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FÖRORD

1680 och 1681 års konsiscorieprotokoll ingå i volymerna 21(18/6 1679-19/6 
1680), 22(26/6 1680-13/12 1680), 23 (18/12 1680-15/6 1681) och 24(22/6
1681 -17/6  1682) i Universitetets arkiv, serien AI.

De flesta protokollen för ifrågavarande period ha förts av akademisekreteraren 
Anders Goeding (Gjöding) och vid förfall för honom av olika professorer eller 
av räntmästaren Jacob Arrhenius, hans företrädare som sekreterare. Till hjälp 
med renskrivandet av protokollen och andra handlingar hade Goeding fram till 
den 21 april 1680 haft Nils Höfling, som i protokollet för denna dag beviljas 
avsked och hjälp till respenningar. Denne Höfling är förmodligen densamme, 
som på sidan 933 i Paul Wilstadius’ Smolandi Upsalienses, IV (1971) nämnes 
som broder till Jacob Nilsson Hoffling. Nämnda datum avlade studeranden av 
Östgöta nation Jonas Schevelius ed såsom akademisekreterarens amanuens.

Ett varmt tack riktas till fru Marianne Grönberg, som avskrivit originaltexten 
till 1680 och 1681 års protokoll.

Uppsala i augusti 1974.
Hans Sallander



i68o.
Dhen 15. Januarii

inkom h:r R. Skattmästarens Excellxes [Sten Bielkes] bref af dhen 9. hujus, 
medh berättelse huru mölnaren* wid Harwijk emot Consistorii lofwen och 
tillsäyelsse, skall näst för helgen öpnat damen och således hindrat watn- 
konsten, då interessenterne i grufwan näst för helgen der af welat sig be- 
tiena, till des uthtömande, hwar igenom grufwan ännu är lijka upfylt med 
watn, och malmbrytandet stutzar, föregifwandes han, mölnaren, sig hafft 
Acad:s ordres att allenast på 3. wekors tijdh uphöra medh malandet, och 
icke länger. Hwarföre begiärar H:s Excellxe att Consist:m will blifwa wid 
sin lofwen och förbiuda mölnaren att widare hindra konsten till des han 
här om får Acad:s widare ordres etc. Rector skref sielf samme dagh till möl
naren här om, och det öfwersände medh en wachtdrängh. Och dagen effter 
medh posten swarades H:s Ex:ce att mölnaren icke fått sådane ordres, uthan 
att uphöra medh alt malande till widare ordres, den han sedan icke bekom
mit; och at om han så i sanning öpnat damen, så är det Consistorio och 
Acad:n både owitterligit och misshageligit, hwarföre han och å nyo tillsagd 
är att med alt malande och hinder för watnkonsten uphöra så länge Acad. 
sitt watn till watnkonsten och grufwan uplåter, afwachtandes här ifrån widare 
ordres, när han medh cessionen af warnet skall uphöra och åter begynna at 
mala.

Dhen 20. Januarii
bewilliade Rector och ProRector Professori Aurivillio, att få uth dhe docu- 

menter, som han på sahl. h:r Aurivillii sterbhus wägnar inlefwererat i rätten 
under action medh Camenerne; doch så att han skriffteligen försäkrar Con
sistorium att der af inlefwerera tilbaka richtige copier, som skola liggia ad 
acta.

Dhen 21. Januarii
höltz Consistorium minus närwarande h:r Olao Verelio p. t. Rectore, h:r 

Olao Rudbeckio, h:r Andrea Norcopense, h:r Andrea Spole, M. Julio 
Micrandro i Doct. Skunks ställe, J. Arrhenio Secretario.

I. David Norlingh och Anders Simonsson inkomme, Rector förehölt Nor- 
lingh huru skamligit det är at han gått ifrån sitt härbärge, sin inspectoris 
huus och ifrån sin praeceptore, bort på krogen, och der updruckit en sin faders 
wexel på 30. dr som han upskickat till inspectoris betalning, för dhe medel 
som han uthlagt för honom. Frågades hwilka som warit medh honom och 
updruckit samme medel? Norling: både Thöressöner [Johannes och Petrus], 
Jahan Enander, Alexander Ekholm och Anders Simonsson. Consistorium före-

Erik Nilsson.
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holt honom ännu huru fult det är att således förhålla sig widh Acad:n och 
förmante honom alfwarkn till itt dygdigare lefwerne och bättre förhållande 
hädan effter, så frampt han icke will blifwa relegerad hädan.

Resol. Norlingh och Anders Simonsson tillijka medh dhe andre, som befin- 
nes druckit medh Norlingh, för sin oskickeligheet och till åthwarningh, gå in 
carcerem på 2. dygn. 2. Betale dhe alle pro qvota den wexel dhe updruckit 
för honom.

II. Jacob Wenerman [0: Wenman] af Doct. Benzelio fullmächtigad inkom 
emot novitios, Laurentium Bergh och Jonam Melandrum Norlandos, klagandes 
att dhe icke långe sedan hijtkommit ifrån Norlandh, och strax begynt föra 
itt oskickeligit lefwerne, och updruckit all sin mat dhe hafft hijt medh sig, 
den dhe lijkwäll äro mycket fattige, klagade och att dhe sielfwe nyåhrs dagen 
druckit under alle tree predikningarne. Frågades hwar dhe nyåhrs dagen finge 
öhl? Swarades, att den siuke som dee wore hoos hade brännewijn sielfwer. 
Wenerman sade widare dem flere dagar å radh druckit, och warit så fulle att 
dhe intet kunnat regera sig uthan krupit upför sine trappor. Dhe förmantes 
alfwarlm att med sådant afstå så frampt dhe willia blifwa wid Academien.

Resol. Dhe gå in carcerem på 2. dygn och der dhe widare igenkomma, 
så skole dhe wara förfallne till relegation.

III. Inkom borgaren Isak Månsson emot Svenonem Frykium om någon 
gieldh, inläggiandes en räkning på 33 dr kopptfrmt. Frykius tilstodh alle pos
terae, undantagandes 9. dr som honom påföres för öhl, hwar af han alle
nast tilstod 3. dr. Isak Månss sade, om han betalar strax dhet andra, som gifwer 
han wäl efter desse 6. dr hwar på han och räckte honom handen. Frykius 
befaltes att strax betala dhe 27. dr som han nu således blifwit skyldigh.

IV. Johan Siwert inkom emot Svenonem Frykium, berättandes således, 
förliden fredag emellan 11. och 12. om natten, då iag kom hem, fann iag 
Frykium i kiöket uthi sängen hoos mine pijgor; hwilket emedan det giorde 
mig ondt i det han skulle således söka till skiämma mitt huus i ty har iag 
måst det angifwa och mig der öfwer beswära, på det att om något der på 
föllier, iag då icke må synas conniverat der till, eller welat hålla itt sådant 
huus. Frykius swarade sig gått neder medh en book till Siwert, och som han 
skulle tända lius i kiöket, Siwert kommit in, derföre han lagt sigh uhr 
wägen, in i sängen hoos både pigorne, på det Siwert icke skulle fatta någon 
elak suspicion om honom. Siwert: han sade och sedan att han frågade pigorne 
om iag plägade komma in i kiöket, hwar till dhe nekat. Frykius kunde intet 
neka här till, men sade sig begiärat eldh af pigorne, eller att få tända sitt 
lius. Parterna afträdde.

Pijgan Kirstin Andersdotter, som legat näst Frykium, inkom, och uppå till
frågan der om, nekade honom någon sinn tillförende inkommit i kiöket till 
dem. Frågades om han hade någon book medh sig neder. S:s ney ingen 
book hade han, ey eller något annat, allenast frågade han om fahr war 
hemma? Hwar till wij nekade. Sedan frågade han om modher war henv»a? 
Hwar till då wij jakade, swarade han, ney der ligge allenast tu barn i sängen, 
ty iag lyste på dem medh liuss, men när han kom till oss hade han intet 
liuss.

Andra pijgan Maria Johansdotter inkom och refererade som den förre,
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nekade och sig sedt honom hafwa någon book, eller talt der om. Frågades 
om han begiärar eld eller liuss af dem? Hwar till hon nekade.

Sententia. Till åthwarning så går Frykius in carcerem på it dygn.

[Samma dag.]
Kl. 2. höltz Consistorium majus närwarande h:r Olao Verelio p. t. Rectore, 

h:r Johanne Gartman, h:r Carolo Lundio, h:r Olao Rudbeckio, DD. Petro 
Hoffwenio, h:r Andrea Norcopense, h:r Andrea Spole, M. Andrea Grubb, 
M. Julio Micrandro, J. Arrhenio Secretario.

I. Uplästes Får Erichssons suppliqve som för någre åhr sedan uthgått soldat, 
att fa igen hemmanet Tibble i Tibble sochn på hwilket en annor kommit, 
i medier tijdh emedan han legat i Jämptelandh. Fougden Winter och Pär 
Erichsson inkomme. Winter sade sig intet weeta huru medh hemmanet warit 
när denne kom ther till, men när han kom der ifrån har det warit illa farit, 
och han hafft stoor rest på sig, nembl. 122. dr 11. ör penningar 12 t:r spanne- 
mähl. Rector: när det kom till hösten, så hade hans hustru icke itt korn 
att så uthan lätt andre så, och hade satt bort ängen. Pär: det kunde iagh 
intet råda före, ty iag war då borta. Winter: Acad:n haf:r och, sedan alt 
som der fans war tagit till betallning, måst gifwa effter och förlora 95. dr 
penningar och 5. t:r sädh, till hwilkets betalning intet fans något. Frågades 
huru länge Får suttit på hemmanet? Swarades: Itt åhr. Rector: Unonius 
giorde honom orätt att han lätt honom blifwa knecht första åhret, men det 
råder nu ingen derföre. Resolut. Effter hemmanet war af sigh kommit, och 
en annor bonde är lagl:n tillkommen, så kan nu här uti ingen förandringh 
skie, uthan om Pär Ersson far godh caution för sigh, så will Acad:n tillsee 
at han kan fa itt annat hemman, som han kan wara belåten medh.

II. Uplästes acta den 15. Januarii, om h:r R. Skattmästarens [Sten Bielkes] 
ankomne bref, angående Harwijkz watn, och Consistorii swar der på. Sedan 
uplästes Erich Nilssons swar på det bref Rector honom här om tilskrifwit, 
och säger han sigh willia effterlefwa undfagne ordres, och uphöra medh alt 
malande, så länge man far see hwadh lijda kan medh grufwornas uthtöm- 
mande, hwilka stå nästan brädd fulla. Rector: iag kan intet annat see, än at 
effter han har frijheet på qwarnen, så måste honom refunderas den afsaknad 
han tager der igenom att qwarnen måste stå stilla, som iag menar kunna skie 
af det som h:r R. Skattmästaren lofwar Acad:n till refusion. Swarades att 
om han har qwarnen frij, så måste han fuller fa sin refusion på detta sättet.

III. Påminte Rector, att dhe Professores, som äre skyldige något på humble- 
gårdztaxan, måtte dhet nu betala, på det fougden Winter må kunna giöra 
reda för sigh, effter han nu skall stiga till een annor befallningh, nembl. 
i Wässmannelandh. Om sahl. Hedraei änckios skuldh som är 9. dr för des 
humblegårdh på siste åhret nembl. 677* slöts att den skall afföras, effter 
der är intet till att betala medh.

Talades om sal. Bringii änckios skuldh för des humblegård, hwilken skuldh 
Consistorium skall för en god tijdh sedan resolverat att betala af cassa Con
sistorii. Doct. Hoffweni/tf wille see den resolutionen. Rector: det är så slutet, 
men cassan har intet i förråd till betala medh. Effter någon discurs slöts
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att denne skuldh som är 54. dr koppwrmt, skall betalas af dhe 60. drs huuss- 
hyra för logementer i Bringii gårdh, som Beckius i förre rectoratet insatte 
in Consistorium. Sist talades om att sal. D. Terserus är skyldigh 27. dr på 
humblegårdz taxan, och förmentes att h:r Sceuchi/w lärer skaffa richtigheet 
här uthinnan då han hemkommer.

IV. Inkom Andreas Kylander, som belägrat en qwinsperson [Anna Hen
riksdotter]; h:r Oloff Telman som besöcht henne medh Herrans nattwardh, 
berättade huru hon i sin siukdom sagt förr än hon fick Herrans nattwardh, 
att barnet förgåts för sigh, och nekat inständigt sig förgiort det, som grun- 
kades. Kylander har förr tillståt lägersmålet hemma hoos Rectorem, tillstodh 
dhet och nu närwarande. Resolut. Effter som staden suspicerar någon om denna 
kånan, så kan Consistorium intet döma här i förr än hon warit till förhör 
och ransakning wid staden, och bewillies honom i medier tijdh att komma uth 
på caution. Wantemakaren Swen Pädersson, och stadz wachtmästaren Mårten 
Mårtensson inkomme och stälte sig i caution för saken, och inlade sin skrifft 
der på.

V. Praeceptores nobilium inkallades, och förehölt Rector dhem det oskick 
som nu åter begynner taga öfwerhanden ibland adelen, hwilket oskick dhe 
tillijka med Senatu academico måtte söka till att afskaffa, och så laga att alt 
skickeligen medh deras disciplar måtte tillgå. I synnerheet förehölt Rector 
dem huruledes en dehl af adelen nyligen uti en publiqve process tagit före
trädet för Rectore Magnifico, thet som aldrig tillförende skiedt är, hwilket 
emedan det löper emot Kongl. constitutiones och åthskillig Kongl. bref och 
rescripter här om, och Consist:m icke kan förswara, om det lemnar sådant 
oomtalt, och icke söker det att corrigera, ty har Rector måst effter sitt ämbetes 
plicht upkalla praeceptorerne, och dem sådant förehålla, och söka at 
högstb:te Kongl. bref och constitutiones må af deras disciplar hörsambligast 
effterlefwes. Constitutiones och Kongl. brefwen, detta angående, det ena af 
d. 14. Febr. 663. §11. det andre af d. 2. April. 672. uplästes af dem sielfwe, 
sampt protocollet hållit uti 111. Dn. Cancellarii närwaro d. 12. Martii 677. 
Praeceptores betygade alle att dee giärna önska, det alt oskick måtte afskaffat 
warda, och Kongl. förordningen här om, så wäll som annat hörsambligast 
effterlefwas. Rector förehölt dem, att det är deras ämbete till att privatim 
sådant emendera, och castigera sine disciplar, när dhe delinqvere emot Kongl. 
constitutiones. Hwilket om dee icke willia giöra, då måste Consistorium i 
sinom tijdh låta uptekna deras nampn, som det försumma, och lefwerera lis
tan till 111. Dn. Cancellarium, hwarest de sedan sielfwe måge sware och sig 
exculpera som dhe gitta.

Magister Blijdh, excuserade sin herre, betygandes högeligen det giöra 
både honom och sig mycket ondt att han den gången oförwarandes kom till 
gå för Rectorem, i det han icke märkte att Rector war tilstädes. Rector: 
nog sage dee mig, men de wårdade intet der om, dhe sprunge så till, at 
om iag icke stigit undan, hade dhe rändt kull mig. Consistrm: Wij tala nu i 
gemen om nobilessen, och icke i synnerheet om h:r Falkenberg, hwilkens 
discretion wij ellies nogsampt sedt hafwa. Praeceptores lofwade giöra hwad 
dem är möyeligit, och begiärade att Consistorium täckes räcka dhem handen. 
Afträdde der medh.
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VI. Uplästes 111. Dn. Canc. mycket nådige bref af d. 6. Januarii uti hwilket 
H:s HögGrefl. Ex:ce swarar uppå Senater academici giorde lyckönskan till 
itt god t nytt åhr, och des gratula//on öfwer den önskelige freden. Consisto
rium uptog samme bref med största wördnadh (etc.).

VII. Uplästes gouverneurens h:r Jacob Flemings bref d. 5. Jan. at H:s 
Ex:ce låtit ransaka om det intrång, som Hade bönderna uti Hädesunda sochn 
tilfoga Acad:s hem/«an Nöteboo (hwilken ransakning och nu öfwerkom) 
och försäkrar H:s Excellxe Acad:n om alt gunstigt bijståndh, der hon finner 
anledning att lagl. förfara emot Hade. Resol. Skall skrifwas till H:s Ex:ce 
och begiäras att Acad:ns hemman må blifwa satt i possession af sin egendomb, 
som dhe andre hafwa borta.

VIII. Giorde h:r Spole fölliande berättelse om Nöteboo; nembl. att det 
är af ringa skatt men har skiöna ägor, att beboos aff trenne. Detta Nöteboo 
är upbygt effter Kongl. bref och tilståndh. Ytterst på des ägor är sedan bygt 
itt torp, Norbo, hwilket sedan det kommit sig wäll före, så har Consistorium 
skattlagt det; men nu will bolbyn hafwa torparen bort. Profin har befunnit 
att samme torp är bolbyn till ingen skade. Men orsaken hwarföre dhe willia 
hafwa torpet bort, sade han wara denne, att dhe säya torparen bränt skogen och 
der igenom at han tagit näfwer honom förskiämt. Om näfren har Profess, icke 
funnit wara sant, men fuller hafwa dhe, sade han, bränt skogen. Resol. Tor
paren skall tilltalas för det han skiämt skogen, hwar med han skall afstå; 
men torpet blifwer behållit, effter som det och wärior ägorne emot gestrikerne. 
Widare berättade h:r Spole, att twänne falske rör äre upsatte på Nötebo 
ägor, af hwem weet ingen, och att på tinget är nyl. dömt att sam/we rör 
skole nedrifwas.

IX. Lectores i Gefle begära see Kongl. brefwen, som sombl. beropa sig på, 
och willia i krafft der af wara frije för cronotijonden af sine åckrar här wid 
Upsala. Doct. Rudbeck stod och på att samme theras bref och skiäl måste 
upwijsas, äfwen som sal. Liungen upwijste sine. I synnerheet talades om sal. 
Ausii arfwingar och slöts att dhe skole tilskrifwas att dhe upwijsa sine bref 
och documenter, om dee någre hafwe, eller och betala tijonden.

X. Rector proponerade M. Nezelii begiäran at fa itt categoriskt swar, an
tingen han far niuta Kongl. brefwet för sig på adjunetur til godo eller icke? 
Resol. Han wäntar samwe swar af 111. Do/«/no Cancellario.

XI. Slöts att M. Nezelius i medier tijdh far behålla sine twänne stipendia.
XII. Sal. h:r Brunneri änekia lätt fråga om Acad:n kan conservera henne 

wid pantåckren, effter som h:r Henrich [Byrelius] i Rasbo ännu immänger sig 
der uthi? Resp. Acad:n skall maintinera henne der wid, effter som hon wunnit 
immission och h:r Henrich sedan intet fått något bref der emot, hwarken af 
Kongl. Cam/»aren eller h:r landzhöfdingen. Och om h:r Henrich än får 
åckren, så skall Acad:n skiäran.

XIII. Påminte Rector om domen och aeterne i Laurentini dråpmåla saak som 
skall sändes till Kongl. HofRätten, och hölt Consistorium före det samme 
aeter böre först noga igenomläsas. H:r Lundius tog sig uppe samme beswär. 
Sedan inlefwererade h:r Lundius till aeta itt Kongl. HofRätts fiscalens extraet 
och attestatum, att alle willie dråp böre af underrätterne beläggas med lijf- 
straff, oachtadt att banemän/zen kommit undan, och uthwärkat sig Kongl. 
leigdebref.
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XIV. Berättade Rector att Malma bonden nu sedermehra åter stulit uth 2. 
t:r sädh, och att han bränner up giärdzgårderne. Resol. Han skaffas dädan, 
och dhe twå hästarne han hafwer wärderas och sällias till betalning. Rättaren 
befrijas för answaret för dhe 2. t:r som bortstulne äre.

XV. H:r Celsii änckia har begiärat att slippa förmynderskapet för jungfru 
Christina Unonia, effter som hennes sal. man är nu dödh blifwen, som och 
fa läggia inn sin sal. mans förmyndare räkning. Resol. Dhet senare bewillies 
henne, och will Consistorium wara bekymbrat om att få förmyndare i stället 
effter h:r Celsium. Rector lofwade tala med Reverendissimo pro-Cancellario 
här om.

XVI. Berättade Rector h:r pastorem [0: Petrus Rudbeckius] fått i Stock
holm underrättelse af h:r Höghusen, att Acad:n måtte först skrifwa till 111. 
Cancell. om h:r Puffendorfs saak, innan hon går till Kongl. May:t, effter 
som saken är af den beskaffenheet, och icke något periculum in mora. Hwar- 
för och brefwet till H:s HögGrefl. Ex:ce afgått i dag med posten.

XVII. Adsessoren h:r Wallwijk har skrifwit till Rectorem och begärat att 
hans älste son [Nicolaus] måtte få stipendium, effter han har månge barn, 
och ingen löhn fått på månge åhr etc. Resol. Han skall få det förste rum 
löst blifwer, effter han och des uthan förnimzwes wara snäll och qwick.

XVIII. Sade Rector wara någon rog både i Jacob Anderssons* och Ringii 
befallning, som man intet weet uthwägar till att försällia. Och at bönderne 
willia hafwa 3. dr för tunnan, om dhe skola föra then till Bärget. Pro- 
rector mente man kan få forbönder för 10. mk tunnan. Resol. Rättaren 
låter föra några lass till Sahlberget och sällia der på torget till proof.

XIX. Bewilliades Johan Hansson Knäpp Börje och Näs kyrkieherbergs 
spannemåhl för 12. dr rogen, och 14. dr kornet.

XX. Frågade Rector hum man skall bära sig åth med knijfsmedz Lasse 
[o: Lars Johansson Salman], som aldrig studerar, uthan ligger dageligen på 
krogarne och spelar för dem som der dricka och fylla sigh. Professores kla
gade något hwar öfwer hans elaka lefwerne, och huru han förförer och för- 
därfwar andre medh sigh, i synnerheet nämbdes Hedraei söner [Andreas, 
Christian och Benedictus]. Resol. Han afsäges ifrån Acad:n och des juris- 
diction. Detta skiedde strax igenom Magnum [Branzelium] Cursorem.

