26, 27, 98, 

330, 381
—  Se även under H enrik Curio i person

registret

Borgerskapet 172 f., 184, 189 ff.
Botaniska trädgården (Hortus botanicus) i i ,  

14, 259, 322, 328 
Brandfara och brandredskap 147, 330, 340, 

341, 343 
Bryggare 193, 207, 214, 314, 347 
Bråk 17, 18, 27 f-, 56, 57, 104, 108, 219 f., 

232, 240, 242, 257, 290, 293, 298, 308 f., 
315 f., 324, 335, 336, 338, 359, 364, 370, 
376

Byggmästare 347 

Cancer 116
Cassa (Fiscus) studiosorum 98 
Collegium antiquitatis. Se Antikvitetskolle

gium

Dansmästare 113 
D ekanerna 122, 229, 318 
Depositionen och depositor 18, 27, 88 f., 96 f., 

140 ff., 145, 202, 205, 229 f., 233 f., 238, 
241, 269

—  Se även under Olaus Beckius i person
registret

Dissektioner 289
Domkyrkan 290, 301, 362, 373, 383
—  bänkrum  186, 194, 207
—  Se även Organist
D råp 310 f., 312 ff., 323, 325 
D uellering 104, 106, n i

Elenchus praelectionum. Se Föreläsningskata- 
logen

Exercitiemästarna 192
—  Se även under Johan G rubb och H enrik  

Scherer i personregistret

Fiscus. Se Cassa
Fiskare 39, 99, 111, 116, 282, 296, 312, 

315, 349, 353 
Formsnidare 60, 7 7 , 88, 176, 180, 262, 313 f., 

386
Fäktmästare 73, 115, 192, 196, 246 f., 301, 

333, 338
Föreläsningar (lectiones publicae) 11 
Föreläsningskatalogen (elenchus praelectionum, 

index praelectionum) 148, 176, 330
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Förhållandet mellan akademien och stadens 
myndigheter 44, 68, 71, 115, 176, 244 f., 
263, 267 

Förmynderskap (i allm änhet) 231 
Försvarsförberedelser 115, 340, 341, 343, 344, 

380, 386

Garvare 134 
G atorna 312, 332 
Gipsmakerska 88
Glasmästare 56, 57, 77» 198, 241, 247, 278 
Gras serande. Se Bråk
Guldsmeder 217, 272, 273, 320 f., 324, 345 
Gustavianum 92

Hattm akare 89 
Hejderidare. Se Jägmästare 
H ingstridare 124, 203 
H ortus botanicus. Se Botaniska trädgården 
Hovslagare 41, 176, 211, 250, 262, 322, 353 
Humlegården och dess personal 50, 61, 80, 

115, 129, 134» 142, 148, 224, 225, 250, 
257, 262, 283, 291, 323, 329, 351, 367 f., 
370

Index praelectionum. Se Föreläsningskatalogen 
Inform atorer (praeceptorer) 264 
Inspectores:

Räntkam m aren (iErarii) 229, 259, 282, 381 
Stipendiaterna 43, 122, 282, 318 
Typographiae 318, 381 

Instrum entskap 362

Justering av m ått och vikt 172, 306 
Jägmästare (hejderidare) 50, 58, 164

Kanngjutare 217, 229, 327, 261 
Klockare 82, 113, 180, 208, 223, 238, 257 f., 

277, 279, 280, 316, 334 
Knivsmeder 39, 313
Kommunitetet och spismästaren 10, 14, 20, 

26, 43, 50, 59. 78, 107 f., n o ,  i i 4 ,  116, 
149. 159. 163, 212, 223, 230, 231, 260 f., 
267, 269, 270, 280, 281 f., 283 f., 294, 
296, 322, 327, 369 

Konsistorium 122, 229, 318, 380, 381
—  Amanuens 122, 339 
Konterfejare 257
K ronofogdarna (i allm änhet) 260, 325 f. 
K rukmakare 312 
Kursorerna 319 
K varnar 246, 347
—  Se även Akademikvarnen 
Kyrkvaktare 18 
Källarsven 17, 241, 242

Landskap. Se N ationerna 
Lappar 64 
Linvävare 144
Lägersmål 63, 72, 78, 81, 123, 127, 140 ff., 

175. 178, 188, 204, 211, 230, 244, 257, 
258 f., 319, 324. 325, 332 f., 347, 362 

Lösdrivare 129

M jölnare 18, 19, 27, 99 , 127, 128, 131, 172, 
175, 180, 213, 262, 302, 310, 319, 320, 
342, 347, 357 H.» 360 ff.