XXL Insinuerades Hans Pärsons Kiörlings swar af d. 8. Januarii, uppå 
Consistorii citation d. 2. Decembm sistledne, hwar uthi han berättar Arfs 
Collegium i Stockholm tagit sig uppå at ställa till rätta den widlöfftigheet 
hans broder M. Jonas Kiörlingh der och annorstädes lemnat effter sigh (etc.). 
Hwilket emedan wälbe:te Collegium lof:at skole skee medh det första, altså 
wille han wid den tijden antingen sielf upkomma, eller sin laga fullmächtig 
upskicka, och medh dhet samma öfwerreesa till Upsala, effter som hwad 
hans sahl. broder är blifwen skyldigh åth en eller annan, ju måste betalas af 
den egendomb han lemnat effter sigh. Sedan begärar han dilation till samme 
tijdh, och att brödrens böcker till des måge stå uthi godt behåll orördhe.

* Fr. o. m. år 1680 undertecknar fogden Jakob Andersson mantalslängderna med namnet Jacob 
Andersson Hambraeus.
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Dhen 24. Januarii
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hölts Consistim majus extraordinarium, närwarande h:r Olao Verelio p. t. 
Rectore, D.D. Petro Rudbeckio, h:r Johanne Gartman, h:r Carolo Lundio, 
Doct. Petro Hoffwenio, h:r Andrea Norcopense, M. Johanne Columbo, M. 
Andrea Grubb, M. Julio Micrandro, J. Arrhenio Secret:o.

Rector befan sig opasslig, och förträdde fördenskull ProRector des stalle.
I. Doct. Rudbeck beswärade sigh öfwer en arrest som befallningsmannen 

Rox uppå gymnasii i Gefle begäran skall giort uppå prästebordet i Staby; 
och begärade Rectoris och Consistorii adsistence emot honom, att han icke 
må fa blifwa handteradh, effter som han är itt membrum academicum och 
intet underkastad den jurisdiction, der som Roxen har något till säya uthi. 
Consistorium förundrade sig öfwer detta procedere, hållandes före wara 
oskiäligit att så skedt är, effter som Roxen intet har till giöra med Profes
soribus, uthan der någon har orsak till beswära sig öfwer dhem, eller något 
at söka dem före, så bör det skie här, in loco competenti (etc.).

II. H:r Henrich Myrander är nu inkommen och påminte derföre Prorector
1. att om han är kommen till taga sine penningar för pantåckren så är dhet 
godt, hwar och icke så har Academien nu intet med honom till giöra denne 
gången. 2. Har han effter lag förwärkat denne åhrswäxten, effter han sått 
emot förbodh. 3. Tillsäyes han om dhen skulden, som sterbhuset är skyldigt 
till Academien, och att han bör pro qvota swara för den samme. Consist:m 
tychte alt så godt wara. H:r Lundius sade wara orätt, om h:r Henrich får 
uth penningarne effter sterbhuset är skyldigt till Academien. Påstod och att 
alle dhe sterbhusens penningar, som äre Acad:n skyldige, hade bordt stå in 
arresto, och icke blifwit extraderade till arfwingarne. Badh och at detta måtte 
föres till acta effter som han will ingen part hafwa här i refererandes sigh 
på det som han och förr påmint här i. Dhe andre som och icke warit här den 
tijden wille och wara ursächtade.

Secretarius: om icke h:r adsessoren Snach hade fatt uth sine penningar, 
så hade Acad:n ännu aldrig kommit till åckren, ty han war den som först 
giorde inkast i Kongl. Camwaren och sedan dhe andre effter hans exempel, 
och wille derföre Consistorium heller gifwa dem sine penningar, än längre 
umbära åckren, doch hafwer Snachen gifwit itt sådant quittence, att Acad:s 
praetension hoos sterbhuset här igenom icke kan lijda något. H:r Lundi#; 
uprepade ännu sitt förre. Rector: det war ingen den tijden som hade så 
noga kunskap här om, eller wiste huru mycket hwart sterbhuus war skyldigt. 
Sahl. h:r Brunnerus mente fuller sig medh dhe andre något skole kunna uth- 
rätta der uthi, men när the grepe uti wärket, komme dhe der med intet fort, 
uthan måste släppat. D. Hoffw.: det war ingen som hade det sigh bekant 
mer än Rudbeckius, men honom wille man då intet höra nämpnas. M. Mic- 
rander: Dhet war intet synnerlig wäll giort, att så handtera itt så important 
wärck, att dhet skulle bero allena på ens wettskap, och ingen mehr hafwa 
kunskap der om, det hade flere bordt wara der öfwer medh, och documen- 
terne blifwit in loco publico för dödzfall skull. D. Hoffw.: Hwarföre på
minte icke I der om? M. Micrand.: Jag satt då intet här.

H:r Henrich inkom, och förehölt Prorector honom, att effter som han
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sått åckren emot förbodh, och emot inkommen immission för Acad:n så är 
denne åhrs wäxten förfallen effter lagh. 2. Att penningarne för hans andehl 
af panteskillningen stå till redz åth honom. 3. Att effter som sahl. Bringii 
sterbhuus är skyldigt till Acad:n och samme skuld h är erkändh af dem då 
strax när räkningarne dem öfwer-gåfwes; men deras sterbhus så wäll som 
dhe andre wunnit hoos Majestetet och III. Cancell. dhen nåden att dhe fatt 
niuta sin egendomb i änckiornes lijfztijdh, så måste dhe nu sedan deras modher 
dödh är, wara förtänchte att skulden betala. Myrander: Jag menar att dhen 
skulden är betalt, och min sahl. swärmoders nådhåhr tagit der till. Rector: 
Kan skie at något är betalt, men så lärer fuller ännu något restera. Myrander 
talade der på, att Nicolai Bringii egendomb är såldh och medlen ingifne i 
Danewijken honom owettandes; begärade fa lösa igen humblegården som 
försåldh är. H:r Lundius: Eder fullmächtigh gaf der till sitt consens, och är 
humblegården lagl. upbuden och lagstånden och fatalia förbij at intet widare 
står till att klandra dhet. Frågades om h:r Henrich nu will taga sine pen
ningar, nembl. sin anpart aff panteskillningen? Han swarade, ja. Och befaltes 
taga dem emot aff Secretario. Myrander begärade niuta sin portion af den 
åhrswäxt i åhr blifwit. Effter någon discurs bewilliades detta honom, doch så 
att en tunna der af gifwes till dhe fattige. H:r Anders [Alenius] i Rasboo 
begärade få behålla sin hustrus anpart i åkren i åhr. Swarades ney, thet kan 
intet skie, ty Kongl. May:t har den tillslagit änckiorne. H:r Anders sade sig 
då willia taga sine penningar, och afträdde der medh.

Dhen 1. Febr.
höltz Consistorium minus närwarande, h:r Olao Verelio p. t. Rectore, 

Doct. Samuele Skunck, h:r Andrea Norcopense, h:r Andrea Spole, J. Arr- 
henio Secret:o.

I. Inkomme Thöres söner både [Johannes och Petrus], som och Alexan
der Ekhoim och Johan Enander, som warit med Norlingh och updruckit hans 
wäxel, hwarföre dömdes dhe till betalan pro qvota och gå in carcerem för 
sin otidigheet, äfwen som dhe förre.

II. Cursores beswärade sig att dhe aldrig fa stämbningspenningar af stad- 
zens folck. Secret. påminte förr wara slutit, att när stadzens folck begiära 
citation på någon så skola dhe gifwa Cursoribus stämbningspenningar, äfwen 
som Acad:s folck måste gifwa stadztienarne; men när studiosi begära cita
tion på sine wederparter, måge dhe slippa, effter som dhe ellies åhrligen måste 
gifwa något åth Cursoribus.

Resol., blir widh samme resolution.
III. Stadz fiscalen mons:r Remius [0: Rimmius], fullmächtigad af staden, 

inkom och angaf huru stadzwachtmästaren [Mårten Mårtensson] blifwit slagen 
aff Erico Hedbergh och des föllie, säyandes dem giort hemgångh, råhnat, 
brutit edzör och öfwerfaliit wachtmästaren uppå hans commission. Refere
rade sedan som föllier: Wachtmästaren med twänne wachtdrängar woro skic
kade på en commission till Anders Ersson, och medan dhe dher wore, blef 
samme borgares gåsse öfwerfallen af studenterne, wachtmästaren gick så uth 
till hielpa gåssen, när han uthkom, sloge studenterne honom, föste sedan in 
honom, och sloge honom ännu mehra inne, toge regeme»ts kaflen af honom
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och sloge den sönder på honom. Hedberg tilstod sig gått in i stufwan effter 
wachtmästaren. Frågades huru dags detta skedde? Swarades kl. emellan 9. och 
10. om afftonen.

Hedberg sade: Förleden onsdagh komme Johan Åhrström och jag uhr 
bastugu, och ginge in på postmästarens källare och toge oss ett stoop momma, 
der ifrån ginge wij öf:r torget till Hambraeum, och då war kl. 9. när wij 
komme på torget tilbaka, mötte Olaus Hermelin oss, och frågade westgiöte- 
gåssen hwem han tillhörde, ändtel. skrämde han gåssen att han begynte 
springa, och råkade Åhrström, hwilken badh honom tijga, gossen lopp in och 
wachtmästaren kom uth igen sielf femte, när iag hörde thet small, och Åhr
ström bar kull och ropade om hielp, gick jag tilbaka. Och effter wacht
mästaren slagit honom at han släpt stafwen, frågade iag hwad dhe giorde? 
I det samme slog han mig itt slag, hwar på och strax fölgde andre slaget, 
iag ropade Hermelin, hwilken och kom, wij kiörde så in wachten, och iag 
gick in effter, och frågade hwarföre dhe slagit mig, dhe konuwe så alle 5. 
om mig och rychte mig, iag skiöt så westgiöten ifrån mig kull i spiselen. 
Sedan kom Åhrström tilbaka och bad dhe skulle släppa mig, men effter iag 
intet slapp uth, gick Åhrström in, och frågade hwarföre dhe slagit honom; 
sedan wille wij både gå uth, men sluppe intet. Ingen af dem war owettig 
emot oss mehr än den unge wachtdrängen. Wachtmästaren steg så till att 
rycka stafwen af Åhrström. Han sade du har slagit mig med honom men nu 
skall tu intet röfwan af mig, uthan iag skall bära honom till borgmästaren i 
morgon. Effter som wij då ingalunda sluppe uth, sade iag, wij willia då sittia 
här. Åhrström sade ney. Wachtmästaren språng åter på Åhrström at taga staf
wen, då skiöt han honom först ifrån sig med handen, andre gången äfwen 
så, tredie gången föste han honom från sig med stafwen, fierde gången slog 
han honom i hufwudet med stafwen, och strax der på dem andre hwar sitt 
slagh. Sedan wille wij gå uth, men wachtmästaren hindrade oss, hwarföre slogh 
Åhrström honom ännu öfwer länderna, att stafwen gick af, der medh ginge 
wij uth, och Åhrström tog stafwen medh sigh.

Thore Hansson som då warit tillstädes nöchter, aflade edh och witnade 
som föllier. Mine gossar komme ifrån Ekebomens nya gårdh medh itt par 
tömar, som Anders Ersson skulle bruka om morgonen der effter, widh Forsels 
hörne mötte dem 4. studenter, som gossarne sade. Gåssarna weke nu på ena 
nu på andra sidan att gå fram, men sluppe intet för studenterne. Den störste 
gossen [Hofve Larsson] kom omsider till springa up i dören och sade att 
dhe slå ihiäl den andre; en student kom effter och sparkade i dören effter 
gossen, det iag sielf sågh; kappa hade han om sigh. Hedberg: iag hade allena 
kappa. Thore: gossen sade widare: dhe slå ihiäl lille Swen, i det samme skriade 
den lille uthe. Der medh badh wärden wachtmästaren hielpa sig till få igen 
sin gosse. Wacht, tog liuset i den ena och commendeurs käppen i den andre 
handen och gick uth på torget, hafwandes både wachtdrängerna medh sigh. 
Studenterne mötte dem alle 4. Iag stod i dören och sågh på; den som hade 
kappan kastade henne af sigh, och så begynte studenterne hugga och slå på 
wachten, som än synes i wachtens käppar; wachten retirerade sigh med stoor 
möda up till dören och komme in baklänges; Hedberg kom strax in med 
och hade fatt kiäppen ifrån ene wachtdrängen; wachtdrängen Erich [Eriksson]
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tog kiäppen igen och iag fick så igen dören; Hedberg fålades inne, slog i 
bordet och tornerade, wärden wille styra honom, men Hedberg kallade honom 
hundsfott och hans hustru kofsa, wille och ändteligen hafwa honom på elden. 
Jagh badh honom så achta sig hwad han giorde och bära sigh wäll åth. Dee 
andre bultade på dören och wille in. Hedberg frågade om der war corps de 
garde, effter han intet slapp uth? Iag sade ney, och at iag intet wille öpna 
dören på det att dhe andre icke skulle och komma in, ty, sade iag, kan skie, 
att då blifwer mord af. Då swarade Hedbergh: så lägger iag mig i sängen, 
det han och giorde, och iag lyffte in fötterne åth honom; men strax sade 
han åter, iag håller mig för godh till liggia här, språng så up, och tornerade 
som förr; hwilken som wille stilla honom den samma skiöt han sin koos. 
Åhrström begiärade wänligen att slippa in, iag sade, kan skie, i giöra någon 
skade. Han swor att det intet skie skulle. Jag släpte så in honom, och skiöt 
sedan igen dören men såg då ingen mehr uthe än honom. Åhrström hade 
commendet i handen, huru han det fick kunde iag intet see. Åhrström hälsade 
wänligen och sade åth wachtmästaren: är det ärligit att i så handterat mig? 
Seer hwad hohl iag har i hufwudet; och wachtmästaren fick i commendet 
och sade: detta kommer Cronan och mig till och icke Eder. Åhrström swarade: 
Jag skall bära det till borgmästaren, och låte honom see hwad skade iag fått 
der af; iag sade: iag är fuller witnesför, lägger men bort commendet och 
går eder wägh. Åhrström swarade att han intet skulle gå uth förr än han fick 
commendet medh sigh. Wachtmästaren gick och lade sig i sängen, satte com
mendet under ena låret och satte remen på armen. Åhrström wille tage igen 
commendet, men fick det intet. Sade sedan: är iag ärl:n kommen hijt, så 
släpper mig och ährligen hädan igen. Iag sade: gierna, öpnade så dören, 
han satte uth hufwudet, och foten emellan dören att iag intet fick henne igen, 
och ropade andre till hielp, men iag såg doch ingen. Jag ryckte så in honom 
igen, och slöt dören till. Han bar åter ihoop med wachtmästaren, och brot
tades om commendet, och som wachtmästaren låg, fick han det ifrån honom; 
wachtmästaren steg up, gick till dören, och sade att dhe skulle intet släppa 
uth honom förr än han fått sitt commende igen. Åhrström mente sig skola 
behållat. Omsider gick wärden uth, up i en annor cammar, och wachtmästa
ren skiöt igen dören effter honom. Åhrström satte näfwen för munnen på 
mig och frågade hwem iag hölt medh? Hotandes mig. Iag swarade: Har iag 
intet större tack för det iag styreker till goda, så kan iag wäll wara detta 
föruthan, lade mig så i sängen. Åhrström satte sig, och Hedberg tog up 
penningar och begiärade kiöpa dricka. Honom swarades att der intet war 
något öhl fahlt. Wärdens hustru kom och bad mig gå up till sin man, säyan- 
des honom söria öfwer detta tumult. Iag gick uth, bödh god natt och för
mante dem till stillheet. Effter en stundh betänkte wärden sig, säyandes sig 
icke kunna så lemna sitt huus, gick så neder igen; skickade och effter Acad:s 
wacht, men fick intet igen henne. Frågades om Hermelin war med inne? Swa
rades: ney. Frågades om han war med på torget? Sw:s, iag kunde intet så 
grant skillia dhem åth, men 4. st. wore dhe. Hedberg sade sig icke warit 
mehr än tree stycken. Wärden, Anders Ersson, inkom, sade sig intet wara 
interesserat med i trätan eller slagsmåhlet. Hade ey eller Hedberg något att 
exeipera der emot at han måtte wittna. Han aflade edh och witnade sädan
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äfwen som den förre. Sade ellies på tillfrågan der om sig intet annat kunnat 
märckia än att Åhrström gaf uth förste slaget, dett wachtmästaren undan- 
bögde, och gaf honom så tillbaka itt slagh i hufwudet. Frågades huru wacht
mästaren miste commendet uthe? S:s. Han fick hugg på armen så att han 
släpte det. Hedberg slog neder alle dhe små saker som iag hade på sängen 
och trampade dem sönder, wille och hafwa mig på elden. Iag sade: i giören 
hemgångh. Hedbergh swarade: det lög du som een skiälm, hwilket ord han 
offta repeterade. Min hustru sade: Kallen honom ingen skiälm ty han är en 
ärlig karl. Hedberg swarade: tijg du din kofsa. Åhrström drog en gång wärian, 
och hade wij ondt widh till komma honom att sättia in henne igen. Detta sade 
och Thore sant wara som och Hedbergh.

Anders Ersson: sedan iag kom in andre gången, rychte Åhrström commendet 
aff wachtmästaren, och slog honom att han strax föll neder, sedan gaf han 
honom andre slaget, och så widare slogh han wachtdrängerne, att dhe alle 
föllo neder. Hedberg sparkade så then ene, och der medh sprungo dhe uth. 
Hedberg bedyrade att dhe icke warit fler än 3. personer.

Witnen sade nu både att Hedberg slagit gossen en örfijl inne i stugun; 
det och Hedberg tilstodh. Olaus Hermelin: Åhrströw mötte gåssen och badh 
honom gå sin wägh, i det samme slogh Hedberg sin kappa öfwer den andre 
gåssen och skrämde honom. När wachten kom uth, slogh wachtmästaren först 
Åhrström att han stalp, men emellan både slagen drog han sin wäria. Frågades 
om Hermelin först skrämde gossen? S:s, ney, uthan Åhrström talte åth 
honom. Stadzwachtdrängen Erich Ersson inkom och refererade äfwen som 
dhe förre, tilläde det att Hedbergh aldraförst greep honom an att tage påken 
af honom; sedan, sade han, kom en annor och högg på mig så att iag måtte 
gå tillbaka, när iag kom till dören rychte Hedbergh kiäppen af mig. Frågades 
antingen wachtmästaren war uthe, eller inkomen då Hedberg fick kiäppen 
ifrån Erich Ersson? Han war då redan inne för mig. Inne rände Hedbergh 
som han warit galen, wille ändteligen hafwa en på elden, och ref neder alt 
thet som stodh på sängen. Wij toge commendet af dem igen. Men Åhrström 
rychte det aff wachtmästaren, och slog honom; när wachtmäst:n föll kull, 
språng Hedberg till at draga uth Åhrströms wäria, men iag hindrade honom. 
Anders Ersson: fuller såg iag att Hedberg war uth med sidan på den andre, 
men om han wille hafwa uth hans wäria, kan iag intet wetta, märkte det ey 
eller. Erich Larsson wachtdräng refererade som dhe förre, och sade att dhe 
hafft twå wärior, item att wachtmästaren sielf släpt sin staf, effter han fatt 
hugg på armen. Hermelin nekade sig kommit till förr än wachtmästaren war 
inkommen. Gåssen, Hofwe Larsson, sade Hedbergh skrämt sigh och sparkat 
effter sigh i dören. Sade studenterne warit fyra, det samme sade den mindre 
gåssen, Swen. Hedbergh och Hermelin nekade sig warit mehr än tree per
soner. Erich Ersson: twå stycken ginge på mig, den tredie war ihoop med 
wachtmästaren, om dhe wore flere, weet iag intet; twå wärior hade dhe. 
H:r Rudbeck: det kan intet annars wara, än att Hermelin och hafft uthe sin 
wäria. Hermelin tillstod omsider att han och gått på wachtdrängen tillijka medh 
Hedbergh.

Resol. Hedbergh går in carcerem, och Hermelin arresteras re et corpore 
till des saken blifwer afgiordh.
2 - 7 3 4 2 2 0  Sallander
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IV. Weilandts fullmächtig, Anders Örner inkom emot sahl. h:r Celsii och 
h:r Petri Tibelii änckior om dhe penningar dhe skole uthtagit, som wore 
insatte för Unonii praetension. Örners fullmacht uplästes. Uplästes och h:r 
Weilandts räkning medh des tillhörige documenter. Zacharias Figrelius, h:r 
Celsii änckios fullmächtig, swarade, att det är ännu intet bewisslighit att alle 
penningarne blifwit uthtagne af h:r Celsio.

Resol. Penningarne skole inlefwereras i rätten igen till des arfwingarne liqvi- 
derat sig emellan, hwem dhe skola tillhöra.

Dhen 4. Februarii
sammankomme uppå Rectoris kallelsse praeter ipsum D. Doct. Ericus Ben- 

zelius, h:r Johannes Gartman, h:r Carolus Lundius, D.D. Petrus Hoffwenius, 
h:r Andreas Norcopensis, h:r Andreas Spole, M. Andreas Grubb, M. Matthias 
Steuchius, M. Julius Micrander, Jacobus Arrhenm Secretariw.

I. Proponerade Rector Andreae Kylandri ödmiuke böön och begiäran att fa 
sin dom uthi lägersmåls saken hwar om Finnes in actis d. 21. Januarii, effter 
som den ene hans cautionsman nembl. stadzwachtmästaren Mårten Mårtensson 
ligger rent för döden, och den andre cautionsmannen, nembl. Swen Pärsson 
wantemakare, fördenskull ligger honom öfwer att han måste söka uthslagh 
fruchtandes ellies att han skall rymma etc. Rector berättade kånan [Anna 
Henriksdotter] warit hoos sig och begiärat han måtte fa dom i saken, har och 
studenten inlefwererat kånans dom, som hon fatt hoos staden; hwarest hon är 
dömd till 20 mk smt och är der aff klart, att man intet widare må suspicera 
att dhe skolat förgiort fostret eller procurerat abortum. Sist sade Rector, att 
Kylander ännu widare supplicerade att hans relegatio må blifwa tacita. Swa- 
rades enhälleligen att effter som han tilstådt giärningen och kånan redan fatt 
sin dom hoos staden, han och wijsar proof till en rätt ånger öfwer sin syndh, 
och har ellies, så wida witterligit är, fört itt stilla lefwerne wid Acad:n så 
förunnes honom nu sin dom uthan widare drögzmåhl, och att han relegeras 
tacite.

Sententia. Effter såsom Andreas Andreae Kylander frijwilleligen tillstådt 
och bekiänt in för rätten sig hafft oloflig beblandeise med Anna Hinders
dotter, hwar af hon och blif:t hafwande, men fostret effter någre wekors för
lopp förgångit, ty dömes han för detta sitt lönskeläger till 40 mk smt och 
relegeras tacite på itt åhr. I det öfrige remitteras han till consistorium 
ecclesiasticum.

Dhen 18. Februarii 
hölts Consistorium minus närwarande h:r Olao Verelio p. t. Rectore, D.D. 

S. Skunk, h:r Olao Rudbeckio, h:r Andrea Norcopense, M. Matthia Steuchio 
i h:r Spolens ställe, J. Arrhenio Secretario.

I. Jacobus Krook inkom emot Petter Gottfred, klagandes att han pantsatt 
en sölfskie i wåres på apoteket för 2. daler, men sedan intet fatt den samme 
igen ehuruwäll han den offta fordrat. H:r Rudbeck: I mitt rectorat dömde 
iag Gottfred till skaffa igen skeden eller betale henne. Consist:m: det blir
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och der wedh. Krook: men hon är ännu intet betalt; här om dagen frågade 
iag om iag intet skulle få igen skeden, då mante Gottfred uth mig och skiälte 
mig, men iagh låts intet höra det. Dagen effter stod iag wid en remsnidare 
bodh, der kom Petter gåendes, hade satt håret upp under hatten och mante 
uth mig. Gottfred nekade här till. Krook: någet der effter kom iag gåendes 
och hade rwå karlar medh mig, då ropade Petter åter, skiälte och mante mig, 
men iag gick bort och läts som iag det intet hörde. Jag gick hem och åter 
uth igen till att handla något åth wår fougde, då öfwerföll Petter åter mig, 
och slogh iag honom så en örfijl. Petter: I fölgde effter mig medh wärian 
och högg i porten, som än synes. Krook beropade sigh på wittne, men hade 
dem nu intet tillstädes. Gottfred: iag skiälte honom intet på gatan. Rector: 
i tillstod sielf hoos mig att i den förste gången gifwet honom ett skiälsordh. 
Petter: ney, men andre gången sade iag, i skolen wara en hunsfott till des i 
bewisen att iag druckit up skeden. Samme dagen effter middagen, kom Krook 
och badh mig komma uth, iag gick uth, han sade, iag skulle swara hoos H:s 
Magnificence, för skiäls ordet iag gifwit honom, iag swarade iag will så giöra, 
der med bure både bröderne på mig och ropade fram ryttarne som giömt sig 
wid stånden aff hwilka en högg i porten effter mig. Krook: det är osant, en 
örfijl gaf iag honom, och en gaf min bror [David] honom. Sedan drog både 
Gottfredh och iag wärjorne och iagh jagade in honom. Gottfredh: han har 
gifwit ryttarne en carolin och någre kannor Öhl på det dhe skulle hielpa 
honom. Krook: det är intet sant, men någre kannor öhl gaf iag dem effter 
åth. Krookz ryttare Olof Hansson, sade sig icke gått uth med Krokerne, uthan 
råkat dem på torget, nekade och sig fatt något af dem, mehr än en kanna 
öhl, doch icke till den änden att han skolat hielpa dem emot Gottfredh. 
David Krook inkom, nekade sigh gifwit Gottfred örefijl. Brödren inkallades, 
men nekade nu att David slagit Petter eller sig det han förr bekiänt. Con
sistorium resenterade detta och betygade alle adsessores att han det bekiände, 
effter som acta innehålla. Och tyckte illa wara att han strax på stunden således 
kallar sine ord igen. Bägge parterne beropade sig på witne, men hade dem 
icke tillstädes; tillsades derföre att skaffa dem up till lögerdagen, så skole 
dhe fa dom i saken.

II. Berndt von Bergen fordrade någon skuld af sal. Loccenii änckia nembl. 
42 dr. Loccenius på sin moders wägnar inwände, säyandes henne hafwa till 
fordra af Berndts hustru något för huushyra. Berndt: wij hafwe richtigt 
qvitteret hwar andre, och bör hon fordra af den som sedan der bodt, af 
hwilke hon och upburit någre åhrs hyra. Dhe äre och sufficiente nog till 
betala, om dhe äre något skyldige. H:r Norcopensis togh sigh uppå att liqvi- 
dera dhem emellan.

III. Sententia. Olaus Hermelin böter för oliud 3 dr smt och går i fängelset 
på itt dygn effter placatet, sedan mister han wärian effter constitutiones, eme
dan han den dragit och missbrukat på wachten. Hermelin undbad sig fängelset, 
hwilket honom och remitterades, alldenstund han tillförende icke warit illa 
noterad, och lofwade hädan effter taga sig till wara.

IV. Petrus Petri, Cursoris son, inkom, och tilltalades hårdekn derföre at 
han stulit fijlar och annat ifrån uhrmakaren, hwilken odygd torde omsider föra 
honom i galgen. Petrus lofwade bättring. Uplästes uhrmakarens Philipp Thelots
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förlijkningz schedel, hwarest han bekänner sig gifwa sin saak effter, och fått 
13. dr kopptfrmt i förlijkning.

Resol. En wachtdräng skall hemma i hans cammar uthi praeceptorens och Cur
sorum närwaro gifwa Petro 30. gode slagh af itt braf rijs.

V. Rector berättade att Åhrströms broder [Laurentius] icke welat gifwa 
wachtmästarens [Mårten Mårtenssons] hustru någre penningar till man#e»s 
underhåldh, hwarföre har Rector måst låta sällia en häst som dhem tillkom
mit för 26. dr kopparmynt och der af redan gifwit hustrun 8. dr. Nu begiärar 
hustrun mehra. Hustrun kom sielf in sade sig uthsatt mannens kläder för 10. 
dr dem hon kåstat på honom uthi maat, weedh lius och annat. Resol. Hon 
får ännu 12. dr och med förmaning att spara det mästa hon kan.

VI. Jacobus Wenerman [o: Wenman] berättade att dhe twänne novitii 
[Laurentius Bergh och Jonas Melander] som han förr klagat på, föra itt 
oskickeligit lefwerne, och dageligen fylla sig. 2. Beskyllas dhe af sin granne för 
någre penningar, som bortkommit för honom. 3. Har Melander tagit en 
sölfskied af en annan och will den icke igenskaffa. 4. röfwat uth Enqwists 
böcker.

Profess. Steuch. frågade hwarföre Melander mist rygghuden i Hernösand? 
Melander teg och swarade intet. Prof. Steuchi/zj sade widare att denne prac- 
ticerat sig till testimonium. Consist:m frågade om Melander har något till 
säya emot det han nu är beskylt före? men swarade intet. Frågades ännu 
hwarföre han mist rygghuden i Hernösandh? men han swarade intet; ey 
eller något till den protest, som Wenman på landzskapets wägnar giort emot 
honom. Uthwijstes der medh. Resol. Dhe kallas alle tree till näste Consisto
rium, då desse beskylningar skole examineras, och den som har mist pen- 
«ingarne, skall då med komma tillstädes. Melander citerades nu af Rectore 
sielf till lögerdagen.

VII. Wachtmästaren inkom och klagade huru Simon Löfgren och Jacobus 
Hemmingius sampt David Norling, skrijat och ropat på gatan något för dis
tingen. Löfgren swarade att dhe giordt det af oförståndh, och tillstode både 
sitt förseende, men nekade sig hafft wärior. Frågades om Norling ropat? 
Hemmingius: Norling gick först uth på gatan och ropade, och war han or
saken till altsammans.

Sententia. Löfgren och Hemmingius böta hwar sine tolff mk smt och gå 
itt dygn in carcerem effter constitutiones och placatet.

Samma dagh
effter middagen hölts Consistorium majus, närwarande h:r Olao Verelio 

p. t. Rectore, D.D. Petro Rudbeckio, D.D. Erico Benzelio, D.D. Samuele 
Skunck, M. Petro Holm, h:r Johanne Gartman, D.D. Petro Hoffwenio, h:r 
Andrea Norcopense, M. Johanne Columbo, M. Andrea Grubb, M. Matthia 
Steuchio, M. Julio Micrandro, J. Arrhenio Secretario.

I. Lätt Rector notera, att Grinda och Södertå i Munketorp, Oxnö i Bar- 
kare, och Biuggstadh i Kongsåhra sochn, hafwa nu under dhen 30. Januarii 
fått uth sine bref på dhe förmedlingar som under förre Rectore d. 12. 
Novembm dhem bewilliades.
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II. Anders Winter frågade huru han skali bära sig åth med någon ödes- 
sädh, som blifwit i Wessmannelandh, effter ingen uthwägh fins till föra uth 
den samme.

Resol. Han försällier henne der i landet som han bäst kan, och giör sedan 
redo derföre.

III. Rector berättade sig här tills sålt maltet i qwarnen för 17. dr tunnan, 
men nu will ingen det gifwa widare, effter alle andre sällia ringare. Resol. 
Maltet sällies hädan effter för 16 dr tunnan.

IV. Petter Trecou fordrade af Johan Kempe sin betallningh för Krokens 
cuur, hwilken Kiempe slagit, och derföre blifwit dömd wid slutet af D. P. 
Rudbeckii rectorat. Kempe lofwade omsider betala; honom gafz 3. wekers 
dagh, betalar han intet des innan, så skall panten sällies till betalningh.

V. Berättade Rector att en af Kiörlingens creditorer har warit här, nembl. 
dhen som fatt Burmans änkia och högeligen protesterat på expenser, skade- 
ståndh och tidspillo, efter som Kiörlingens bror [Hans] icke kommit. Resol. 
Dhe citeras igen till 6. wekor här effter.

VI. Rector sade sig tillijka med Prorectore talt med h:r Procancellario om 
M. Lars [Hontherus] i Alunda, att han måtte antaga förmynderskapet för 
jungfru Christina Unonia, effter sahl. h:r Celsium, hwar om h:r Procancellari/a 
talt med M. Lars nu i prästemötet, och sedan berättat, att han söker medh 
flijt undraga sig. Nu har Rector sedt på sahl. Celsii räkning och funnit att 
inga store medel är för jungfrun nu mehra qwar, uthan äre mäst uthgångne 
till kläder och annat för henne (etc.). Res. Rector talar medh h:r Lars Cab- 
bseo att han antager detta förmynderskapet med, effter det icke lärer hafwa 
stort beswär medh sigh.

VII. Johan Skytt[e] och Mårten Lindberg medh deras praeceptoribus inkalla
des, och förehölts dem huru otienligit och fult det är att dhe stimmat och 
örefilats i kyrckian. Skytt klagade att Frisendorf offta injurierat honom, och 
aldrigh låtet honom blifwa i frid. Han befaltes klaga honom an, så skall han 
få rätt på honom. Dhe förmantes än widare att lefwa stilla och fly sådane 
otidigheeter. Praeceptorerne tillsades att privatim castigera sine disciplar för 
det dhe nu giort och hafwa noga upsicht på dem här effter; det dhe och 
lof:ade giöra.

VIII. Rector berättade sig i höstas tillsagt Ekebybonden, som gått i caution 
för sin mågh, bonden i Skieggestadtorp, att låta tröska af säden der samme- 
städes, att lefwerera till Acad:n det han och lofwat. Men nu har Skieggestad 
bonden stulit bort all säden och fört den till Skrufwens ödeshemman, som 
han emottagit. Nu frågade Rector, om icke han skall låta taga igen samme 
bonde? Swarades att det må skie. Widare berättade Rector att Erich Nilson 
i Åckerby, som står sig wäll, will taga hemmanet på itt åhrs frijheet, och 15. 
dr till kiöpa giärssle före, effter den förre affört alt giärslet och såldt 
dhet. Item är en annor bonde som begärar att fa samme hemman med uth- 
sädet som nu är sådd och itt åhrs frijheet, men har ringa medehl till uprätta 
hemmanet med. Consistorium tyckte wara bättre taga den som bättre medel 
hafwer, nembl. Erich Nilson, och bewilliade honom hemmanet på itt åhrs 
frijhet nembl. 681. och 15. dr kopptfrmt till giärsslekiöp.

IX. Anders Pärsson i Åckelsta klagar sig blifwa krafd för cronotijenden af
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Wåsa, som skall hetas wara säterie, det han förr brukat till hälften, och be- 
giärer blifwa okrafd.

Resol. Kan han verificera att det är säterie och har säteries frijheet, så slip
per han cronotijonden.

X. Dråpsta bonden [Lars Mattsson], som effter förre sluth skall betala rog 
sädet som han emottagit, klagar nu att der blifwit misswext, och begärar fa 
behålla samme rogh, och byta sig till sädeskorn derföre, ellies mächtas han 
intet såå åckren i wåhr, lofwar betala igen i höst och gifwe interesse derföre. 
Resol. Dhet bewillias.

XI. Mårten Ersson i Sunderby i Korsta sochn supplicerade skriffteligen om 
en tunna tillgifft, effter han på Stockholms wägen och på siön mist en sin 
son och itt par ökar med 12 eller 13 dr penningar, sade sig wara skyldig 8. 
t:r spannemåhl. Resol. Honom bewillies en tunna tillgifft på sin rest.

XII. Mats Eskilson och Erich Matsson i Tiusta klagade skrifteligen öfwer 
miswexr på sex åhrs tijdh, och supplicerade om någon tillgifft på sin rest. 
Resol. Dem bewillies 1 i  tunna tillgifft hwar, på sin rest.

XIII. Johan Pärsson i Åttestad klagade skriftel. öfwer miswext och stenig 
åker, begiärandes derföre någon förmedling. Resol. Kan intet gifwes någon 
förmedling.

XIV. Uplästes 111. Dn. Cancellarii bref och confirmation af d. 23. Januarii, 
för mons. Wadensteen att niuta stipendium duplex, in jure till underhåldh, 
så snart mons. Heisick dhet afträder.

XV. Uplästes Kongl. Cammarens bref och swar af d. 15. Januarii, att den 
förelupne saak emellan rullbetienten Pälle Pärsson och Isopaedium med des 
föllie, hörer till Consist:m och bör der afdömmes.

XVI. Uplästes De Gerernes bref af dhen 30. Januarii, angående Harwijks 
watn. Om denne Harwijks saken upwäxte någon discurs; men upskiöts om
sider till en annor gångh; i medier tijdh måtte projecteras något swar.

XVII. Uplästes uthi uthskickadens närwaro 1. H:s Greflre Excellxes H:r 
R. Marskalkens grefwe Johan Stenbocks breff af dhen 6. Februarii om godz- 
byte. 2. Copie af Kongl. May:tts bref af d. 13. Decembm 679. för högbe:te 
H:s Excellxe. Hwar uthinnan H:s Kongl. May:tt donerar H:s Grefl. Ex:ce 
skatträttigheten aff Acad:s hemman Westerlijsa i Lenna sochn, och Wijksiö i 
Eggby [Häggeby] sochn. 3. H:s Kongl. May:ts bref till Consistorium, af d. 
15. Decembm 679 för H:s Grefl. Ex:ce at fa byta sig till samme hemman 
för jämgodt wederlag. Consistorium jämrade sigh mycket öfwer denne saak 
hwilkens lijke ännu aldrig skiedd är i rijket, nembl. att någon söcht och för- 
måt sig Kongl. bref och donation uppå ens annars allodial frälsse, det han 
inxet förwärkat. Och slöt att det skall noga öfwerläggias huru swaret skall 
fattas till H:s Grefl. Excellxe hwilket medh första skall öfwergå med posten, 
det som sades H:s Grefl. Exxes uthskickade. Sedan uplästes uthräkningen på 
dee hemman som H:s Grefl. Ex[c]ellxe biuder Acad:n till wederlagh. Con
sistorium jämrade sig ännu öfwer itt sådant exempel etc. etc. etc.

XVIII. Giorde Rector berättelse om acdon under hwilken stadzwachtmäs- 
taren [Mårten Mårtensson] blifwit slagen, hwar om finnes in actis d. 1. Febr. 
och frågade om Hedbergens saak kan separeras ifrån Åhrströms och han fa sin 
dom, eller om han skall blifwe sittiandes in carcere så länge, eller och om han
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kan konwwa uth på caution? Doctor Hoffwenius mente att der wore någon 
sangvis extravasatus, som plägar någon tijdh döllia sigh, och sedan omsider 
rutna och döda menniskian, och derföre måtte Hedberg sitte så länge man 
far see huru blir med karlen, helst effter wachtmästarens hustru det och be- 
giärat i dagh in Consistorio minore; detta bijfölle Consistoriales allesammans.

XIX. Sahl. Loccenii änckia har angifwit det hon har något till fordra af 
Knut Matsson i Wallskog, för den tijdh han åbodt itt hennes ryttare hem
man, och begärat fa giöra execution på honom genom sin ryttare.

Resol. Det är emot lagh och kan intet tillätes.
XX. Bewilliades Petro Gerslovio att disputera dhe societate conjugali; och 

Laurentio Ketzler de opinionibus reip. noxiis.
XXI. Inkomme tullbetienten Pälle Pärsson, Petrus Isopaedius och Nicolaus 

och Jahannes Skruf. Pälle sade: Jag sade förre gången att Nicolaus Skruf 
war och inne i tullstugun, men det war osant, ty iag kände honom intet, 
och war han intet inne. Frågades huru månge då wore inne? S:s 2. stycken. 
Consistorium påminte sig att han förre gången flere reesor sagt at 3. stycken 
wore inne, hwilket och Isopaedius sagt samme gångh, men nu nekade dhe 
både inständigt här till. Uplästes förre acta, hwarest Fälle flere reesor sagt 
att 3. wore inne, och bekient att Nicolaus warit medh och der dragit halfwa 
wärian. Pälle nekade ännu alt fort sig således bekient det Consist:m resen
terade, hållandes honom för en elak sälle, som intet mehra achtar sin ähra 
och redeligheet, än att han nu inständigt och uthan all blygd nekar till det 
som han förr friwilligt bekient, som acta wijsa och heela Consistorium sig 
påminner. Secretarius sade det intet wara underligit, ty han har förr, nembl. 
uthi Laurentini dråpmåla saak witnet falskt och gifwit twänne skrifftelige attes
ter ifrån sigh den ene emot den andre. Här till teg Fälle. Consistorium före- 
hölt honom alfwarsambl. huru han skiämer uth sig på sådant sätt, så att 
han aldrig widare kan brukas i någon Cronones tienst. Pälle stod wid sitt förre. 
Sade widare, bookhållaren skickade bud till oss att wij skulle läsa alle tullarne, 
kom sedan och frågade om Skrufwarne warit hoos mig, hwar till iag nekade. 
Sedan komwe desse, och Isopaedius fordrade igen någre penningar af mig. 
Der med sprunge dhe andre in, men giorde alz ingen skade. Frågades om 
Isopaedius hade något till fordra af Pälle? Isopaedi/tf.* ney. Frågades om Isopae
dius då fick slanten? Pälle: ja. F:s om han då war berättigad till den samme? 
Isop. och Pälle: ney. F:s hwarföre Pälle då fått förlijkning, om dhe andre 
intet giort honom förnär? Här till swarade Pälle intet; men Johan Skruf 
sade sig gifwit honom förlijkning, på det han icke måtte blifwa illa noterad. 
F:s huru mycket Pälle fatt i förlijkning? Isop.: Jag och Johan Skruuf gåf:e 
honom een sexdahlers plååt tillhopa. Inspectoren Romwel inkom, honom före- 
hölts huru åthskilligt Pälle refererat om denne saken, och nu tagit igen dhet 
han förr bekiändt och tillstått. Pälle påstod ännu allenast 2. warit inne, och 
sig kient Nils Skruf i stället för Rhalambio, hwilken warit inne tillijka med 
Johan Skruf. Ronuwel: twå har han allenast nämbt för mig som warit inne, 
nämbde och twå in Consistorio som iag intet annat mins. Secret.: han nämbde 
in Consistorio flere reesor tree, det acta och heela Consistorium wittna, som 
meritera fast högre witzord, och derföre äre alle 3. studenterne citerade. 
F:s om Rhalambi«; då i sanning warit med inne i tullstugun? Pälle, Skruuf
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och Isopaedius swarade samptel. ja. Skrufwarne och Isopaedius påstode att Pälle 
är förlijkt. Uplästes ännu acta. Fälle sade åter att twå wore allenast inne, 
och tog sine förre ord alldeles igen, att Nicolaus warit inne, eller någon 
annan mehr än Johannes Skruf och Rhalambius. F:s hwilken som drog halfwa 
wärian? Fälle: Johannes Skruf. Joh.: det är osant. Påmintes att Pälle förre 
gången sagt det Nicolaus dragit wärian och Johan bedit honom sticka den in 
igen, som och att han nu på stunden sade att det war Rhalambius, som han 
hölt före wara Nicolaus Skruf? Hwilket om så wore sant, då måste Rhalam
bius dragit wärian och icke Johannes. F:s widare hwilkendera som drog halfwa 
wärian? Pälle sade inständigt att det war Johan Skruuf. Joh.: det är osant. 
Consist:m: det är en skamlig ting att i Pälle äre så ostadige uthi edre rela
tioner och bekännelser, och kan man nu intet troo ehr på itt hår. Parterne 
afträdde.