M urare 319
Musik och musikanter 69, 81, 96, 108, 116

N ationerna (landskap):
Angerm. 192 
Bothn. 192 
Roslag. 95, 320 

N otarius Consistorii. Se Akademisekreteraren

O rganist 18, 371
O tidigheter 39, 123, 217, 238, 241, 256, 275, 

291, 302, 342

Papperskvarn och pappersmakare 44, 246, 
313, 328

Paskiller 93, 213, 216, 243, 249, 274 f., 279, 
280

Praeceptorer. Se Inform atorer 
Prebendebönderna (i allm änhet) 7 
Prebenden (i allm änhet) 10, 276, 278, 284, 

286, 288
Professorerna (i allm änhet) 11, 148 f., 179, 

233, 240, 263 
Professorsänkorna 138, 232 
Professurer: 

filosofi 93 
grekiska 93, 386 
juridik 269
logik och metafysik 26, 42, 93, 129, 160 
matematik 278
orientaliska språk 26, 42, 93, 108 
teologi 319 

Promotion 42, 103

Quaestor. Se Räntkam maren och Räntm astaren

Rangordning 107, 186, 189 ff.» 194 
Rector cantus 96
Rektorsskifte 103, 122, 207 f., 220, 308, 

317, 371, 38o 
Rektorsval 94 f., 102 f., 300, 304 
Relegation 64, 127, 143, 148, i 75» I 88, 202, 

222, 230, 231, 238, 258 f., 290» 293» 329»
345, 347 

Remsnidare 217, 235
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Rikskanslern i egenskap av universitetskansler 
passim 

Ritare 282, 291
Räntkam m aren (jErarium ) och Räntm ästaren 

(Quaestor) passim

Sadelmakare 355
Skadegörelse 39, 56, 64, 67, 164, 217, 272 f., 

275, 308 f., 315, 320, 335, 338 
Skatter 27» 80 f., 85, 186, 239, 296, 308, 

327, 338, 368 
Skinnare 155
Skomakare 29, 132, 133, 216, 219, 259, 302, 

310, 3x1, 313 f- 
Skräddare 109, 163, 188, 293 
Slagsmål 56, 66 f., 77, 95 f., i n ,  132 f., 277, 

305, 306 f.
Slaktare 217, 221
Smeder 50, 125, 143, 144, 149, 248, 261, 

309, 312, 313 f-, 320, 360 
Snickare 19, 38, 39, 86, 106, 111, 181, 275, 

362
Spannmål 8, 10, 31, 34, 35, 36 f., 42, 43 , 60, 

65, 69» 83, 84, 85, 94, 108, 112, 139, 140, 
142, 143. 145, 146 f-, 149, 154» 161, 162 f., 
174 U 179* 182 f., 185, 189, 191, 193, 
2 0 6 f., 212, 2 i3 , 2 1 4 f., 2 2 4 f., 226, 228, 
229, 235. 237, 238, 239, 240, 245 f., 249* 
254, 259. 260, 262, 266, 271, 280, 291 f., 
296, 299» 322, 325, 326, 328, 329, 334, 
337, 344. 346, 347. 350 ff., 354, 362, 367, 
368, 369, 382, 387 

Spismästaren. Se Kom m unitetet 
Sporrsmed 261, 281, 342 
Språkmästare 331
Stallet och stallmästaren (beridaren) 41, 43 f  ? 

56, 62, 73. 85, 160, 176, 179 f-, 186, 225, 
239, 2 4 6 f., 250, 251, 262, 327, 329, 33I> 
333

Stilgjutare 330
Stipendier och stipendiater 20, 26, 43, 47> 5Q> 

99 f., 113, 192, 222, 231, 235 f., ’259’ 
267 f-, 308, 319, 328, 347, 365, 383 f. 

Studenterna:
i allm änhet 68, 69, 244 f., 265, 341, 370 f.
gotlänningar 99, 106, 112, 179
nobiles 69, 192, 196, 263 f., 269, 271, 274j
294, 297 f., 300, 319
novitierna 263, 269 

Studentkatalogen 11

Stölder 64, i 44, 146 f., 158, 306, 321, 324 
Svarvare 90, 121
Svärdfäjare 310, 312 ff., 323, 356, 386 
Sågare 294

Tim m erm än 61, 77, 98, 115, 140, 142, 148, 
154, 162, 186, 212, 239, 256, 262, 283, 
329, 358, 370 

T ionde och tionderäknarna 37, 62, 137, 143, 
150, 214, 241, 250, 258, 266, 333» 338 

Trolldomsväsen (trolldomskommissionen) 100, 
117, 148 f., 176, 179, 203, 210, 240, 263, 
267
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Alfta sn 245, 270
Alm unge sn 210 (? Eneby), 211 (d:o), 385 
Alsike sn 99 (Kungsham n)
Altomta, Tensta sn 14 
A ltuna sn 69
Alunda sn 64, 195» 233, 250 (Klev), 254, 

283, 286 (K lev), 287 (Klev, Källberga), 
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Arenberga, H usby-Ä rlinghundra sn 131 
Avesta 49, 140, 143, 193» 352» 387

Balingsta sn 70 (Vik), 331 
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Berga sn 143 
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Bergsbrunna, Danmarks sn 336 
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Björklinge sn 27, 30 
Björkö-Arholma (Biörköön) sn 147 
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Björskogs sn 12, 113, 271 
Boda se Fåfängboda 
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Bromma sn 271 (Ulvsunda), 280 (d:o)
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Brunnby, Börje sn 318, 321
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linge)

Bärby, Danmarks sn 10 
Bärby, Gamla Uppsala sn 154 
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Börje sn 89 (Skäggesta), 160 (d:o), 175 

(Hässelby), 228, 310 (Skäggesta), 318, 
321 (Brunnby, Skäggesta), 372 (Skäggesta) 

Börsdls sn 121 (Fåfängboda), 123 (d:o), 155 
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Carby se Karby

Dalby sn 289
Danmarks sn 10 (Bärby), 157, 288 (Tjock- 

sta), 330 (K nivsbrunna), 337, 356 (Bergs
brunna)

D annem ora sn 86, 91 (H arvik), 191, 206, 299 
(Harvik, Västerboi), 339 (H arvik), 344 
(d:o)

D ingtuna sn 69 (Ekelunda), 249 
Dorsilla, T illinge sn 213, 353 f- 
Dragby, Skuttunge sn 24, 138, 146, 224, 

225, 226, 350 f.

Edby »wid Läby» 301
Edeby (Edby) 328
Edeby (Edby), A lmunge sn 385
Edeby, Danmarks sn 157
Edeby, Uppsala-Näs sn 270, 365, 366
Edsberga, Breds sn 173, 354
Eke, Skununge sn 24
Ekeby sn 50 (Jom ), 84 (d:o), 105 (d:o), 173 

(d:o), 250
Ekeby, kvarn, Gamla Uppsala 36, 229, 260 
Ekeby, Markims sn 247, 291 
Ekelunda, D ingtuna sn 69 
Eneby, Alm unge(?) sn 210, 211
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Eneby, A ltuna sn 69 
Enstad se Annes ta

Fiby, Vänge sn 49
Films sn 136 (Ursbo), 299 (österby)
Fiskeså, N ärtuna sn 175, 213 
Forkarby, Bälinge sn 376, 377 
Forssa, Tensta sn 73 
Fresta (Fristad), A lunda sn 292 
Fröslunda sn 313 (örsundsbro)
Frötuna, Rasbo sn 204 
Fullerö, Gamla Uppsala sn 30, 49 
Funbo sn 210 (Brunnby), 211 (Lövsta), 281, 