Discurrerades om saken och Pälles slindrigheet och twetahl som nu giort 
saken af en hehl annor beskaffenheet än han den förre gången angaf. Johan 
Skruuf inkallades och tillfrågades på sitt samwett hwilkendera som drog wärian? 
S:de om någon drog henne så war det Rhalambius, men iag kan på mitt sam
wett säya, at iag intet märkte det han drog henne, ey eller badh iag honom 
sticka den in, uthan då han regerade fick iagh honom i armen och bad honom 
komma uth. Skruf uthwijstes igen. Effter någon discurs voterades, som föllier.

M. Micrander: dhe böre hafwa itt alfwarsampt tiltahl, och des uthan effter 
dhe hafwa tagit af tullbetienten det som dem intet tillkom, och det med trugh 
och hoot så kan iag derföre intet fria dem ifrån 40. mk effter cap. 4. Edzöre 
Stl. nembl. conjunctim om så kan practiceras, hwar och icke, då böte dhe 
40. mk hwar för sig. M. Steuchius: Jag är fuller intet rätt wäll informerad 
om sakens natur, men så är det doch wist att Isopaedius fordret och tagit 
penningarne af tulbetienten, och att tullbetienten der till blifwit trugad, der
före effter Isop aed. sielf bekiändt det han begärat och tagit slanten som honom 
intet tilkom, och dhe andre warit inne och hotat honom der han icke lef- 
wererade den andre slanten; så måste dhe beläggas medh 40. mk conjunctim 
om så är brukeligit, eller böta dhe hwar för sig 40. mk. Men till accis- 
ordningen tycker iag dhe kunna intet bindas, effter det tullbetienten således 
tedt sig i saken och des uthförende, att man intet kan det ringaste attendera 
hans tahl och berättelsse, hwarken uthi det ena eller det andre. M. Grubb: 
Jag är i samme mening, och kan des uthan icke fria dhem ifrån accisord- 
ningen fast än Pälle således tedt sig. Rhalambium remitterar iag till sitt forum. 
M. Columb.: iag finner ännu intet att här något wåld skiedt ey eller fallne 
skielsordh, kan derföre intet fälla dem effter accis placatet, men effter lag 
dörmwes dhe till 40. mk både ihoop, om så är manerligit, ellies till 40. mk 
hwar för den yppigheet dhe föröfwat wid tullstugun. H:r Norcop.: Kan 
intet annat see än att Isopaedius försedt sig emot dhe orden i placatet wåld- 
sambl. etc. ty fast än der intet fallit hugg eller skielsord, så är der lijkwist 
skiedt hotelsse. Dömer derföre Isop. till 40. mk effter lagh, och sedan 40. dr 
effter placatet. Angående Johan Skruf, så kan han [0: jag] intet annars än 
fria honom, effter Pälle wid förste relation giort honom frij.

Doct. Hoffwenius: Isopaedius är brotzligh, som trugat sigh till slanten, som 
honom intet tillkom, och han böter derföre 40. mk. Johan Skruf håller iag
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och broczligh efter han stigit af och gått in, att twinga honom, hwilket är 
klart der af att han sedan gifwit honom förlijkning, och döm/wer iag derföre 
honom till samme straff. Sedan böta dhe både tillhopa 40. dr effter placatet.

H:r Gartman: Isopaedius som är störste uphofwet och orsaken till detta, 
kan intet befrias ifrån 40. mkrs böter, men effter han intet warit inne i 
stugun, så kan iag intet fålla honom till någon råhnsboot eller den som plägar 
föllia på wåldsamheet ey eller effter placatet, ty tullordningen respicierar 
allenast dhe delicta som skie under sielfwa tullandet. Johan Skruuf, effter han 
warit med 'nne, så böter och han 40. mk för sigh. Hade tullbetienten annor- 
ledes tedt sigh och saken som han bordt uthfört, så torde man fatt annor 
uplyssning. och annorledes kunnat finna sig i dömwandet. M. Holm giör itt 
medh h:r Gartman, angående Isopaedium, men friar Johan Skruuf.

D.D. Benzelius: Isopaedius är största uphofwet, och bekiänner sielf sigh 
fordrat och tagit det honom intet tillkom, är derföre brotzligh. Det en af 
dhe andre dragit på wärian, räknar iag för een yppigheet, och fäller dem både 
tillhopa till 40. mk om så är brukeligit, men ellies till 40. mk hwar, effter 
placatet kan iagh intet fälla dhem.

Doct. Rudbeckius voterade lijka.
Rector: Jagh har förr annorledes considererat saken och skattat den wara 

af en annan beskaffenheet än hon nu fått, och har tullbetienten sigh så tedt 
i denne saak att han borde hafwa skam, och gåfwe iag nu saken på båten 
om icke man skulle ansee Konungens huus, och förtryter iagh att saken är 
aff honom således handterat, men för sin yppigheet böter lijkwist Isopaedius 
40 mk. Johan Skruf kan iag intet fälla.

Sententia. Petrus Isopaedius och Joh. Skruuf böte 40. mk smt hwar.
XXII. Uplästes alla acta angående Skrufwarnes och Isopaedii grassation.
Sententia. Nicolai Skrufs wäria och pistoler äre förfalne, och böter han

för grassation och oliudh 2. dagar å radh 6 dr smt efter constitutiones och 
placatet. 2. för giord hemgång wid Flöthsundh 40. mk. 3. Betalar han per 
qvota all giord skade både här i staden och wid Flöthsundh. 4. relegeras han 
på så lång tijdh som dhe andre hans complices.

Skruf tackade för god dom och begiärade uth honom sampt aeterne. Han 
afwijstes och Consistorium öfwerlade detta. Slutandes att han får uth domen, 
men inga acta extraderas med mindre det af högre ort blifwer Consistorio 
pålagt.

XXIII. Uplästes h:r landzhöfdingens bref och swar af den 17. Februarii 
att han effter Kongl. Senatens ordres, hwilka och fölgde copialiter och nu 
uplästes, befalt Roxen förrätta den execution, hwar öfwer Doct. Rudbeck 
sig beswärar, och att han icke kan samma execution förandra eller inhibera, 
med mindre wederböranden kan genom tienlige wägar winna Kongl. Sena
tens contraordres.

Dhen 20. Februarii 
effter högpredikan in pra?sentia Rectoris M., Doct. Skunk, h:r Gartmans, 

h:r Rudbeckii, h:r Norcopensis, M. Columbi, M. Grubb, M. Steuchii, M. 
Micrandri och Secretarii.

I. Proponerades h:r Eliae Isopaedii och Henrich Skruufs begiäran, att med
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publicerandet af deras söners [a: Petrus Isopaedius’ och Nicolaus Skrufs] 
relegation måtte något dröyes, så att dhe finge tijdh till söke H:s Hög- 
Grefl. Ex:ce om något afkortande på tijdhen. Resp., relegation måste upslås 
effter som Consistorium slutit, emedan dhe ända bort åth förhållit sig illa 
wid Academien.

II. H:r Lars Cabbaeus ursächtade sig ifrån förmynderskapet för Christina 
Unonia; men Rector sade att han i går lofwat taga det emot, och måste stå 
wid sin ord och lofwen.

Dhen 21. Februarii
hölts Consistorium minus närwarande, h:r Olao Verelio p. t. Rectore, D.D. 

Samuele Skunk, h:r Andrea Norcopense, M. Andrea Grubb i h:r Spoles 
ställe, J. Arrhenio Secretario.

I. Päder Olsson i Nederwij i Lillehärad sochn, som A:o 675. blifwit afsagd 
ifrån hemmanet för sin store rests skuld, supplicerade nu att få blifwa qwar; 
uplästes fougdens relation om hemmanets tillstånd, berättandes att husen äre 
wäll behållne, och att bonden nu på dhe senare åhren betalt störste dhelen 
af sin rest, och lofwar det öfrige betala i höst, så wida han någon sin kan. 
Rector sade att bonden tagit sig uppå denne rest effter dhe gamble folken. 
Resol. Honom bewillias sitte qwar till widare prof, så länge han giör sin 
flijt.

II. Mölnare drängen som för dråpet skull sitter i Cronones fängelse 
supplicerade att Consistorium wille tillhålla h:r Samuel Stehn att gifwa honom 
dhe wanlige penningar till uppehälle så länge han sitter i Cronones fångelsse. 
Resol. Det bewillies.

III. Krokarne och Petter Gotfred inkomme, säyandes sig nu hafwe sin wittne 
med sig. Ehuruwähl Consistorium intet kunde gifwe desse ryttare något witzord 
eller låta dem giöra edh, doch lijkwäll effterläts dem referera hwadh dee 
hade till säyia, att see hwad man kunde finna till att beslå parterne med uti 
deras relationer.

Doct. Petri Rudbeckii ryttare, Pälle Pärsson, inkom, Gotfred exciperade 
emot honom, säyandes honom och dragit sin wäria. Pälle nekade. Pälle sade 
att ingen skade skiedde, uthan att Krook slog Gotfred allenast en örefijl, 
hwar på Gotfred drog sin wäria först, och sedan Krok, och Krok slog honom 
itt slag med wärian, der medh lopp Gotfred in. Gotfred: iag drog min wäria 
till att defendera mig. Johan Olsson inkom och sade att Gotfred skielt dhem 
alle sammans för skiälmar och hundzfotter. F:s om Krook spenderat på 
dem? S:s en kanna öhl, efter iag war i föllie med hans ryttare, men intet 
till den ändan att iag skulle hielpa honom. F:s om Davidh Krook drog sin 
wäria? S:s ney. Krokarnas fougde Olof Nilson inkom refererade att Krok kraft 
igen sin skiedh eller betallning derföre. Och att Gottfred tagit det illa upp 
och skielt honom, kallandes honom en hunsfott. Krook swarat: war det sielf 
till des du bewijsar det, der med haa dhe skils åth. Sedan har Gottfred åter 
kommit gåendes wäll 10. slag boden förbij der som Krook stodh, och sagt 
att han skulle klippa honom. När då Krook kommit uth, har Gottfred mant 
honom, men Krook det intet achtat. Sist komme dhe, sade han, ihoop på 
torget, men huru deras tahl föll, weet iag intet. I det samme slog Krook
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hatten af Gotfred, då drog Gotfred sin wäria, hwar på och Krook drog sin 
och slog efter den andre, och då språng Gotfred in.

Ericus Isberg inkom att wittna med Gotfred, men Krokarne sade honom alt 
warit med Gotfred. Han förmantes att säya det sant wore och refererade så
ledes: Kroken krafde skieden, hwar till Gotfred swarade honom skola fa den 
hoos fadren. Kroken sade widare, iag har intet beställa med fadren uthan medh 
ehr. Gotfred: iag rådde intet före att skieden kom bort. Krook swarade: 
hon har kommit bort på kiällaren, iag känner fuller folcket. Då sade Gotfred: 
Det skolen i intet bewijsa; hwad kienner i folket före? Krook swarade, för 
godt. F:s om Gotfred då intet skielt Krok den gången? Swarades: ney. Petrus 
Rosenius inkom, aflade edh och wittnade som föllier: Det förste iag märkte, 
så war det, att Krokarne stodo wid itt ståndh, der och iagh stodh, då wijste 
den ene uth med fingret, att Gotfred stodh i fadrens dör, der på gick Krook 
och talade med en bonde om itt wedelass, ropade så strax på Gotfred, hwilken 
och kom uth, men dhe taltes wid allenast någre ordh, och strax sloge Krokarne 
effter honom med händren, men om dhe både träffade honom kunde iag intet 
see, ty iagh war itt stycke der ifrån. David nekade sig råkat honom. Der på 
sade Rosenius, drog Gotfred sin wäria, och så både Krokarne sedan och fölgde 
effter honom fort, att den andre måste gå tillbaka in. F:s om ryttarne drogo 
och sine wärior? S:s det sågh iag intet. Refererade widare: Sedan lopp Gotfred 
upp, om han skielte dem andre kunde iag intet höra, men det såg iag att 
han kastade neder något, hwadh det war weet iag intet.

Jochum Dunckel, en conterfåyare gesell, inkom och refererade således. Jacob 
Krook winkade Gotfred till sig, men hwad dhe taltes wid weet iag intet, der 
på slog han Gotfred en örfijl, men om David slogh honom medh weet iag 
intet. Petter drog så sin wäria, och der på dhe andre sine wärior, sedan gick 
iag in och såg intet något widare (etc.). F:$ om han hörde någre skielsordh? 
S:s iag kunde intet höra någre ordh, effter dhe wore itt stycke borte. Ett 
stycke trädh har Gottfred, sedan han kom up, kastat neder, men intet sågh 
iag det, effter iag då war ingången. Hunsfottar kallade han dhem, det hörde 
iag. Detta alt stadfäste Jochum med edh, läggiandes hand å book.

Secret:s Salonii skrifware Pär Månsson inkom, sade att både Krokarne hade 
sine wärior dragne, och fölgde effter Gotfred in till porten. Pälle aflade edh 
och refererade widare som föllier. Jag stodh uppe i huset, och fick först 
see action då Krokarne jagade in Gotfred och hade dhe alle 3 sine wärior 
dragne. F:s om han hörde hwad ord sedan fölle dem emellan? Swarade sig 
intet minnes. F:s om dhe skielte intet hwar andre? Sw. Hunsfotter kallade 
dhe hwar andre, mehr weet iagh intet.

Georgius Upmarck inkom. F:s om Krook sagt för honom, som Gotfred 
berättar, det han gifwit ryttarne en carolin på det dhe skolat hielpa honom 
emot Gotfred? Upmarck: ney det weet iag intet af, men det såg iag att han 
badh 2. st. ryttare föllia sigh. När dee komme till Erich Jöns Brijtas bodh 
sade han, alo låter marchen gå sachta och låter intet bekomma ehr, der af 
märchte iag något måtte wara för händer, helst effter Gottfred tillförende 
gått någre slagh förbij boden der Krook stodh. F:s huru månge dhe wore? 
S:s Fyra stycken. Krook: iag fruchtade att Gottfred skulle med flere öfwer- 
falla mig, och tog derföre ryttarne med mig. Upmarck: Krook stälte dhe andre
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a part på torget, och kallade sedan uth Petter, när han kom uth, sloge både 
Krokarne honom hwar sin örfijl. Der på drog Gotfred wärian, och så Kro- 
karne sine wärior, och föste effter Gotfred, ropandes alo, och i det samme 
komme ryttarne fram och Olof Färsson drogh sin wäria, om dhe andre droge 
sine weet iag intet. Petter språng så upp och sade i fönstret: iag råkar fuller 
edre hunsfotter en annor gångh, då i intet hafwe ryttarne medh eder, och kas
tade uth en kålstock effter dhem. Krokerne swarade: Du är hunsfott god nog 
sielf din swinahunder. Krokarne wände sig sedan bort, och i det samme kom 
Petter nedh igen, hwilket då Jacob Krook märckte, wille han gå andre gången 
till Gottfred, men dhe andre budo honom låta blifwan.

Resol. Saken refereras till Consistorium majus.
IV. Jacobus Wenman inkom medh novitiis, som han förr angifwit och 

protesterat emot, icke williandes hafwe dem i sitt landskap. Jonas Styfwert 
Gothoburgensis sade sig warit siuk, och mist någre penningar, nembl. 7. dr 
wid pass, uthur sin byxesäck, ingen annor warit der inne, än Jonas Eneqwist, 
Jonas Melander och Laurentius Bergh. Wenman tillfrågades hwarföre Melan- 
der stått scholestugustraff i Hernösandh? Swarade dem både stått samme 
straff, den ene derföre, att han om nattetijd öfwerfallit en borgares huus, 
och den andre derföre, att han i proban talt sine praeceptoribus förnär. 
Rector: H:r Steuchh/j sade sist, att Eeneqwist skiuter stölden på dhe andre 
twå, men dhe andre åter på Eneqwist. Bergh: när mons. Wenman kom till 
oss den gången, så låge iag och Melander på bäncken och sufwe, men Ene
qwist war uppe och lätte up dören för honom, och gick sedan bort, äre 
derföre penningarne bortkomne så måste Eneqwist tagit dhem. Styfwert: iag 
wiste att Berg hade inge penningar, men den dagen sedan han sufwit ene 
ruset af sigh, så gick han på kiällaren och kiöpte miöd och spenderade på 
mig, der af gissade iag att han måste tagit mine penningar. Wenman: det är 
och wist att för juhl bekände han för mig, at han hade inge penningar, 
och sade werden att han då redan drack på sin kost. Bergh: iag bytte för 
juhl en rdr hoos Noach [Dandnell]. Melander: Eneqwist gick bort medan wij 
sufwe, och derföre måste han purgera sigh, helst effter han och i Hernösandh 
stulit itt paar knijfwar af sin camerat. Eneqwist nekade här till. Wenman, 
det är wist att då iag kl. 12. nyåhrs dagen kom dijt låge Berg och Melander 
och sufwe och wore öfwerst fulle, så at den ene alz intet kunde tala, den andre 
mycket illa, då iag reste up dem, men Eneqwist war uppe och gick då bort.

Elias Salin inkom, och sade att Eneqwist i Hernösand stulit hans knijfwar, 
och nekat till dem, men sig sedan funnit igen dem hoos honom. Eneqwist: 
iag tog dem intet till den ändan, at iag tänckte hafwa dem borta, och wiste 
intet att dhe kommit baak om böckerne. Dhe uthwijstes. Effter någon discurs 
inkallades Styfwert, och tillfrågades om han är wiss på, att penningarne blifwit 
bortstulne af desse novitiis, och att dhe icke updruckit dem sedan han som
nade? Swarade, att dhe intet druckit mehr sedan han somnade, och swor på sin 
saligheet att hans praetension är sannfårdigh, fast han aldrig wänter sig sine 
penningar igen, effter dhe intet hafwa något till betala medh. Afträdde der 
medh. Eneqwist inkallades och tillspordes huru han kan gå detta ifrån sig, effter 
han mycket graveras? Melander: Eneqwist har och i Hernösandh en gång sut
tit i stocken för sådane suspicioner. Eneqwist: intet weet iag mig tagit desse
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penningar. F:s om dhe kiöpt något mehra öhl sedan Stytwert somnade? 
Alle 3. nekade här till. Eneqwist förmantes att uprichtigt bekänna om han 
stulit penningarne? Swarade, intet weet iag mig tagit dem. Melander: han har 
förr warit uthe för sådane saker. Berg: Eneqwist tog emot penningarne af 
Styfwert och kiöpte öhl och brännewijn före, och såg an han hade flere 
penningar qwart och hwar han hade dhem. Rector: Hwar hade Styfwert sine 
penningar? Eneqwist, i byxorne. Rector: hwar låge då byxorne? Eneqwist: 
öfwer hufwudgiärden. Rector: ja så wiste i fuller hwar i skulle taga dem. 
Eneqwist nekade sigh tagit dhem; honom förehölts, att han äfwen så rätt 
nu nekade sig stulit knifwarne, men måste lijkwist kiännes wid samme stöldh.

Consistorium tyckte att Eneqwist bör förwijsas Academien och dhe andre 
med så frampt dhe icke wijsa någon märckelig emendation, men refererade 
det doch till Consistorium majus.

Dhen 25.
effter predikan in pra?sentia h:r Olai Verelii p. t. Rectoris, h:r Johannis 

Gartman, h:r Olai Rudbeckii, h:r Claudii Arrhenii, h:r Andreae Norcop., 
h:r Johannis Columbi, M. Andreae Grubb, M. Matthiae Steuchii, M. Julii Mic- 
randri, J. Arrhenii Secretarii.

I. Uplästes gouverneurens h:r Jacob Flemings swar aff dhen 9. Februarii, 
att Olof Wargh måst för tijdernes swårheeter skull, lemna till sin successorem 
Erich Wargh innestående rest, hwar af Acad:n bör betalas, och att Erich 
Wargh lärer giöra Acad:s betiente nöye, för den assignation Acad:n hafwer 
till honom, som han lofwar i sitt breef, det och fölgde och nu uplästes. 
Om bristen hoos tullnären i Elfkarleby säger H:$ Ex:ce sig communicerat 
Kongl. Cammaren, och wara nödigt att Acad:n sielf der om widare påminner; 
och att der Kongl. Collegium så förordnar, kan samme brist ersättias af andre 
besparde medel, som der i orten finnes att tillgå.

II. Bewilliades Andreae Becchio W-Gotho testimonium publicum.
III. Sattes prijset på qwarnspanmålen wid Watholmen, Ulfwa och Ekeby, 

nembl. rogoch blandsädh öfwer hufwudet, 12. dr kopprfnmt tunnan.
IV. Berättade Rector att wachten förwägrar sig slå Petter Cursoris son 

[Petrus Petri] effter Consistorii dom, och tilbiuder sig willie lege någon annan 
der till. Resol. Dhe tillhålles att effterkomma Rectoris orh Consistorii för
ordning och befallningh här uthinnan, så frampt dhe icke willia plichta för 
olydno; och är det så mycket mindre conjunctum cum infamia, som dhe 
slå honom privatim uthi hans egen kammar.

V. Slotsbefallningzmannen h:r Samuel Stehn har genom en skrifft till Rec
torem gifwit tillkienna, huru ledes en hoop af den studerande ungdomen åter 
tager sig före att begå åthskillig insolentie på slottet, och begiärat dhe måtte 
tillsäyas att der medh afstå.