293 (Brunnby), 364 
Fåfängboda (Booda), Börstils sn 121, 123, 

155, 1 5 6

Gamla Uppsala sn 30, 36 (Ekeby), 49 (Ful
lerö), 104, 131 (Stjärna), 154, 229 (Ekeby), 
260 (d:o), 262 (Stjärna), 303 

Garpenbergs sn 336 f.
Gesvad (Jesåwa), Bälinge sn 227 
G iälsta se Jälsta 
G iölunda se G örlunda 
G ottröra sn 37
Grimsta, Arentuna sn 129 £., 131 
Gryta sn 70, 139, 225 (ö lsta), 331, 352 

(ö lsta), 368 (d:o)
G rän, Rasbo sn 206 
Gräsnäs, Björskogs sn 113 
Gävle 112, 184, 235, 245, 258, 268, 338, 

342, 353 
Gökbol (Giöksby), Rasbo sn 123 
G örlunda (G iölunda), Gryta sn 70 
G ötbrunna, Viksta sn 30

131 (Arenberga), 189 (Kättsta)
Hyklinge se Ycklinge 
H älljestadh se Helgesta 
Härnösand 183, 184 
Hässelby (Hessleby), Börje sn 17 5 
Hässelby (Hässleby), H arbo sn 227 
Hönsgärde, Husby-Långhundra sn 120, *75» 

186

Inninge, Stavby sn 41 

Jesåwa se Gesvad
Jom , Ekeby sn 50, 84 f., 105, 173» 250 
Jum kils sn 86 
Jungs sn 337
Jälsta (G iälsta), A lunda sn 64, 195

Kapellgärdet, Vaksala sn 234 
Karby (Carby), Rasbo sn 113, 122, 277 
Kasby, Lagga sn 121 
Klev, A lunda sn 250, 283, 286, 292 
K nivsbrunna, Danmarks sn 330 
Knivsta sn 99 (Tarv), 191, 369 
Kolje, A rentuna sn 129 f., 131 
Kopparberg (Berget) 44, 49, 183, 185, 189, 

193, 206, 214, 215, 228, 328, 352, 353, 
368, 387 

Kristianopel 137 
Kungshamn, Alsike sn 99 
Kvarnbacka, Linde sn 7, 236, 250, 269 
Källberga, Alunda sn 287, 313 
Källmyra, Tensta sn 123, 161, 174, 281 
Kättsta, H usby-Arlinghundra sn 189 
Körlinge, Vänge sn 347

Haga sn 260, 304 (Helgesta), 320 (d:o), 322, 
323 (Helgesta), 331 (d:o), 382 (d:o)

Hagby sn 319
Halmby, Lagga sn 383
Hammarby, Rasbo sn 383
H arbo sn 182, 227, 323 (Svina), 328
Hargs sn 155, 261
Harvik, Dannem ora sn 86, 91, 191, 299, 339, 

344
Helgesta (Hälljestadh), Haga sn 260, 304, 320, 

322, 323, 331, 382 
Hessleby se Hässelby 
Hubby, Danmarks sn 337 
Hudiksvall (Hudwijkzwatd) 243 
Husby sn 336 
Husby, Lena sn 148
Husby-Långhundra sn 120 (Hönsgärde), I 43> 

175 (Hönsgärde), 186 
Husby-Odensala se H usby-Arlinghundra 
H usby-A rlinghundra (Husby-Odensala) 85.

Lagga sn 121 (Kasby), 359, 369, 370. *76 
385 (Halm by, Arby) *

Ledwijka se Ludvika
Lena sn 15 (Vattholm a), 36 (d:o), i 4g ( j j us. 

by), 172 (Vattholm a), 205 (d:o), 229 (d-0)" 
260 (d:o), 262 (d:o), 294 (d:o) a2o (A-J\ 
347 (d:o), 383 (d:o) '  ' '*

Lilla Åkerby se Åkerby 
Lillhärads sn 346 
Linde sn 7 (Kvarnbacka), 236

(d:o), 269 (d:o) ' * 2 5o
Ludvika (Ledwijka) 239 
Lund: Universitetet 137, 146, 30»

3 4 9  * 3*9» 331,
Lundby sn 188 
Långtibble, Vänge sn 86, 346 
Långtora sn 223, 228, 331 
Läby sn 224, 301, 329, 352, 368, 
Lövhamra, Skepp tu na sn 11 
Lövsta, Funbo sn 211
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Malina, Bondkyrko sn io , 62, 175, 207, 224, 
225, 226, 246, 247, 251, 288, 301, 329’ 
353, 368 

M arkims (M archium) sn 247, 291 
M ora sn 308 
M ornäs se Mårdnäs 
M unktorps sn 259, 260 
Myrsjö, Torstuna sn 50 
Mårdnäs (M ornäs), Segersta sn 250, 258 
Mälby, Tillinge sn 131, 342

N edervi, Lillbärads sn 346 
N ickbo (Nyckeby), V ittinge sn 346 
Norby, Bondkyrko sn 10, 327 
N orrtälje  (Tällje) 286 
Norsta, Balingsta sn 331 
N om ina [=> N ärtuna? j 85 
N ostuna se N åstuna 
Nyby, Långtora sn 351 
Nyckeby se N ickbo
Nåstuna, Vänge sn 137, 189, 328, 346 
N ärtuna sn 37, 50, [85? »Nortuna»], 137, 

175 (Fiskeså), 213 (d:o), 363 
N äs sn se Uppsala-Näs

Ockelsta se Åckelsta

Pasta, Rom fartuna sn 68, 83, 86, 91, 345

Qvarnbacken se Kvarnbacka

Ramsta sn 319 
Ramsta, en äng 138, 228 
Rasbo sn 15 (Älvgärde, ö rb y ), 36 (ö rby), 49, 

113 (Karby), 122 (d:o), 123 (Göksby 
[ =  Gökbol], Å rby), 135 (Årby), 138 (d:o), 
204 (Frötuna), 206 (G rän, ö rb y ), 239 
(ö rb y ), 247 (d:o), 258, 277 (Karby), 282, 
330, 355 (ö rb y ), 376, 383 (Hammarby, 
ö rb y ), 384

Rasbokils sn 41, 185, 238 (H yklinge= Yck- 
linge), 2 7 7 , 287 (T ibble), 354 (d:o), 356 

Risänge, H arbo sn 227
Romfartuna sn 68, 83 (Pasta), 86 (d:o), 91 

(d:o), 325, 337, 345 (Pasta), 346 
Roslags-Bro (Bro) sn 12 
Runsta 147
Råby, Rom fartuna sn, se Ut-Råby 
Rörby, Bälinge sn 277, 310

Salsta, Björklinge sn 27 
Segersta (Säderstad) sn 250 (M årdnäs), 258 

(d:o), 299 
Sigtuna 367 
Sim tuna sn 69
Skala, Tegelsmora sn 285, 306, 317

Skediga, Bälinge sn 61
Skepptuna (Skiäfftuna) sn 10 (Åckelsta), n ,  

36 (Vålsta), 85, 212, 247, 292, 334 (Busk- 
gården), 345 

Skogs-Tibble (Tibble) sn 86 (Tibble), 346 
Skuttunge sn 24, 134, 138 (Dragby), 146 

(d:o), 224 (d:o), 225 (d:o), 226, 350 
(Dragby), 351 (d:o)

Skäfthammars sn 64
Skäggesta, Börje sn 89, 160, 310, 321, 372 
Sparrsätra sn 353 
Stavby sn 41 (Inninge)
Stjärna, G am la Uppsala sn 104, 131, 262 
Sunnersta (Sunderstadh), Bondkyrko sn 361 
Svina, H arbo sn 323 
Säderstad se Segersta 
Sävsta (Säfwestadh), Vårfrukyrka sn 352 
Söderhamn 299

Tarv, Knivsta sn 99, 191 f.
Tegelsmora sn 73 (Tobo), 276 (d:o), 285 

(Skala, Tobo), 306 (d:o), 312 (Tobo), 317, 
321

Tensta sn 14 (A ltom ta), 73, 123, x6 i (Käll- 
myra), 172, 174 (Källmyra), 179 (Bräck- 
sta), 281 (Källmyra), 346 