Resol. Rector kallar praeceptores nobilium till sig och förmanar dhem till 
att hafwa upsicht på sine disciplar, så at dee icke således förgripa sig på 
Konungens slott. I lijka måtte kalla inspectores nationum dhe äldste till sig, 
hwar af sitt landskap, och befalla dhem säya dhe yngre till att de intet gå på 
slåttet, effter som dhe intet hafwa der att beställa. Om så behöfwes kan 
man upslå itt programma der om. Hwilket och skiedde.
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Dhen 2. Martii
gick bref till h:r landzhöfdingen, med påminnelsse om des adsistence för 

Academien att blifwa maintinerad wid den donerade cronoåckren här wid 
Upsala, effter Kongl. ordres till honom der om.

Dhen 3. Martii
för middagen höltz Consistorium minus, närwarande h:r Olao Verelio p. t. 

Rectore, D.D. Samuele Skunck, h:r Olao Rudbeckio, h:r Andrea Norcop., 
M. Julio Micrandro i h:r Spoles ställe, J. Arrhenio Secretario.

I. Inkomme Sveno Frikius [0: Frykius], Sveno Skragge, Joh. Dionysius och 
Andreas Piscator, hwilka misbrukat någre novitiis af Wermelandis och låtit dem 
upwachta sig hela dagen och natten på kiällaren sedan dee blifwit deponerade, 
hwar öfwer både inspector nationis och de äldre af landskapet hafwa klagat. 
Frikius och dhe andre kiendes wid så skedt wara och hade intet att förebära 
till sin ursächt.

Sent. Dhe gå in carcerem på tu dygn.
II. Ericus Kiällman klagade på Knuth Drefling Wesmannum, för det han 

skutit hans discipel uthför trappan på kyrckiolächtaren. Kyrckiowachtaren 
wittnade så skiedt wara, och att det warit itt fahrligit tilbudh, så att den lille 
ändtel. fallit sig till dödz, hwar och icke han i wägen kommit till att wända 
sig, så att fötterne kommit föråth. Knuth Dreflingh swarade sig hållit i den 
lilla, men honom rycht sig uthur handen så att han fallit uthföre (etc.). 
Kiellman: Ney, han har skutit honom uthföre. Sententia. Dreflingz praeceptor 
skall gifwa honom en godh rijsbastugu uthi des inspectoris h:r Gartmans och 
Cursorum närwaro.

III. Uplästes h:r Hadorphii swar till sal. h:r Celsii änckia, om de penningar 
som Unonii sterbhuus insatt i rätten, säyandes han sig intet wetta eller minnas 
huru der med warit eller gångit effter thet passerat för så lång tijdh sedan, 
och han så länge warit här ifrån.

Resol. Dhet upläses in Consistorio majore, att förnimmes må, om någon af 
Professoribus weet huru här medh är gångit.

IV. Matthias Arosander inkom emot Joh. Soots hustru om de sängkläder, 
hwar om finnes in actis d. 8. Nov. sistledne. Ericus Pontelius wittnade att 
dhe bortkomne kläder wore i Arosandri kijsta, då han bortreste, och att hans 
kijsta då war hehl. Isaeus Kijlström som den terminen giest i hoop med 
Arosandro, sadhe, at, då han der war, war kijstan hehl. Uplästes Joh. Soots 
skrifft der i han wijsar Arosandri saker icke warit sig lefwererade i händer, 
såsom något depositum och sig således icke heller böre swara för dhem sedan 
dhe äre bortstulne. Soots hustru klagade att Arosander flytt sine saker der 
ifrån och icke sagt wärden till, eller betalt huushyran. Arosander swarade sig 
skola den betala. Hustrun sade och att Arosander icke skrifwit henne till i 
rättan tijdh och upsagt cammaren, eller den widare begiärat, som han doch 
lofwat giöra. Parterne afträdde.

M. Micrander mente dee måge stå halfwa skaden hwar, effter på både sijdor 
warit någon försummelse.

H:r Norcop., M. Grubb, Doct. Skunck och Rector kunde intet fålla Sooth
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eller des hustru, effter som Arosander icke lagl. lefwererat dem sine saker i 
händer och förwar.

Resol. Kan Soot och hans hustru gå edh att dhe intet sielfwe misbrukat 
eller låtit andre missbruka Arosandri nyckel, och att de icke wetta hwem som 
der stulit, så befrias de för answaret för desse saker.

Arosander sade dem hafft en tiufwe kåna hoos sig hela den tijden, och kan 
skie att den samme stulit. Sade widare: att samme kåna säges stulit höns och 
burit till Soten. Hustru Anna badh honom det bewijsa. Arosander swarade 
sig hört det af de personer, som wäl läre stå till orden.

V. Joh. Tranaeus och Nicolaus Welt klagade att sahl. Hedraei söner 
[Andreas, Christianus och Benedictus] öfwer fallit och slagit dem. Den yngste 
Hedraeus comparerade intet. Jacobus Cursor inkom och sade sig lijkwist citerat 
honom. Welt sade en des uthan warit med sig och Tranaeo, och att den samme 
blifwit först slagin af Hedraeis; när det war skiedt, sade han, så kom Andreas 
åth mig med en dragen wäria, till hwilken iag sade: Mons. Hedraeus låter 
blifwa mig, hwar till han swarade: Fanen tage dig förr än att iag heter Hed
raeus i qwäll. Omsider slapp iag honom med möda, och då greep han an 
Tran «um, och iag gick effter wachten. Tranaeus sade sigh blifwit illa slagen af 
den ene Hedraeo med en pååk, hwilken gifwit honom flere slag än han kunnat 
räkna, och förfölgt honom med hugg itt långt stycke, som och blifwit huggen 
af den andre Hedraeo med en wäria i hufwudet, och fatt itt sår och en blånad 
i hufwudet; men ellies så månge slag, att hela kroppen är som han wore all 
sönder, (etc.) WeJt: sedan dhe komme andre gången ihoop med mig, sloge 
de mig 4. sår och 3. blånader. And.: Jag hade en elak wäria allenast, och 
min bror [Christianus] en stöör, men den yngste brödren [Benedictus] hade 
intet i handen. Stadzwachtmäst:n: Jo, han hade en steen. Wachtmäst:n sade 
sig med wachten gått wäll 80 steg undan baaklänges för Hedraeis och blifwit 
föster af dem, och at de sedan andre gången åter öfwerfallit Welten och 
slagit honom tu hohl och månge blånader. Hedrae»j: I wore 4. studenter för- 
uthan wachten, nog hade i kunnat slå oss, ty wij wore intet mehr än tree. 
Wachtmäst.: Ja nog hade wij kunnat slå nedh eder, om wij så welat. Anders 
Simonson, h:r Nils Bielkes betiente, aflade edh, och wittnade således: När 
iag gick till graföhlsgården at upwachta h:r Hendrich [Byrelius] i Rasbo, 
komme Welt, Tranaeus och en annor student gåendes med en fakla, strax 
öfwerfölle Hedraei dhem, och sloge den ene så at både karl och fakla fölle 
neder, omsider komme dhe andre undan, och finge sticka sig in i graföhls 
gården, Hedraei fölgde effter; iagh gick så der ifrån och råkade wachten, 
sade för dem hwad skiedt war, och fölgde dem tillbaka. När wachten 
då kom stego Hedraei fram, och frågade om dee skulle taga dem fast, wände 
swärdet emot wachten, och wille taga bardisanen af wachtmästaren; men 
wachten gick undan och badh dem wara stilla. Sedan dhe öfwergåfwo wachten 
råkade dhe åter Welten, skylte honom för han stämt wachten på sig, och 
sloge neder honom, bloden stod om honom och war han alt för älendigh. 
F:s hwarföre Welten icke gick hem då han förste gången slapp dem? Welt: 
Jag söchte komma ihoop medh wachten, att blifwa af dem convoiicerat hem, 
men Hedraei wore a!t emellan dem och mig. Wachtmäst:n: den ene satte 
wärian 2. gånger under hakan på mig, den iag bortslog; och fattade 3. gånger
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i bardisanen att taga den af mig, så att iag omsider måtte slå till. Hedraeus 
inföll flere gånger i de andras tahl och relationer, men Rector badh honom 
tijga till des de andre uthtalt och sedan swara. Transits: iag blef så yhr af 
dhe slag iag fick, att iag intet wiste hwar iag war. Rector: swarar nu Hed- 
raee. Hed.: iag blifwer intet trodd, och derföre må iag intet säya något, 
uthan det står i dhe gode herrarnas behag, att giöra med mig som dem 
behagar. Frågades, huru dags detta skiedde? Stadzwachtmäst.: Kl. mellan 10. 
och i i .  förste gången, andre gången mellan n .  och 12. F:s huru långt 
wachten gick undan dem? Wachtmäst.: ifrån sal. Archebiskopens Lenai port 
intill rådman Gams port. Welt upwijste sin råck och halsduuk som wore mycket 
sönderrefne och blodige.

Resol. Saken refereras till Consistorium majus, i medier tijdh igensökes den 
yngste Hedraeus.

VI. Jahan Matzon murmästare fordrade huushyra af Andrea Frödling 
nembl. 20. dr kopparmynt. Frödling swarade: han lofwade mig herberge fritt 
för det iag skulle informera hans son. Frödling inlade en skrifftelig relation, 
om deras accord och sluth sig emellan. Johan Matson sade sig intet kunna 
gifwa all hyran effter, emedan Frödling blifwit siuk, strax effter juhl, och sädan 
intet informerat hans son. Sade och sig intet lofwat honom någon twett. Sent.: 
Det arbete som Frödling giort medh Johan Matzons son, uthi skrifwande, räk
nande och underwijsningh uthi des christendoms stycken, skattar rätten för
12. dr kopparmynt. Dhe öfrige 8. dr betalar han Johan Matzon. Frödlingh 
lofwade betala innan otta dagar.

VII. Sveno Börs[t]el war citerad att giöra berättelsse om hwem som begått 
den grofwe fauten och excessen wid tullstugun skiedh är, effter som han sedan 
fölgdt den samme, men comparerade intet. En wachtdräng skickades effter 
honom, men fan honom intet. Consistorium resenterade denne sidwördnadt 
och slöt det han skall sättas i fängelsse till effter middagen, då Consistorium 
majus blifwer.

Dhen 3. Martii
effter middagen höltz Consistorium majus närwarande h:r Olao Verelio 

p. t. Rectore, D.D. Petro Rudbeckio, D.D. Erico Benzelio, D.D. Samuele 
Skunck, M. Petro Holm, h:r Johanwe Gartman, h:r Olao Rudbeckio, D.D. 
Petro Hoffwenio, h:r Andrea Norcop., h:r Johanne Columbo, M. Andrea 
Grubb, M. Matthia Steuchio, M. Julio Micrandro, J. Arrhenio Secretario.

I. Uplästes Joh. Åhrströms suppliqve om leid. Resol. Dhet står intet i Con
sistorii macht, uthan skrifz till h:r landzhöfdingen att han låter fångzla honom.

II. Jonas Ophinus supplicerade om någon hielp. Resol. Honom bewillies 10. 
dr smt af cassa studiosorum.

III. Inkomme någre bönder med sine suppliqver och beswär. Res. Rector 
och inspectores see öfwer samme beswär och referera dem sedan till Con
sistorium så skole dhe sedan fa swar genom fougderne.

IV. Rector begiärade att räkningarne som än äre ounderskrifne måtte 
underskrifwas, och der hoos noteras dhe documenter som desidereras, med så- 
dane ord, att dhe skole inkomma i fölliande åhrs book. Resolutio. Det skall så 
skie.
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V. Sveno Börs[t]el inkom och tilltaltes för den sidwördnadh han wijsat 
Consistorio minori i dag. Sedan tillhölts han att bekiänwa hwad den samme 
Studiosus heter, som giort excessen widh tullstugun? Swarade att han heter 
Philipp Eliesson eller Ellis och att han måtte wara Holmensis. Hwilket alt 
han sade sigh fatt weta i dagh. Frågades hwem som sagdt det? Börs[t]el: 
Dhet säyer iag intet. Rector: I skolen säya det. Börs[t]el: Petrus Hambe- 
lius, som giäster i Tunagården.

VI. Effter som både M. Lars [Hontherus] i Alunda, och h:r Lars Cabbaeus, 
som doch i förstonne lofwat, förwägra sig att antaga förmynderskapet för 
Christina Unonia, så frågade Rector hwad nu står till giöra här uthinnan? 
'Resolutio. Rector låter informera sig om M. Lars i Alunda är närmare skyld 
med jungfrun, än Cabbae#j och der så är, då skrifwes till honom och begäres 
att han antager förmynderskapet för henne.

VII. Sade Rector att wachten förwägrar sig ännu att slå Cursoris son 
[Petrus Petri]. Consist:m swarade att dhe böre det giöra, eller qwittera tien- 
sten. Wachten inkallades och sades them detta.

VIII. Bewilliades Claudio Frock* Calmariensi disputera de constantia libera, 
och Bergero Tolboum, qvousq#* vitam tueri liceat.

IX. Johan Skytt[e], Erich Bure och Bengt Kafle inkomme. Skytt klagade 
att Bure mant uth honom genom sin dräng. Bure swarade att Skytt och fordrat 
uth honom. Skytt nekade, säyandes: Bure wille tränga sig fram om mig i 
kyrckebäncken, då sade Kiörning: mana uth honom; iag swarade, det tör 
iag giöra om han intet är stilla, men iag giorde det lijkwäl intet. Skytt och 
hans praeceptor sade åthskillige kommit up till dem och sagt att Kafle och 
Bure achtade effter at fa uth Skytt och wille slå honom. Bures gosse Pälle 
sade sig warit skickad af Kiörning. Carl Kiörning: så sade iag: gack till 
Skytt och fråga honom om han will komma uth och tilstå dee orden han sade 
i kyrckan. F:s om Bure bedit Kiörning skicka o[c]h mane uth Skytt? Kiör
ning: ney. Skytt: gossen bad mig komma uth och sade att hans herre går på 
Lutha&en och wäntar effter mig. Dhe affträdde.

Sententia. Bure, Kafle och Kiörningh skole fa hwar sin god in«an stuuth 
aff sine praeceptoribus, Bure uti h:r Steuchii, Kafle uti h:r Grubbs, och 
Kiörning uthi h:r Micrandri närwaro.

X. Johan Skyttfe] klagade att Carl Frisendorph injurierat och kallat honom 
öknampn i kyrckian. Item att Eldstiernan skutit honom uthför bäncken uthi 
Acad:n. Frisendorph förmantes achta sig för sådant här effter, men Eld
stiernan war förr intet angifwen, och derföre nu ey eller citerad.

XI. Uplästes Rectoris project af dhet swar som gå skall till H:s Grefl. 
Ex:ce H:r R. Marskalcken [Johan Stenbock], om godzbytet och adproberades.

XII. Frågade Prorector om icke någre penningar få tages af cassa studioso
rum till låns till bibliotheksbygningen?

Resol. Dhet bewillias och skall betalas igen af bibliothekz medlen.
XIII. Inlade Prorector en förtekning på den omkostnad han giort på pap- 

persqwarnen, och hwad inkompster han hafft der af.
XIV. Roxen fordrar inqwarteringzpenningar af Malma och Skäggestad tor-

* F e ls k r iv n in g  f ö r  Fock. 
3—734220 S a l l a n d t r
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p et, af dhet förre 9. a f det andre 6. dr kopparmynt. Swarades att dhe måste 
fuller uthgifwes.

X V . R oxen  fordrar inqwarterings penningar och magazins gärd af Acad:s 
rättare. R esp. D h e  hafwa landzhöfdingens b ref att wara frie, och söker man 
ännu den nye landzhöfdingen för dem , när han hijtkom m er.

X V I. B ew illiades bönderne som  uthtruskat säden åth A cadem ien h oos dhe 
bönder som  hafft låås för ladan, så m ycket för hwart dagzwärke, som  dhe 
betala Acad:n effter jordeboken nem bl. 6. öre smt.

X V II. Berättade R ector att en  bonde begärar H elgebolstad , som  är illa 
medfarit a f änckian. B on d en , Johan H indersson , inkom , begärade tu åhrs 
frijheet. Frågades om  han är nögd der m edh, att en eller twå g od e män 
kom m a dijt uth, och hålla syn, så kan Acad:n sedan förena sig  m ed honom ?  
B onden  swarade, ja. Effter någon discurs slöts att fougden och rättaren skole  
resa dijt i denne wekan och hålla der husesyn.

D .D . H offw enius upkom .
X V III. U plästes acta d. 21. Febr. §4. om  Eneqwist, B erg och M elandro. 

D oct. Benzelius: D h e äre inem endabiles och  hade icke bordt admitteras till 
deposition . H:r Rudbeck: iag fick D ecan o deras testim onia at noga exam inera  
dem . D oct. Benz.: Jag har hafft dem  twå före och förm anat dem , m en dhe 
bättra sig intet.

R esol. Eneqwist tilsäyas privatim att reesa ifrån A cadem ien. D h em  androm  
gifs tijdh till wåhren, så länge man far see  om  dhe w illia bättra sig. H:r 
Steuchius lofw ade uppå anm odan att skrifwa till h:r b iskopen i H ernösandh, 
d et han tilhåller lectores der på orten, att dh e icke gifwa sådane blinda testi
m onia, som  nu skiedt är m ed desse tree sällar.

X IX . Rector: Cursoris änckia säyer sig  icke hinna att föda sin son [Petrus 
Petri] i fängelset, och begiärer fa uth honom . R esp. H an m åste sitta så länge 
man seer huru blifwer m ed karlen, och kan han i m edier tijdh fa fangetracta- 
m enter, hwar om  R ector kan tala m ed h:r borgmästaren.

X X . U plästes acta d. 18. och 21. Febr. angående Jacob och David K rook  
och Petter G ottfred. Discurrerades om  saken, och voterades om sijder som  
föllier:

M . Micrander: iag tycker dhe böta för skiälsorden och huggen och m iste  
wäriorne m en om  sam naden är iag ännu in tet informerad.

M. Steuchius: wäriorne är förfallne och b öte  dhe för skiälsorden. O m  
K rook hem w a tagit sin fougde och ryttare m ed sig, och sedan tagit twå till 
på gatan, så kan iag och icke frie honom ifrån samnad, och  det straf der på 
föllier effter lagh.

M . Grubb är i sam m e m eningh.
H:r N orcopensis: D h e  böte för skiälsorden och slagen, och m iste 

wäriorne, sedan böte Krokarne för samnadh.
D .D . H offw enius är i sam m e m ening om  det öfrige, m en intet om  sam

naden.
H:r Rudbeckius: de böte för hugg och skiälsorden, m iste wäriorne, och 

böte för samnad 40. mk.
H:r Gartman är i sam m e m eningh.
M. H olm  är i sam m e m eningh m edh D oct. H offw enio .
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D. Skunk är ense om wäriorne, skiälsorden och huggen, om samnaden är 
han och öfwertygad i sitt sinne, effter som Krook först talt der om i boden; 
gått sedan hemman ifrån med karlarne, tagit flere till på gatan, stält dem a 
part, och uthwijst hwar den andre stodh, och sedan gifwit honom hugg; 
men, man weet iaxet effter hwilket capitel man skall döma dem, antingen det 
4. eller 6. Edz. Stl.

Doct. Benzel.: Dhe plichte för det öfrige effter lag och constitutiones, 
men om samnaden kan iag intet ännu finna mig.

Rector: Jag kan intet annat see än att dhe gåt uth i upsåth att öfwerfalla 
den andre, och hämna sig för skiälsorden, och kan derföre intet fria dhem 
ifrån samnad, och böte derföre 40. mk. Sedan plichta de för huggen och 
skiälsorden.

Discurrerades om Gottfredh, och wore alle adsessores ense der om att hans 
wäria är förfallen, och han böter för skiälsorden och går in carcerem på
3. dygn för det han gått flere gånger om boden i ondt upsåth att wachta 
effter Kroken.

Sententia. Jacobus Krook böter för itt skiälsordh 6. mk smt. 2. böte 
både Krokarne för hwar sin örfijl 6. mk hwar. 3. äre bägges wärior för
fallne. 4. böte dhe bägge 40. mk hwar för det dhe kommit i wredzmodh 
med flere till att hämnas på Petter Gotfred.

Gotfred böter för 2. skiälsordh 12. mk smt och wärian är förfallen, 
sedan går han in carcerem på 3. dygn, för det han har i wredzmodh gått 
flere slag förbij boden der Krook stodh, och gifwit tillfälle till denne oredan.

XXI. Uplästes acta Consistorii minoris i dag, angående Hedraeos. Rector 
sade sig talt med underståthållaren h:r Cloo, att han wille sättia dem till 
tienst hoos något godt folck, men honom swarat, sig fruchta att modren intet 
lärer willia förstå sig der till. Adsessores betygade något hwar, huru dhe for
mant desse Hedraeos, men dem aldrig rättat sig der effter, och att dhe äre 
inemendabiles. Tranaeus, Welt och And. Hedraeus inkomme; Welt sade sig fått
4. blodsår och 3. blånader. Tranaeus sade Hed:m fölgdt sig långh wäg och 
slagit immerfort, så att han intet kunnat räkna huru månge slag han fått, 
sade sig och blifwit så yr af huggen att han intet kunnat märcka hwilkendera 
som slogh honom. Uplästes Petter Trechous attest att Welten fått itt sår i 
hufwudet alt in till cranium, så att pericranium är laederat, och itt mindre sår 
i nacken. Welt: iag har och fått 2. sår på benet, som Trecou intet sedt effter 
dhe äre små. Uplästes samme Trechous attest, att Tranaeus fått itt sår i huf
wudet in till pericranium, en blånad wed örat, med blod underlupen. Rector 
frågade huru Hedraeus will skaffa Welten wäria igen för den han brutit aff 
för honom? Hedraeus: min bror [Christianus] bröt sönder wärian för 
honom, men iagh intet. Resol. Andreas incarcereras till här näst, då och 
brödren upfordres till confrontation; i medier tijdh upsökes och den yngste 
Hedraeus [d: Benedictus].

Dhen 10. Martii
hölls Consistorium minus närwarande h:r Olao Verelio p. t. Rectore, h:r 

Olao Rudbeckio, h:r Andrea Spole, M. Andrea Grubb i D.D. Skuncks ställe, 
J. Arrhenio Secretario.
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I. Uplästes h:r Samuel Stehns skrifft för bookhålin Samuel Kijlman om 
execution. Resol. Sielfwe domen skall först upwijsas.

II. Slöts at effter förre glasmästaren är afsagd, så skall han nu intet in
föras på Acad. mantals längd. Men wachtdrängen Erich Matson den yngre, 
som är licentierad för sin wanförhets skuld, blifwer under Acad:s jurisdic- 
tion och skrifs på dess mantals längd ibland dhe fattige.

III. Apotekaren begärade itt skrifteligit placat, att om dhe som sättia pant 
hoos honom för medicamenter icke lösa den igen innan en wiss tijdh samme 
pant då må wara förfallen.

Resol. Hans begäran kan intet bewillias uthan han kan på sådan händelse 
upbiuda panten och lagl. der med procedera.

IV. Anders Matson i Wiskiäle [Vissgärde] i Ramstad sochn klagade att 
Olaus Fontin ridit hans häst längre än han legt honom, och hafft honom borta 
hela otta dagars tijdh. Fontin swarade sig in casu necessitatis, effter han då 
skulle fram till att bära itt lijk och icke fick annor häst, måst bruka den samme, 
och skickat den sedan tilbaka igen till Lislena med så månge penningar som 
der på lupit, hwarest hästen och sedan skall stått hela wekan, item sigh sedan 
i hemresan icke råkat igen byn der denne bonden bodde, effter han icke fatt 
rätt nampn på honom. Bonden klagade att hästen war illa farin, och greman 
bortstulen. Fontin: I hemreesan lätt iag min camerat föra hem hästen igen. 
Parterne tilläts att förlijkas om de kunna, hwar och icke så få dhe domb. 
Fontin lofwade bonden io. dr kopp^rmt hwar medh dhe förlijktes och aff- 
trädde.

V. Uplästes ett extract af Cämnärs protocollet d. 21. Novembr/r 1679. 
hwarest saken emellan Johan Falhström och Karin Andersdotter, angående 
tiufnad, som han hafft henne mistänck före, remitteres till Consistorium effter 
som hon den tijden tient hoos h:r Olaum Rudbeck. Uplästes itt annat extract 
af Cämnärs protocollo om Karin Andersdotters bekännelse att hon tagit en 
halföre och ett äple uthu Fahlströms skåp. (etc.) Pijgans moder hustru Karin 
Olofsdotter sade: det är osanning, och willia i liuga ähra och lijff af min dotter. 
Gudh gifwe i strax tagit lifwet af henne. Hon förmantes att innehålla med 
sådana ord. Fahlström swarade sig icke tillagt henne tiufnaden, uthan allenast 
hafft henne mistänkt derföre. Rector: willia i hafwa dom i saken, så skolen 
i få, hwar och icke i låten eder nöya der medh att eder dotter giörs nu 
frij både för desse och dhe öfrige mistanckar, som hon kunnat graveras med 
i huset. H. Karin: Jag är der med nögd.

VI. Arvidus Ferelius klagade at han här på posthuset mist ett recommen- 
derat bref och der uti 2. ducater. Joh. Fabricius, swarade att samme bref 
icke blifwit på chartan upfört ibland dem som recommenderades den gången, 
och upwijste sielfwe chartan. Ferelius: Postmästarens hustru bekänner sielf 
att hon sedt brefwet wara recommenderet, och derföre lagt det åth Fabricio. 
Uplästes postmästare hustruns förklaring här öfwer. Fabricius: Ferelii namp« 
är och på chartan galet skrifwit; och kan derföre warit en orsak att det blifwit 
uthtagit af någon annan. Ferelius wille afläggia edh att han icke tagit samme 
bref eller weet hwem det tagit, begärade och at Fabricius måtte purgera sig 
med edh det han icke tagit eller weet hwem som tagit samme bref, så måtte 
sedan hans nutritius ståå skadan sielf. Dhe aflade både edh. Fabricius begärade
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d et Ferelius m åtte plichta derföre att han beskylt honom  för att tagit sam m e 
breff och penningar. Ferelius nekade sig d et g iort uthan allenast frågat effter  
dem , effter sin nutritii befalningh. Fabricius beropade sig på h:r Micrandri 
wittnesm åhl. H :r Micrander: N e y  intet kan iag det säya att han lade honom  
d et fullkom bl. till, uthan han sade sig fruchta det han torde tagit dhem . (etc.) 
Parterna förlijktes och afträdde.

VII. Ericus H edberg  klagade att Ericus Sim m ingh brutit sönder hans wäria, 
och intet will betala henne. Sim m ing swarade sig  tagit wärian, att förekom m a  
skada, som  H edbergh ellies kunnat giöra der m edh, effter som  tw enne andre 
blefw o den gången oen se  sig  em ellan, hwilka och ändtel. kom m e tillhopa att 
slås, och dhe m ed det sam m e afbrudt wärian.

Sent. Sim m ing betalar wärian effter m ätes m ånne ordh och wärderingh, 
och söker sedan sin man som  han bäst gitter.

VIII. B ew illiades sal. Rugm ans enckia 18. dr kopp^rm t af dhe m edell som  
någre äre döm de till att gifwa dhe fattige, under h:r Gartmans rectorat.

IX . U plästes Cämnärs Cammarens ransakning och dom  d. 4. Martii 6 8 0  
em ellan Christianum Hedraeum och Joh. Tranaeum m edh N ico lao  W elt, uti 
parternas närwaro. W elt och Tranaeus uthwijstes. Consistorium  förehölt 
Andreae Hedraeo alfwarsambligen des store osk ickeligheet, och beklagade 
högel, att han och hans bröder intet willia artas till något godt, uthan lefwa  
i allehanda yppigheet, fördärfwandes både sig  och flere andre.

Sent. Andreas Hedraeus böter för tu kiötsår 6. dal:r sm t och för grassa- 
tion 3. dr. Sedan betaler han halfwe kläderefnaden och  halfwe barberare lönen  
em ot brödren. H on om  effterläts att sitta af böterne m ed carcere undantagan
des målsägandernes tertial, m ed m indre dhe der till samtycka.

D hen  12. Martii
effter predikan bewilliades 10. dr sm t af cassa studiosorum  till N ico l. Pet

rins begrafning.
II. Bew illiades Carolo Lundh H olm ensi testim onium  publ.

D hen  17. Martii

effter lijkpredikan proponerade R ector H enrich Skrufs begäran att fa copie  
af sine söners [Johannes’ och N ico lau s’] relegation. R esol. D e t  är om anerligit, 
och kan intet bewillias. M en deras dom b far han om  han den begärar.

II. Supplicerade hum blegårdzdrängens H ans Ingelsons hustru, att hennes 
man m åtte i åhr slippa m antalspenningarne, effter dhe äro m ycket fattige, 
och han legat siuk halfwe åhret, hafwandes ingen förhopning om  någon för
bättring igen. R esol. D et bew illies.

D hen 20. Martii
effter högpredikan uplästes Kongl. May:ts vocation och fullmacht för h:r 

N ico lao  W ulf* till professionem  ethices och politices uthi sahl. Liungens ställe, 
och bewilliades honom  sin introduction om  tisdag otta dagar till.

II. Bew illiades Sam uel Biörn disputera de invidia. Petrus D ahlinus, de 
odiis vicinorum  och Petrus T ibelius d e Pythagora e t silentio pythagorico.

* Felskrivning för Wolf(f).
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D h en  24 . Martii
hölts C onsistorium  m inus närwarande h:r O lao V erelio  p. t. R ectore, h:r 

O lao R udbeckio, h:r A ndrea N orcop en si, h:r Andrea Spohle, M . Julio  
M icrandro, J. A rrhenio Secretario.

I. R ector berättade sig  skrifwit tili Abraham Pärsson [W inge] att han måtte 
taga låset ifrån boden i U ltuna, der Acad:s afrad ligger inne. O ch honom  
swarat, at Acad:n s ie lf  längesedan kunnat taga ifrån samma. lås. Item , att Secre- 
tarius nu talat m ed nye h:r landzhöfdingen d et samma lås måtte borttagas, 
på d et hem m anet m åtte blifwa sått. N u  frågade R ector, der h:r landz
höfdingen dröyer m ed sine ordres till fougden här om , om  icke Acad:s 
rättare då må taga låset ifrån och  låta såå åkren, heller än den skall blifwa 
osådd ? C onsistorium  swarade, att rättaren må d et giöra.

II. Petter Prål inkom  em ot M atthiam M alört fordrandes af honom  någon 
skuld effter ingifw en räkning till 4 4 :1 6 . M alört swarade sig  in tet willia betala 
k ook  och tw ett m ehr än för den tijden han dem  brukade. Prål: D h e  accor- 
derade der om  intet länger än till p ingest och lofwade m ig derföre 6 . dal. 
för 2. personer. Prålens räkning k iendes godh, och slöts att M alört skall 
der effter betala hwad som  ännu återstår.

III. Inkom  h. Anna S oo t och Arosander. U plästes Soots skrifftelige edh, 
den han säyer sig  närwarande och m untel. willia afläggia när han blif:r frisk. 
H ustru A nna aflade edh , att hon hwarken misbrukat e ller  låtit misbruka 
Arosandri cam warnyckel, ey  eller w ee t hw em  som  stulit hans saker.

[Samma dag. ]

Sedan hölts C onsistorium  majus närw:de h:r O lao V erelio  p. t. R ectore, 
D oct. Sam uele Skunck, h:r Johanne Gartman, h:r O lao R udbeck, D .D . Petro  
H offw en io , h:r Claudio A rrhenio, h:r A ndrea N orcop en se , h:r Andrea  
Spohle, M. Johanne C olum bo, M . Andrea G rubb, M. M atthia Steuchio, M. 
Julio M icrandro, J. A rrhenio Secret:o.

I. G abriel Scholenius W . G othus, Elias Parnovius G othoburgensis och Elaus 
Erlander Vesm annus supplicerade om  någon hielp. D h e  twå förre äre siuke, 
och den siste fattig. R esol. D h e fa 6. dr sm t hwar. D och  så att R ector först 
låter inform era sig  om  Scholenii lefw erne och tillståndh, effter som  af när
warande Professoribus ingen kende honom .

II. R ector berättade h:r landzhöfdingen uthskickat landzgewaldigern att 
fasttaga W alby ryttaren, som  illa huggit en studiosum  Johannem  K iem pe widh  
nampn, och fast han in tet funnit ryttaren igen lijkwist begära betalning för 
sitt om ak. D h et och Acad:ae wachtdrängen som  warit m ed begiärar. Resol. 
D h e  betalas af cassa studiosorum , effter som  R ector kan accordera m ed dem , 
och finner skiäligit.

III. R ector sade att N ico laus Ek och Laurentius Z ebinius intet uthtaget sitt 
stipendium  för den siste term inen, frågade huru han skall bethe sig der m edh  
effter han m åste sluta räkningarne. R esol. Eks stipendium  står honom  tillhanda. 
M en Z ebinius har s ie lf  upsagdt det. O phinus inskrefs i Z ebinii ställe för 
sam m e term in.

IV. H :r Lars Cabbaeus har sagt sig och M. Lars [H ontherus] i Alunda
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wara lijka nära skylde med Christina Unonia, nl:n sig på fäderne och M. 
Lars på möderne, men sig intet kunna taga emot förmynderskapet för henne, 
effter han förr har den andre systren, men M. Lars ingen. Resol. Consistorium 
skrifwer M. Lars till att han måste taga emot sarruwe förmynderskap. För- 
wägrar han sigh, så låter Acad:n inprotocollera på tinget, at han må wara 
derföre responsabel.

V. Uplästes Petri Bergmans suppliqve, i hwilken han sig beswärar at han 
intet hafwer som sig borde fulkombl. åthniutit Kongi. M:ts nådigste bebref- 
wade stipendium, ty hwad honom är tilslaget wordet, intet kunnat förslå till 
hans underhåldh, begiärandes fördenskull ett enteligit och skriffteligit swar af 
Consistorio, om han till sine nödtorffters ersättiande samma medel kan 
mechtig blifwa eller ey; på det han i widrigt fall måtte kunna sina föräldrar 
der om notificera och dhe således wetta hwadh dhe hafwa sig at rätta effter 
etc. Respons. Consistorium hafwer detta alt wäll öfwerwägat, så nu som til- 
förna, och i underdånigst respect till H:s Kongi. May:ts nådigste befallning 
accomwoderat honom Bergman med 3. rum iblandh stipendiaterne effter flere 
ey wore ledige, på samma. 3. rum hafwer han fatt 124. dal. 24. öre för den 
förflutne termin, der dhe andre stipendiaterne tillhopa ey fatt mehr än 108. 
dr, ty på hwart rum måst kortas 24. dr kopp^rmt och för hwar Professor 
effter qvotan 400. dr kopfwrmt effter staten ey mehra kunnat betalas. Hafwer 
altså Bergman fatt 88. dal. 24. öre kopptfrmt mehr än någon annan stipendiat 
för det halfwa förflutna åhret, der lijkwist monge af dem af intet bättre 
medel äre än Bergman, och mäst alle för sin erudition ännu i någre åhr 
kunna wara Bergmans praeceptores; och han ifrån den tijdh han bekommit 
triplex stipendium icke det ringaste prof publice låtit see till sin flijt uthi 
studierne, uthan när inspectores welat hafwa honom till sådant fram, hafwer 
han ey warit för handen. Wid sin examen befans han och af så slätt och 
ringa profect att han effter Kongi. förordningh ey borde fått itt simplex 
stipendium. Såsom nu Consist. således hafwer accommoderat honom uti alt 
det giörligit warit, och än wijdare det giöra skall, när stipendiaternes tijdh 
och medel falla intet för hans capacitet och lärdom, den ganska slätt är, 
uthan i underdånigst anseende till H. K. M:ts nådige befallningh, så för
modar Consistorium underdånigst att hwadh som hafwer måst brista uthi Berg
mans fordran, så wäl som för alle andre, thet tilskrifwes desse tijders swår- 
heet och Acad. knappe medel, och icke någon Consistorii ohörsamheet emot 
Kongi. M:ts befallningh. Påmintes och att en dehl af hans stipendio gått till 
betalningh för hans böter. Sedan upwijste Rector twänne böcker som Berg
man uppå sal. M. Jons Fornelii schedel länt af Bibliotheqvet heelt nya, och 
sedan i lång tijd hafft dem borta och farit mycket illa med dem. Consistorium 
tychte detta illa wara, och förehölt honom det han borde dem med rätta 
betala. Bergman swarade sigh willia dem behålla och kiöpa andre nye i stället 
igen.

VI. H:r Doct. Hoffwenius upwijste h:r Lars Cabbaå qvittence af d. 22. 
Januarii 680. uppå 271. rdr in specie och 658. 21. ör smt jungfru Carin 
Unoniae tilhörige, som sal. Cadous sterbhuus warit henne skyldigt och nu 
betalt. Och sedan det på hans begäran wardt fördt till acta, togh han samme 
qvittence tilbaka.
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VII. Sal. Berelii änckia lätt begära at Knut i Walskog och des granne måtte 
tilhållas att betala hwadh dhe äre henne skyldige, har och redan satt lås för 
den enes lade. Respons. Fins der nu för tijden intet att betala medh, så måste 
änckian bijda till hösten, och hon då sökia sitt så wijda skie kan sedan 
Acad:n först fatt sine uthlagor. Rector lofwade kalla in bönderne, och laga 
att räkning blifwer sluten dem emellan.

VIII. Rector påminte om attestato af actis huru han förwaltat qvaesturam, 
effter som tijden nu är inne, på hwilken han skall den afträda. Resol. Pro
fessores taga en librum actorum hwar och läsa den igenom, att see om der 
finnes något som honom graverar.

IX. Påminte Rector att räkningarne måtte blifwa underskrifne. H:r Rud- 
beck: det skall skie i dymble wekan då iag will kalla revisores tilhopa.

X. M. Ericus Frondiin fordrade ännu en termins stipendium. Rector sade 
att intet kunnat finnes in actis något resolverat för honom. Resol. Han må 
sielf upwijsa det document som han beropar sigh på. Rector sade och att han 
fatt af mulcta i stället för en termins stipendio.

XI. Skall sökes citation på M. Erland Aurenium för det han talt till Acad:s 
gravation på siste lagmans tinget.

XII. Skall skrifwes till lagläsaren Erlingh och begiäres af actis det som h:r 
Bemer widh tinget talat Acad. till gravation.

XIII. Uplästes fullmächtigens Henrich Schaefers bref angående M. Boos 
änckia, Bemer och andre Acad:s ärender. Resol. Skall skrifwas till Kongl. 
och R. Senaten, och giöras påminnelsse om M. Boos sak och Behmers som 
fullmächtigen begiärar, så snart H:s Ex:ce H:r Rolamb blifwer frisk. Rector, 
som warit hemma effter ett bref, och nu igen kom, mente wara bättre dröya 
här med, till des Kongl. M:t sielf upkommer.

XIV. Uplästes H:r R. Cantzlerens recommendation för h:r Johan Geddes 
son [d: Petrus Gedda] till stipendium. H:r Grubb wittnade honom wara af 
ett qwicht ingenio. Resol. Han mälar sig an hoos någon facultet, så skall han 
hafwas i godt minne.

XV. Upwijstes åthskillige Wessmannelandz bönders suppliqver och beswär. 
Resol. Rector och inspectores see dem igenom först, och säya sitt be- 
tänkiande der öfwer, sedan will Consist:m der öfwer resolvera.

XVI. Olof Oloffsson i Skielstadh [Skillsta], som blifwit soldat, supplicerade 
at få bygga sig ett torp der på ägorne. Swarades det intet kunna tillåtes effter 
hemmanen äro arme, uthan der han slipper soldaten, så will Acad. låta honom 
få något litet hemman, som honom kan wara tienligit. 2. Klagar han i samme 
suppliqve att Pähr Fastesson tagit aff honom alt hwad der funnits. Ringius sade. 
Pär warit hans cautions man och derföre tagit det af honom till Acadts be- 
talningh. Resol. Pär Fasteson skall giöra reda och räkning för det han tagit 
af honom, och låta det komma Acad. til godo.

XVII. Uplästes H:r Rijksmarskalkens Grefl. Excelhces [Johan Sten
bocks] swar af den 16. Martii angående godzbytet (etc.). Resol. Skall swaras 
här på medh höfligheet, och swaret publice upläsas för än det bortgår.

XVIII. Wachtmästaren som warit skickad till h:r borgm. Lårman [Lohrman], 
at fråga om staden har något widare till säya i saken emot Hedberg, än det 
som förr är angifwit, så skole dhe blifwa hörde, sade sigh fått det swaret,



i68o: 24 mars 41

att Consistorium må döma Hedbergh effter som han finnes brotzligh. Up- 
lästes ransakningen d. 1. Febr. Rect. frågade om Hedbergh kan dömmes förr 
än Åhrström kommer tilstädes? Swarades att det fuller kan skie, emedan han 
intet längre kan hållas fängzligh, men wederparterne måste citeras till den 
tijden saken skall afdömmas. Hedbergh supplicerade att komma uth på sin 
moders caution, hwilket bewilliades, och insatte modren strax en lijten sölf- 
kanna, och inlade strax der effter en skrifft at skole sistera honom enär saken 
företages.

XIX. Rector berättade at H:s Ex-.ces H:r Rålambs gårdzfougde kommit en 
dag med 25. karlar och huggit wid pass 150. lass wed på Åhrbyskogen, det 
bästa som warit tienligit til timber och wid pass 60. lass på Samboleskogen, 
hwilket rättaren berättat, och sagt sig fatt det swaret af H:s Ex:ces fougde, 
det gårdzfougden wore nykommen och intet wettat att der warit satt 40. dr 
wijte. Resol. Begiäras citation på gårdzfougden.

XX. Slöts att Philippus Ellis skall citeras till swars för den excess han giort 
wid tullen här i Upsala.

XXI. Uplästes Magni Blix swar at han medh första skall betala de 263 
dal. 16. ör kopptfrmt som han ännu är skyldigh på den spannemåhl han be
kom förlidit åhr.

XXII. Uplästes Kongl. HofRättens bref medh innelychte Laur. Nybelii 
suppliqve och skriffter. 2. Uplästes Secretarii project af Consistorii swar der 
på, och adproberades.

XXIII. Slöts at som nobilium praeceptores, hwilkas disciplar äre dömde 
till fa stuth, icke willia exeqvera, så skola de gå i proban.

XXIV. Uplästes den huse- och giärdzgårdzsyyn som fougden Ringius hållit 
uti Helgebolstad i Haga sochn den 11. Mardi effter Consistrii sluth. Resol. 
Bonden bewillies ett åhrs frijheet på hemmanet och 50 dr kopparmynt till re
parera taken medh.

XXV. Bewilliades Erich Larsson, wachtdräng 4. dr kopparmynt för en 
bardisan och 3. dr för et uthlås til proban.

XXVI. Berättade Rector at h:r Professor Wolff har begärat rum iblandh 
philosophos effter sin tijdh af förre fullmachten. H:r Decanus swarade facul- 
teten giärna willia hedra honom, som hon bäst kan, och bewilliat honom rum 
emellan h:r Steuchium och h:r Micrandirum, doch lemnat h:r Micrandro at 
säya sitt betänckiande här om effter som han icke warit tilstädes i faculteten 
när der om blef talat. H:r Micrander swarade at ehuruwäll han länge tient 
här wid Acad:n, först för Secreterare, sedan för extraordinario och så 
ordinario Professore, lijkwist låter han sig wäll nöya med det som faculteten 
giort här uthin#an.