Tibble sn se Skogs-Tibble 
Tibble, Björklinge sn 27 
T ibble, Rasbokils sn  1 8 5 ,2 7 7 ,2 8 7 , 354 
Tibble, Skogs-Tibble sn 86, 346 
Tibble, T illinge sn 34, 343 
Tillinge sn 34, 131, 215, 224, 225, 342, 343 

(T ibble), 352, 353, 354 
»Tillinge» i N ärtuna sn. Felskrivning för 

Bälinge 
Tjocksta, Danm arks sn 288 
T jur, Lundby sn 188
Tobo, Tegelsmora sn 73, 276, 285, 306, 312, 

321 
Tolfta sn 30
Torstuna sn 49, 50 (Myrsjö)
Tällje se N orrtälje 
Törneby, Vaksala sn 148

Uggelsta, Åkerby sn 24, 136, 146 
U knö (U kne), Björskogs sn 12 
U llentuna (U lltuna), Skepptuna sn 247 
U ltuna, Bondkyrko sn 99, 250 
Ulva, kvarn, Bälinge sn 14, 36, 127, 128, 

131, 161, 180, 229, 260, 262, 3x0, 317, 
319* 371 

Ulvsunda, Bromma sn 271, 280 
Uppsala-Näs (Näs) sn 93, 160, 228, 260, 

270 (Edeby), 365, 366 (Edeby)
Ursbo, Films sn 136
Ut-Råby (Råby), Rom fartuna sn 337» 34Ö
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Vaksala sn 113, 148, 234, 238, 257, 280, 
289, 306, 334» 342 

Vallskog, Bälinge sn 24, 49, 63, 68, 93, 116, 
130, 224, 225, 249, 318, 319, 322 f., 350, 
351. 354. 362, 366, 367, 376 

Vansta, Tensta sn 346
V attholm a (W attnholm en), Lena sn 15, 36, 

172, 205, 229, 260, 262, 294, 328, 347, 
383

Vendels sn 19, 86, 93 
Vibo, Rom fartuna sn 325 
Vik, Balingsta sn 70 
Viksta sn 30 (G ötbrunna)
W ittenberg 360 
V ittinge sn 346
Vivelsta (W ifuelsta), Markims sn 291 
Vålsta, Skepptuna sn 11, 36 
Vårfrukyrka sn 228, 352, 353, 354 
Väderkvarnsgärdet, Vaksala sn 234 
Vänersborg 159
Vänge sn 49, 86 (Långtibble), 137 (Nåstuna), 

189, 328 (N åstuna), 346, 347 
Väsby, Roslags-Bro sn 12 
Västerboda, Skuttunge sn 134 
Västerboi (W ästerboda), D annem ora sn 299

Ycklinge (Hyklinge), Rasbokils sn 238, 277
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Åbo: Akademien 258
Åckelsta (Ockelsta), Skepptuna sn 10, 11, 212
Åkerby sn 24 (Uggelsta), 136 (d:o), 146 (d:o)
Åkerby, Lagga sn, se Årby
Åkerby, Vårfrukyrka sn 352, 353
Åkerby, Lilla, N ärtuna sn 363
Ånsta, Skepptuna sn 247
Årby (Åkerby), Lagga sn 385
Årby, Rasbo sn 123, 135, 138
Åsta, Björskogs sn 271

Älvgärde, Rasbo sn 15 
Älvkarleby sn 30, 225 
Ännesta (Enstad), Dalby sn 289 
Ä rentuna sn 129, 131 (Grimsta, Kolje)

ö lsta , Gryta sn 225, 352, 368 
ö r ,  T illinge sn 354
örby , Rasbo sn 15, 36, 49, 206, 239, 247, 

355, 383 
örby[hus], Vendels sn 19 
örsundsbro, Fröslunda sn 31 5  
österby, Films sn 299 
östham m ar 121, 123, 1 5 5 ^  
östuna  sn 11
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