XXVII. H:r Columbus begärade ännu kiöpa det gamble Communitets 
brygghuset. H:r Rudbeck och h:r Gartman förordnades till wärderat och 
förenes med honom om kiöpet; kun»a de inter förenas så låter Acad:n 
föra det der ifrån.

XXVIII. Bewilliades Pär Ersson i Årby 4. t:r korn till så i wår af den 
spannemåhl som ligger i Hammerby, och kiennes Acad:n sedan wid det som 
blifir på åkren, effter han är mycket skyldigh.
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D h en  27 . Martii

hölts C onsistorium  m inus, närwarande R eet. M agnifico, h:r O lao R udbeck, 
h:r N o rcop en se , h:r Spole, h. D oct. B en zelio  som  sedan kom , och h:r M ic- 
randro, Secr. A . G iöding.

I. Inkom  tuil inspectoren [B örje] R om m el och klagade på någre som  i 
distingzm arknaden hade tum ultuerat i tullstugun. Först sade han bultade de på 
dören och både besökiaren kom m a uth, och då han frågade hwilka dhe w ore, 
swaradt, d et kom m er Eder intet widh, och der på släpte besökaren in dem  i 
stugun, på d et d e skulle få see  hwilka dhe w ore, då kom m e de så furieuse  
in, och en  a f dem  kom  springandes och togh i bardisanen m edh tullknechten  
och slog honom  örfijlar effter han strax icke kunde få bardisanen af honom , 
då tager och Philipp Ellis en  käpp och slår H ans Staf[fan]son i hufw udet och  
säger, skall du intet släppa bardisanen. Item  N ils  M atson slår och sam m e Ellis 
effter huw udet på. H ans Stafson refererade, säyande saken wara af sam#za be
skaffenhet som  R om m el refereradt, m en när som  Ellis hade slagit H ans Stafs- 
son i hufw udet gick han uth m ed sam m e påk, som  han slog honom  m edh, 
och kastade honom  uthom  wed dören , och då war ändå den andre hans 
kam perat hakskiötten [H enrik  H ansson] inne qwar och slog  N ils  M atsson. 
D e t war och en  liten gosse  Jacob benäm bd, som  lågh der inne, hw ilken stegh  
upp och tog käppen och hötte drängen, som  hade bardisanen, frågade om  
han icke w ille släppa bardisanen; då drog drängen uth wärian, hwilken Hans 
Stafson tog  sedan af h onom  och kastade hen n e inom  skraneken. Sedan fick  
han wärian igen och slap uth, m en då hade d e andre brutit sönder balken  
och kiört igenom  m ed sine slädor. Philipp Ellis swarade, att leutenanten  
Thom as R oslin  som  war com m enderat att föra pälsar och strum por norr om - 
kringh till finska m archen, kom  till honom  och sade sig  hafwa brådt om  att 
reesa natt och dagh. Fölgde så Ellis honom  till tullporten och bultade på 
lukan bediande att d e skulle få slippa uth, då tulbetienterne frågade hwad det 
war för folck  och sade, e lfter  du icke har kom m it förr så får du fuller bida 
till 4. slår i m orgon. D h e  andre swarade, wij äre Cronans folck  och m åste 
fort, der till sade tullbetienterne, du får ändå låta lagom  och bida till 4 . slår. 
D å  sedan dhe på dören bultat, g in ge leutnanten, Philipp Ellis och hackskiöt- 
ten  in, och huru då hackskiötten begynte wäxla ord m edh N ils  M atsson, togo  
dhe på att tornera; då tog  H ans Stafsson till en  käpp, hwar a f Philipp Ellis 
tog  räddhoga till sig som  w ille han slå honom , tog så der m ed Philipp Ellis 
en  käpp igen  och w ille wäria sig, m en slog honom  så i hufw udet m edh  
käppen.

Rommel begärte att Philipp Ellis skulle afläggia eedh att der wore inge 
andre i tullstugun, än leutnanten Thomas Roslin, Henrich Hanss hackeskiött, 
och en corperal som war icke inne uthan uthe wijd lasset. Hwilken eedh 
Philipp Ellis och aflade. Rector belade Philipp Ellis medh arrest så länge till 
des saken blifwer uthfördh. Vid. acta Consist. majoris sequentis.

II. Insinuerades en Joh. Ligonii Roslagii suppliqve, hwar uti han i ödmiuk- 
heet begärer att blifwa hulpen till stipendium Regium.

R esolv:s att han af fisco studiosorum  skall få 8. dr sölfim t.
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Dhen 30. Martii

43

effter h:r Wolfwens introduction, närwarande h:r Olao Verelio p. t. Rec
tore, D.D. Erico Benzelio, D.D. Samuele Skunck, h:r Johanne Gartman, h:r 
Olao Rudbeck, h:r Claudio Arrhenio, h:r Andrea Norcopense, h:r Andrea 
Spole, M. Johanne Columbo, M. Andrea Grubb, M. Julio Micrandro, J. Arr
henio Secretario.

I. Aflade h:r Wolff juramentum adsessoris.
II. Upläste h:r Rudbeck sitt project af swaret tili H:s Grefl. Excellxe H:r 

Rijks Marskalcken [Johan Stenbock], hwilket adproberades.
III. Tüll inspectoren Berge Rommel med dess betiente inkom emot 

Philippum Ellis, angående den excess hwar om finnes in actis d. 27. Martii.
Nils Matson som den gången warit med inne i tullstugun, berättade så

ledes: först kom Ellis och sade: uth och lätt upp. Jag frågade hwem är 
der? Hwar äre i hemme? Ellis swarade, Wij äre långt borto hemma. Jag sade, 
wij måtte wetta hwar i ären hemma, och hwart I skolen reesa. Då sade en 
annan: Det kommer tigh intet widh. Jag swarade, så kommer migh ey eller 
wid at gå uth och läta up förr än tijder är. Dhe andre stötte fort och hårdt 
på lukan och frågade om dhe skulle länger stå och knechta oss. Jag sade: 
Töfwer så länge jag far kläda på migh och blåsa upp lius, och kommer en 
af Eder in, att jagh far tala medh eder. Jag släpte så en in, hwilken begiärade 
slippa uth genom porten. Jag swarade, wij hafwe intet loff till öpna porten 
förr än 4. slår; då sade den andre, wij äre Cronans folck, kära släpp oss uth. 
Jag swarade: iag kan intet uplåta förr än i sägen hwar i äre hemma, ty 
kan hända i hafwen ondt i sinnet, effter som någre äre beslagne i mark
naden att hafwa infört godz otullat, der medh kom Ellis in och sade, huru 
är det fatt skole wij längre stå och knechta eder, låter upp edre hunsfotter, 
gåendes der med uth. Der på kom en annor in, och hakskytten sade det wara 
sin fendrich. Jag blef så rädd för dem och tog i bardisanen at wijsa det jag 
hade der något till säya. Hakskytten sade: hwad? tager tu til bardisanen? 
Iag swarade, på Cronans wägnar tager iag till honom. Han fick så i bardisanen 
medh migh, och slog mig örfijlar så månge han orkade. Jag sade: iag håller 
mig för wijs att taga emot eder i Cronans huus. I det samma kom Ellis in 
igen, tog wår påk, och slog Hans i skallen med honom. Jag sade: iag kienner 
eder, och far eder wäll igen, i skolen swara för altsammans. Ellis och fen- 
drichen ginge så uth och wij slutho till dören; i sängen låg min gosse som 
iag ärnade skicka effter wachten, när gossen kom up nappade han till en pååk, 
och slog effter hakeskytten men råkade honom intet. Hakskytten drog wärian, 
men wij togo den af honom och kastade henne in om skrancket. Dhe andre 
ropade uthe släpp uth karlen, stötte på dören och sade, det skulle blifwa 
itt farligit wäsende, om dhe icke fingo uth honom. Wij släpte så uth honom, 
och finge honom uth wärian igenom dören. Dhe togo så neder planket och 
reeste igenom sin koos. Ellis nekade allenast sig kallat honom hunsfott, och 
sade sig förr än de inkomme sagt att dhe wore Cronones folck. Men Nils 
Matsson nekade här till. Rommel badh det måtte attenderas, att denne ex
cessen är skiedd i marknaden. Parterne afträdde. H:r Micrand.: Han böter 
effter lag för ett slag dubbelt, men intet kan jag falla honom till hemgångh.
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Sedan böter han 40 . dr effter placatet. D etta  bijfölle allesam m ans dhe andre 
adsessores.

Sent. Philipp Ellis böter för itt slag 12. mk smt och sedan 40 . dr smt 
effter Kongl. placatet 658 . för d et han giort excessen  uppå tu llbetienten , och  
det inne uthi tullstugun. Ellis belädes sedan m ed arrest till des han ställer 
caution eller betalar böterne, det han lofwade skole skie m edh första.

IV. U plästes copialiter Kongl. May:tz bref a f d. 9. O cto b m  679 . till H:r 
R. och Acad. Cantzler för sal. h:r Scheffers änckia, att effter som  H:s Kongl. 
M ay.t icke kunnat bew illia henne lifztijdz frijheet på Flogstad praebende, som  
hon begärat så må hon behålla Flogstad praebende till des hon fatt sin satis- 
faction för den skade hon der tagit på den tijd det legat öd e, eller och fa 
så m ycken spannem åhl. H :r Gartman och M. Colum bus afträdde. Discurrera- 
des här om , och stante der wid at man afwachtar H:s H ögG refl. E xcellxes  
resolution här öfw er. D och  tychte Consistorium  illa wara att änckian warit 
så obilligh, att hon sådant begiärat, och att Acad. intet w ore plichtig till re
fundere h enne then skade hon tagit på hem m anet (etc.).

V. Stadhz fiscalen R em ius [Rim m ius] och Ericus H edbergh inkom m e, som  
och Anders Ersson och wachtdrängerne, och wachtm ästm s hustru. U plästes  
acta d. 1. Febr. §.3. H ed b erg  sade sig w elat stilla Åhrström . A nders Ersson: 
d et sade han, wij w illie heller blifwa här till m orgons, än att slås; m en m ehra 
intet. Parterne afträdde.

Sententia. Ericus H edbergh böter för e tt sparkande, en  örfijl, och ett 
skufwande 6. mk smt hwart. 2. för 2. skielsordh 6. mk sm t hwart. 3. plichtar 
han m ed 40 . m k sm t för giord hem gång. 4. betalar han kruset som  han 
sönderslagit, m ed 6. mk kopp^rmt. W achtmästarens hustru begärade något wi- 
dare till sin mans uppehälle. Berättades att Cursor tagit ett ÅhrstrÖms skrijn, 
hwar uti skole ligga någre böcker. H:r Gartman lofw ade tala m ed bröderne  
att dhe lösa sam m e böcker och låta henne fa penningarne. Slöts att skrifwas 
skall till ÅhrstrÖms fadher, det han subm inistrerar något till karlens uppe
hälle.

VI. U plästes M . Erici Liungs inlaga em ot m ons. A skebohm  daterat Paris 
den 23. Januarii 680 . R ector frågade antingen saken skall uptagas och  afdöm - 
mas, eller och blifwa ståendes till des M. Erich hem kom m er, som  förr är 
resolverat. R esol. Effter som  han w eet hwad förr är resolverat, m en intet är 
der m ed nögd, uthan begärar saken m åtte nu afdöm w es, och att han kienner  
godt alt hwad hans stifm oder här uthinnan g iör och låter, så unnes honom  
hans begäran, och saken företagas och afdöm es, så snart skie kan, och hon  
skaffat sig någon fullmächtigh.

D h en  31. Martii
kl. 8. inkom m e in C onsistorium , h:r Olaus R udbeck Prorector, D .D . Ericus 

B enzelius, h:r Andreas N orcop en s., h:r Andreas Spole, M. Joh. C olum bus, 
M. Julius M icrander, J. Arrheniz/i Secret.

I. O ch då talades om  att wachten ännu intet söcht effter Sam uel Arf- 
w idsson, som  i söndags affton stack Berger T olboum  så at han der af är död  
blefw en. Swarades at ingen har angif:t saken h oos Rect. hwarföre och Rect. 
som  nu är bortrest, icke wettat der af. Slöts att bref skola gå till hh:r
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landzhöfdingarne att han motte effter slås, och at en wachtdrängh skall reesa 
till Stockholm, och en till Wästerås att söka effter honom och bewilliades 
dem 6. dal. kopp^rrru hwar till reesepenningar. Slöts wijdare att saken skall 
uthan drögsmåhl företagas till ransakningh.

Samme dagh
kl. 4. effter m iddagen företogs sam m e ransakning, närwarande h:r O lao  

R udbeck Prorectore, D .D . Sam uel Skunck, h:r Johanne Gartman, h:r Carolo 
Lundio, h:r Andrea N orcop en se , h:r Andrea Spohle, M. Andrea Grubb, M. 
M atthia Steuchio, M . Julio M icrandro, J. A rrhenio Secretario.

I. Carl K nutsson inkom  och swarade uppå tilfrågan sig på intet sätt wara 
förbunden antingen m edh T olboum  eller Sam uel A rfw idson, aflade så edh och  
refererade således: Förliden söndags m orgon kom  T olboum  till m ig och frå
gade om  iag w ille resa m ed till Lagga kyrckia, der han sade sig  willia höra på 
m usiken som  der hållas skulle wid en begrafning, som  här uthe på landet war 
owant, hwar till jag nekade. O m  afftonen kl. 9. w id pass (som  iag intet annars 
w eet) skickade Sam uel A rfw idsson och T olboum  till m igh, och begärade jag 
w ille kom m a till dem  hoos E kebom m ens; jag frågade hwem  dhe hade hooss  
sigh? G ossen  swarade att der war en  präst [O lo f H um ble]. Jag sade: Jag 
går intet dijt uthan blir heller hem m a, ty kl. är snart 10. G åssen stod på att 
fa m igh dijt, och wan om sider att iag gick till dem . N är iag kom  dijt, war 
Sam uel intet inne; T olboum  badh m ig sitta nedh. Effter en  lijten stundh  
kom  Sam uel in och badh m ig äfwen så sitta nedh, och sade: det är m ig kiärt 
att tu kom  hijt, ty dhe hålla migh alle för hunsfott, och willia intet dricka 
itt glas wijn m edh migh. Sedan frågade han om  iagh w ille dricka w ijn m edh  
honom ? hwar till iag nekade, och sade m igh heller w illia gå hem . H an frågade 
om  jagh war partijsk m edh? Jag swarade: ney d et må i in tet tänckia; uthan 
wij äre lijka goda wänner. D er  effter satt han en  stundh och repeterade åth- 
skillige gånger desse ordh: A lt det wijn iag dricker i affton, är iag wäll gåsse  
till betala. T olboum  swarade om sider: d et är ingen som  tuiflar der om , och  
lärer d et intet wara så m ycket, ty wij hafwe in tet länge suttit här. T olboum  
skickade så uth effter een  kanna öh l, strax der på ropade Sam uel effter  
B ielkens drängh, som  stodh på gården och w ijste h onom  hem  effter en  plååt. 
Sedan badh Sam uel m ig dricka ett glas w ijn, det iag och giorde; han bad 
m ig dricka ännu ett glas, der till iag nekade, och fick glaset åth T olboum  m en  
T olboum  recuserade det, sade sig heller dricka öh l, och tog  der m ed öhl- 
glaset till sig. Sam uel sade: ja, iag seer tu håller tig  för god till dricka m ed  
m igh. T olboum  swarade: på det i skolen  see  att iag will dricka m edh eder, 
så skall iag lijkw ist dricka ett glaas. N är han drucket skänchte i glaset igen. 
D er  effter sutte wij en långh stundh, och Sam uel talade icke ett ordh. Sedan  
han så suttet, fattade han om sider både öhl- och wijnglaset, sampt tobaks
pipan och tobaket, och slog  altsammans i golfw et. T olboum  sade: hwarföre 
giör i det? I m edier tijdh både prästen och iag dem  wara stilla. Sam uel teg  
och swarade T olboum  intet. Så tog T olboum  liusstaken, som  stod på bordet 
och slog  honom  i go lfw et, m en tog  åter strax up liuset igen, och  gick uthi 
k iök et och tände det. N är han kom  in igen, frågade han hwarföre att Sam uel 
in tet höll styr på sigh, han w iste wäll att han kunde giöra m ed honom  hwadh
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han wille, om så wore. Dher på sprungo dhe hwar andre i håret, hwilken det 
först giorde, kan iag på mitt samwet intet säya, men Samuel kom under. Jag 
språng strax emellan och badh Tolboum wara stilla; strax lydde han mig och 
släpte den andre. När Samuel då kom upp, drog han strax sin wäria som han 
hade på sigh. När Tolboum det sågh språng han till och tog wärian uhr 
handen på honom, och satte sig neder på bäncken, och lade wärian bak om 
sigh, men hölt lijkwist medh handen i fästet. Samuel böd till taga igen 
wärian, men Tolboum sade, det går tigh intet an, du far henne intet igen. 
När Samuel sågh att han intet fick wärian igen, rusade han Tolboum i håret 
med både händerne. Tolboum sade: lätt blifwa migh. Men Samuel drog alt 
fort. Då sade Tolboum: så dragh fritt, och tog intet emot. Omsider sticknade 
han, kastade så wärian ifrån sigh, och tog igen, och slog Samuel i golfwet. 
Prästen stod stilla och rörde sig intet, och hade iag då swårt wid att skillia 
dem åth, omsider kom/ao de åthskilde, och då söchte Samuel up sin wäria 
igen, och wille gå på Tolboum, som då stod nedre wid bordzänden och talade 
med prästen. Jag gick till och badh Samuel wara stilla, och tog wärian af 
honom, och som iag skulle springa uth med hans wäria, nappade han till och 
drog uth min wäria; när iag det kiende, kastade iag hans wäria under bordet; 
och tog med macht min wäria igen af honom; språng der medh uth, och fick 
Ekebomens hustru som mötte mig rätt i dören min wäria. Men förrän iag 
fick wända mig om igen, hade Samuel söcht igen sin wäria och stuckit Tol
boum i största furie. Strax ropade Tolboum: Carl, det är bestält. Samuel 
wille så uth, iag hölt honom, men omsider slapp han lijkwist. Tolboum stod 
en stund på golfwet, och hölt handen för hålet, men rörde sig intet effter 
Samuel. Samuel kastade strax sin wäria under bordet, och gick uth på gården 
och grät. Frågades om Samuel stahl sig på Tolboum? Carl: uthan tuifwel, ty 
prästen stod emellan honom och Tolboum. Carl refererade widare: Strax lät 
Tolboum skicka effter barberaren, och prästen, och sedan han stått, satte han 
sig, och sedan han suttit en stundh lade han sig neder på bäncken. Prästen 
och barberaren komme både, och undfick så Tolboum Herrans nattward sedan 
han giordt en god bekännelsse och wäl beredt sig. Der på förbant barberaren 
honom. Men först han kom stack han i hålet med een jernteen, hwar på 
begynte bloden att rinna, och rann sedan alt stadigt, men intet förr. Frågades 
om Tolboum då berättade orsaken till denne trätan, eller talade ellies något 
der om? Carl: ney icke itt ordh. Carl refererade ännu: Omsider sedan Trecou 
förbunnit honom, lade han sig neder på bäncken igen, lågh stilla och tegh. 
Jag satte mig der hoos och hölt honom under armen, hwar af han kiende 
sig lijsa. Effter en timme wid pass, fick iag budh at gå uth. Tolboum frågade: 
hwart skall du gå? Iag swarade: iag skall gå uth till en karl. Tolboum frågade: 
hwem är det? Iag swarade: Samuel Arfwidson. Tolboum sade: Helsa honom 
god dagh, och bed honom achta sig sielf wäll. När iag kom uth, frågade 
Samuel, huiru stodh till? Jagh swarade: illa, och sade hwad ordh Tol
boum sagt; der wed blef Samuel så bestört att han begynte gråta, och frågade 
om intet lijf är till wänta? Iag sade, ney; ty så säger barberaren. Då skattade 
han sig olyckelig, bad Gudh hielpe sig till komma wäll undan, och for så af. 
F:s hwars häst Samuel då hade? Carl, h:r Bielkes. F:s om då intet skickades 
budh till Rectorem? Carl, ney intet förr än andra dagen wid middagen, då
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Rector skickade effter mig. Carl continuerade widare: Sedan talade Tolboum 
icke itt ordh om Samuel förrän andre dagen, och när han då fick höra att 
Samuel war borta, sade han: det är rätt wäll. Widare talte han icke itt ord 
om denne saken. F:s om Tolboum intet tog till sin wäria, när han såg at 
Samuel så tedde sigh? S:s ney, uthan hans wäria låg odragen på en kista. 
F:s om Tolboum förbödh att låta föräldrarna wetta huru han dödde, som 
säyes? Carl: ney. F:s om Carl intet märkte af hwad orsak denne oreedan 
upkom? Carl, iag kunde intet annat see eller märkia, än att Samuel blef ondh 
derföre at den andre intet wille dricka wijn.

Ekbomens hustru inkallades och sade at h:r Olof Humble inkommit tillijka 
med Samuel och Tolboum, och sig i förstonne icke annat wettat än dhe warit 
fremmande personer, kommandes ifrån andre orter; ty ellies hade dhe så 
seent intet sluppit in. Men intet wet iag, sade hon, hwad som passerade hoos 
dhem, ty iag war intet der; uthan då iag skulle gå dijt och sij hwad det 
war som der ramblade, mötte Carl Knutsson mig i dören och fick mig en 
wäria, klagandes der hoos att de giorde sig galne inne, och i det samme, 
förr än han fick wända sig om, och iag sij in, war skaden skiedd.

Dhen 2. Aprilis
in praesentia Dn. Olai Rudbeckii Prorectoris, D.D. Samuelis Skunck, Dn. 

Joh. Gartman, Dn. Caroli Lundii, Dn. And. Norcopensis, Dn. Andreae Spole, 
J. Arrhenii Secretarii.

I. H:r Olof Telman inkom. Frågades om Tolboum giort någon berättelse 
för honom om trätan emellan sig och Samuel Arfwidsson? H:r Olof swarade: 
ney, ty tijden tillät intet fråga der effter. Refererade sedan som föllier. När 
iag först kom dijt excuserade Tolboum sig at han beswärade mig så seent; 
sade: om iag hade någon annan siukdom och kunde således någorlunda kienna 
huru lång min lijfzdjdh wore, så skulle iag intet beswärat eder så seent, men 
effter iag är stucken och intet weet så wist huru länge iag kan blifwa frij 
för döden, så har iag nu måst skicka effter eder, och will gierna anamma 
Herrans nattwardh för än iag dör; och i gör wäll att i ju förr ju heller 
mig der med besöken. Jag swarade, min plicht wara at komma till honom, 
fast det än wore senare, skyndade mig så med wärket, skrifftade honom och 
gaf honom der på Herrans nattwardh, hwar till han sig beredde öfwermåttan 
wäll. Och då iag under skrifftandet frågade om han af hiertat wille förlåta 
dem som brutit honom emot, serdeles den som honom nu skadat och stuckit 
hade? swarade Tolboum: han är min gode förtrogne wän. Mera talade han 
icke itt ord hwarken om honom eller trätan. Men annat talade han mycket. 
Tackade och Gudh att han intet strax stalp och blef dödh, uthan lefde så länge 
att han fatt wäll bereda sig till döden. Han gladde sig att den stunden nu 
wore för handen att han snart finge skilies ifrån denne arga werlden, effter 
som han aldrig hafft någon lust till henne eller hennes wäsende, fast än han 
hafft goda medel af sine föräldrar och hållit sig wäll; uthan altijdh åstundat 
at döö enär wår Herre skulle täckas kalla honom, doch icke på sådant sätt. 
Jag sade, han wore olyckelig som råkat uth för sådant. Han swarade, honom, 
som giort skaden och effter lefwer, wara mycket olyckligare. Widare nämbde
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han honom intet. När iag då omsider böd god natt och wille gå bort, bad han 
mig blifwa qwar äntå en stundh; iag swarade min tijd den gången intet widare 
tillåta, uthan lofwade komma igen om morgonen. Han böd så fara wäl och 
badh mig komma igen om morgonen. Kl. 8. om morgonen gick iag dijt igen, 
och när iag kom sade han: Jag kan nu än widare see och mig försäkra att 
Gudh är mig nådigh, ty han hafwer icke allenast låtit mig lefwa så länge, at 
iag fatt försona mig medh honom, och tilbörl. undfå Hans heliga nattwardh, 
uthan och der ofwan uppå förlängat mitt lijff, så at iag ännu en gångh far 
predikoämbetet till mig förr än iag dör, öfwer hwilken Gudz nådh han sig 
mycket frögdade, och beredde sig jämwäll den gången till döden så wäll, 
at iag önskar det hwar och en Christen menniskia kunde så wäll sig der till 
bereda. Effter en stund gick iag åter bort och då iag tredie gången kom igen, 
fick iag intet widare tala med honom, uthan det war då mäst bestält medh 
honom (etc.).

H:r Olof Humble inkom, aflade edh och refererade så. När iag kom ifrån 
Alsijke kyrkia i söndags kl. n .  wid pass, komme twenne ridandes på store 
wägen, som iag då i hastigheet intet kunde kienna, och ride hastigt till des 
dhe hinte på migh, då kiende iag igen dem, at dhet war Tolboum och Samuel 
Arfwidsson. Tolboum frågade huru dags det war, effter iag kom uhr kyrckian? 
Iag swarade: kl. lärer wid pass wäre ellofwa. Dhem fölgde mig så uth, och 
wille iag skulle och rida fort med dem, men iag swarade, det står mig intet 
an. Dhe rida altså ifrån mig, och hinte prästedöttrarna och fölgde dem hem. 
När de kommo fram och iag hinte på dem igen, red Samuel, som hade något 
i hufwudet, effter han druckit natten förr, som han sedan sade, kring på 
gården om tijmeståcken, gick sedan in och war lustig, satte sig sedan på en 
stohl, sade sig wara ofrisk af det han suttit uppe om natten, och somnade så, 
sedan han waknat up igen, begärade han mat och åth, och då han ätet så 
wäll som dhe andre, ginge Tolboum och han uth i trägården, och spelade der 
uti bräde, men hade intet dricka hoos sigh. Jag skulle rida hijt till Upsala ett 
nödigt ährende och sade det åth prästemoder. Hon swarade sig gierna see, 
om de andre komme till föllia med för hästarna skull. Effter en stund yrkade 
iag widare på att få reesa. Mohr swarade: Dhe äre mina bekante, du måste 
hafwa dem i föllie medh tigh. När wij då skulle reesa, gick Samuel in föråth, 
men Tolboum lagade först om sin häst, och gick sedan in. Mot afftonen 
fölgdes wij så åth hijt åth. I wägen redo dhe något hårt, och stundom ifrån 
mig, doch icke länger än att iag åter hinte dem igen, och i medier tijdh 
såg dem, och hörde hwadh de talade, men kunde icke det ringaste märkia 
hwarken af deras tahl eller affecter som ondt war. När de komme öfwer 
färgan wid Flötsundh rede dhe litet för mig, och då hörde iag Tolboum 
säya: Samuel du äst alt för förträteligh, du måste intet så wara. Dhen andre 
läts som han intet hörde det, och swarade icke itt ordh. Sedan redo wij 
fort till staden, och hörde iag intet ondt ordh af någondera. När wij komme 
in i staden, wille iag rida ifrån dem, men Tolboum badh att Samuel och iag 
skulle föllia honom in till Ekbomens och dricka en gång, effter wij rest och 
wore törstige. När wij då komme in i stugun, lofwade Tolboum sända effter 
sin gåsse och låta honom afhämpta min häst, effter han lofwat mohr föda 
honom öfwer natten; sedan tog han en kanna öhl och skaffade bort hästarna.
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I medier tijdh tog Samuel in ett halfstop wijn. När Tolboum då kom in, 
sade han, du äst mycket wäldug du Samuel, som tager in wijn, kan skie 
iag dricker en gång medh. Samuel swarade: Om iag tager in något wijn, 
så betalar iag det fuller; och skickade så hem effter en plååt. Sedan begynte 
Samuel klaga att Tolboum hölt honom för en hundzfott. Hwadh ord sedan 
fölle kan iag intet minnas, uthan dhe nappade så hwar andre i håret, men 
intet kan iag wist säya hwilken det först giorde. Tolboum lade den andre 
under sig, och sade, Samuel du är barn i mine händer, och har intet till 
att giöra hoos migh. När Samuel kom up fattade han i sin stukat, Tol
boum tog den af honom, satte sigh på bäncken och lade wärian bak om 
sigh. Samuel fick sedan igen sin wäria, men Carl Knutsson togh den af 
honom. Samuel togh så Carls wäria, men Carl tog och den igen och fick 
henne åth wärdinnan som mötte honom i dören då han skulle gå uth med 
wärian. Der med råkade Samuel på sin wäria igen, den han tog oförmärkt, 
och som wij skulle taga wärt afträde der ifrån, gaf han Tolboum stöten, kom
mandes å snee på sidan, så att wij intet kunde see det han hade wäria, ey 
eller wiste wij något der af, förr än Tolboum sade: iag är stucken; och 
ropade: Carl, det är bestält. Jag blef än mehra häpen än tilförende, ty iag 
hade aldrigh warit ihoop med sådant folck, badh Gudh bewara mig för Samuel, 
och gick strax bort. Frågades om Tolboum war drucken? S:s ney. F:s hwij 
han då icke kunde achta sigh för den andre? S.: Samuel war som han hade 
warit besatt, och wiste ingen af för än skaden war skiedd, och har han uthan 
tuifwel fört wärian uth medh mig i den andre. Frågades om han då intet kunde 
märkia hwad orsak war till denne oredan? S.: intet annat kunde iag see än at 
Samuel blef galen derföre, att den andre intet wille dricka wijn. F:s om dhe 
då intet trätt i wägen eller i Alsike? S.: Ney. F:s om dhe drucke mycket i 
Alsike? S.: Der togs intet up öfwer twå kannor öhl sedan dhe dijt komme, ty 
iag frågade sedan der effter. F:s om de intet blifwit oens när dhe spelade i 
brädet, och hwem som då warit hoos dem? H:r Olof: ingen träta war der 
emellan dhem, ey eller war någon hoos dem i trägården, de wore och gode 
wänner, då Tolboum böd in oss hoos Ekbomen, så wijda som jag kunde 
märkia. Påmintes at Carl Knutson bekient någre circumstantier, dem h:r Olof 
nu intet nämpnt. H:r Olof: det kan wäl wara, ty iag blef mycket häpen, och 
war intet betänkt att nu på denne stunden witne här om. Uplästes Carl Knuts
sons relation, och tilstod h:r Olof att alt så passerat hade som han berättat, 
men sig icke kunnat det så i hast alt ihog komma, nembl. i. at Tolboum druc
kit ett glas wijn på det at Samuel intet skulle täncka han förachtade honom, 
som han sade. 2. att Samuel länge suttit och tiget, och der på kastat glasen och 
tobaket etc. i golfwet. Item at Tolboum kastat liuset och staken i golfwet, men 
åter sielf tändt det up igen. 3. att Tolboum lydde Carl och släpte Samuel. 
4. att Samuel wille taga igen sin wäria af Tolboum (etc.). 5. at Samuel rusat 
Tolboum andre gången i håret med både händerne, men Tolboum en stund 
intet tagit emot, uthan bedt den andre hålla braf etc.

II. Inlefwererade Andreas Söderman sin skriftelige fulmacht af den 14. 
Martii sistledne, at på sal. Kiörlings arfwingars wägnar uthföra des sak, liqvi- 
dera med des creditorer, och af hans qwarlåtenskap skulden betala etc. Res. 
Parterna citeras till morgons.
4 — 734220 Sallandtr
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D hen  3. Aprilis

höltz Consistorium  m inus närwarande h:r Johanne Gartman Prorectore, 
D .D . Sam uele Skunck, h:r And. N orcop ., h:r Andrea Spole, M. Julio  Mic- 
randro, J. Arrhenio Secretario.

I. U pläste Prorector h:r D oct. B enzelii skrifft der uti han berättar och  
skrifwer ibland annat at amman ingalunda warit af dhem  lös gifw en till städia 
sig eller taga tienst annorstädes (etc.).

Inkom m e h:r Olai Rudbeckii m ohrs fulm ächtig B örie B engtsson , em ot h:r 
D oct. B en zelii amma h. Margaretha Johansdotter, och klagade således: D en  
22. Martii kom  en hustru till m ohr, och sade: D oct. B en zelii amma har bedit 
m ig hora effter hwar hon kan fa någon tienst, och effter ungm or behöfw er  
amma, så bad hon m ig höra till här. M ohr frågade hwad hon war för en, 
sade sig willia tala m ed henne sielf, och bad at hon w ille  låta henne kom m a  
dijt m orgonen effter. H ustrun gick  der m ed bort och kom  sam m e dagh andre 
gången igen och fick sam m e swar som  förre gången, sedan betänckte m ohr 
sigh och w ille förfråga sig  förr än amman skulle kom m a, skickade så om  tis
dags m orgonen h. Karin [H ansdotter] Slagsmans till docterinnan, och frågade 
om  hon w ille släppa amman, hwar på hon fick god t swar, och  amman hem  
m ed sig. M ohr talade så m ed amman och gaf henne 3. dr i stedzlepenningar. 
Sedan badh m ohr h. Karin föllia amman hem  på nytt till doctarinnan och höra 
om  hon kunde släppa henne dagen effter, em edan hon sade sig först skola  
lefwerera någre kläder ifrån sig. D oct:n  swarade hon skall giärna kom m a, och  
kan det intet stort hindra henne at kläderna skola lefwereras. D er  m ed gick  
h. Karin hem . Sam m e dag em ot m iddagen kom  en hustru tilbaka m ed städie- 
penningen, hw ilken m or swarade, sig willia blifwa wid aftal, och frågade hwar- 
före hon skickade hem  penningen? D h en  andre swarade amman w ill blifwa 
qwar, och w ill docter:n intet förskiuta henne. Kl. 12. kom  amman s ie lf  
och sade at hennes husbonde och m atm oder wille hafwa henne qwar. Hwar 
till mor swarade: hwarföre sade hon icke det i dagh, då iag skickade dijt och  
lätt fråga om  hon w ille släppa amman? Sam m e gångh hade och amman plåten  
m edh sigh, m en bödh honom  intet tilbaka, effter m ohr stod på att fa henne  
i tiensten. O m  onsdags m orgonen kom  en  annor hustru och bar åter hem  
penningtme och fick hon sam m e swar, och skickade m ohr då h. A nna [Anders- 
dotter] Måns G erm undz hem  m ed henne och fordrade på att amman m åtte 
kom m a i tiensten. D octerinnan swarade: d et war fuller w ist iag sade att om  
hon kunde få någon bättre lägenheet annorstädes än här så m otte hon för- 
sökia sigh, m en intet will iag eller förskiuta henne om  hon will blifwa 
qwar. Kl. 12. sam m e dag kom  amman dijt, och såg henne en piga på gården 
icke w ettandes annat än at hon skolat gå in och tala m edh m ohr, m en hon  
har lagt plåten på en  kista i farstugun, och gått der m ed bort, och icke talat 
m ed någon m enniskia. Plåten låg der halfannat dygn, och b le f så om sider bort
stulen. H . M argreta Johansdotter swarade så skiedt wara som  Börie refererat. 
H :r D oct. B enzelii uthskickade Johannes B eronius inkom , säyandes sig wara 
upskickadh at höra huru saken hängde till hopa. F:s om  hon fick afskedh  
ifrån h:r D oct. B en zelio , när barnet war dödt? H . Marg.: N ey . F:s hwar
före hon då bedit kiäringen biuda uth sigh? H . Marg.: D e t  w eet iag in tet af.
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F:s ännu om hon bedit kiäringen biuda uth sigh? H. Marg.: Gudh wet det, 
kan hända att någre sådane ord fölle, att iag intet wiste hwart iag sedan skulle 
komma. Men intet war det ändå sagt til fahr och mohr. Hon befaltes säya 
antingen ja eller ney, om hon bedt den andre biuda uth sigh. H. Marg.: 
Jag kan intet minnas eller wetta det. Om måndagen kom kiäringen igen och 
sade sig willia skaffa mig tienst hoos h:r Rudbeck. Jag swarade: iag drister 
mig intet till, uthan iag icke komme dijt som iag finge hielpa till att gifwa 
dij om så skulle wara. Hon gick dijt medh det swaret. Men iag hade intet 
talat medh fahr eller mohr der om. Om tijsdagsmorgonen kom en annor hustru 
dijt och talade först medh mohr. Hwadh dhe taltes wid hörde iag intet. 
Sedan sade mohr åth mig, intet will iag förhindra tin lycka om tu får bättre 
än hoos migh, och intet will iag eller förskiuta tigh; du kan gå dijt och tala 
med dem, men du lärer intet kunna gifwa dij. Jag gick så till h:r Rudbecks 
mohr. Hon frågade huru länge iag gifwit dij, och badh mig gå till något annat 
barn att låta dij migh till des iag komme till gå i tiensten. Jag swarade mig 
intet hafwa stort gifwa dija. Mohr swarade: det är nog att tu kan tysta barnet 
om nättren, ty modren har ellies nog miölk sielf. F:s om hon då lofwat komma 
dijt i tienst? S.: ja om så wore, ty iag gick då icke dijt i tanckar att låta 
städia migh, men lijkwist tog iagh den gången emot städiepenningen. F:s, 
trugade intet mohr penningen på eder. H. Marg.: hon fick mig penningen, 
men iag trodde intet att iag der medh skulle blifwa bunden till komma i tien
sten. H. Karin Månsdotter inkom och sade uppå tilfrågan hwadh hon har för 
händer, sig sambla lumpor och sällia åth h:r Rudbeck. Hon aflade eedh och 
refererade således: Om lögerdags afftonen frågade iag om hon håller sig med 
ypna spenar? Hon swarade ja. Jag frågade om hon wille gifwa sig uth för 
amma? Hon swarade ja, och badh mig skaffa sigh någorstädz till tienst, om 
iag finge något förslagh, det iag sade mig willia giöra. Sedan fick iag wetta 
att ungmor hoos h:r Rudbeck wille hafwa amma, derföre gick iag dijt om 
måndagen, och gaf förslag på denne. Samme dag gick iag till h. Margreta 
och sade att iag fått tienst åth henne. Hon swarade: iag drister mig, kan skie 
intet till att taga emot något barn med mindre ungmohr deggiar sielf medh. 
Jag gick till ungmor och frågade der effter, och mor swarade, att ungmor gifwer 
dij medh sielf, och sedan gick iag åter till h. Margreta och sade henne dhet. 
Hon swarade att hon wille komma. H. Margreta: ney wij talades intet mehr 
wid sedan, förr än det war öfwerstått. F:s om h:r Doct. Benzelii docterinna 
hörde på när hon talade med amman? H. Karin: ney. F:s om amman intet 
talade då andre gången med sin matmoder? S:s jo. F:s hwad swar hon då 
gaf? S:s, iagh mins det intet.

Slagmans hustru Karin Hansdotter aflade eedh och refererade således: Om 
tisdagzmorgonen kl. mot 6. skickade h:r Rudbecks mor mig till Doct. Benzelii 
mor att fråga henne om amman war legelös, när iag kom dijt war docte- 
rinnan intet uppe, iag bidde till kl. 7. då hon kom in, och iag frågade om 
amman war legolös. Doct:n swarade: ja, intet har hon nu något barn at gifwa 
dij här. Jag sade: Mor låter helsa och fråga om hon då får tinga henne. 
Doct:n swarade: hon må försöka sig intet will iag hindra hennes lycka. 
Jag badh at amman skulle få föllia mig hem, hwar till Doct:n och gaf henne 
lof, och hon fölgde mig så. Jag frågade och på mohrs wägnar hwadh löhn
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Doct:n gifwit henne? Hon swarade 40. dr om ähret. När wij komme tili 
h:r Rudbeckii mohr, frågade hon om anuwan wille komma dijt? Hwar tili hon 
jakade, och der på stadde mohr henne. Mohr frågade och hwad löhn hon 
fatt hoos Doct. Benzelium? Jag swarade: 40. dr om åhret; det mor och lof- 
wade henne, och hon war der medh nögd. Mohr begärade att hon wille 
komma dijt onsdagsmorgonen i tiensten, men amman sade, det intet kunna 
skie, ty hon skulle först lefwerera barnekläderne och någon spåne ifrån sigh. 
Mohr skickade migh så strax till docterinnan att begiära det anuwan måtte 
komme dijt dagen effter. F:s om anuwan intet nekade sig den gången kunna 
taga emot städzlepenningen? H. Karin: ney. När iag kom med amman tilbaka 
war doct:n intet inne, uthan amman lade plåten och sine hanskar på bordet. 
När doct:n kom in, helsade iag och begiärade amman lös dagen effter, hon 
sade, gierna skall hon fa henne, när hon lefwererat kläderne ifrån sigh, det som 
är snart giort. Helsa mohr god morgon. Der med gick iag der ifrån igen.
H. Margreta sade sig intet warit tilstädes när denne hustrun talade andre 
gången med docterinnan, men tilstodh att docterinnan förste gången lofwat 
henne gå åstad, sade sig ey eller nekat til taga emot städiepenningen, den en 
pijga fatt henne i farstugun. H. Karin: Mohr wijste en pijga up effter plåten, 
och när pigan kom neder tog mor plåten af henne och fick den åth h. 
Margreta.

Måns Germuns hustru Anna Andersdotter inkom, aflade edh och refererade. 
Om onsdags morgonen skickade h:r Rudbeckii mohr mig till Doct. Benzelium 
att bedia amman Tcomma i sin tienst. När iag kom dijt råkade iag docterinnan 
i farstugun och frågade effter amman, hon swarade, hon kommer strax in och 
skickade så effter henne. Amman kom upp, och docter:n bad mig komma in 
och talas wid. När wij komme in, sade iag, mohr hälsar eder och beder eder 
komma i tienst som i lofwat. Doct:n swarade: Jag weet intet huru det är, 
amman har ångrat sig och will intet komma dijt, och effter iag lofwat intet 
willia förskiuta henne, så må hon blifwa qwar. Jag sade: Jag undrar på ehr 
amma som tagit ehr tienst förr än i sagt eder husbonde och matmoder till 
der om. Docter:n sade: det war fuller så, att iag gaf henne loff till försöka 
sig om hon finge bättre än hoos migh. Iag gick der med uth. Docter:n fölgde 
mig uth, uthe badh iag amman måtte fa lof till gå till h:r Rudb. Doctenn 
swarade: ja men, iag har intet heller förr nekat henne.

H. Margreta hade intet att säya emot denne relation. Hust. Margreta tilstod 
sig lagt plåten i farstugun, men intet talat med någon, uthan pijgan, hwilken 
hon bedit bära in plåten. F:s hwarföre hon bar hem plåten? H. Margreta: 
iag ångrade mig och sade mohr sig derföre willia behålla mig qwar hoos 
barnen. F:s än om amman talat med pijgan på gården? S:de: Jag talade med 
henne och badh henne bära in plåten, men hon sade ney, uthan tala med mor 
som är i kiöket, iag gick så in i farstugun der råkade iag en annor pijga, 
som och nekade sig willia taga emot plåten, derföre lade iagh honom der i 
farstugun. F:s när hon togh emot plåten? S:s kl. 8. F:s när hon ångrade 
sigh? S:s: strax iag kom hem. F:s om någon då afstyrkt henne att komma till 
h:r Rudbeck? S:s, ney ingen, uthan iag ångrade mig sielf för barnens skull. 
F:s hwad h:r Rudbeckii mohr swarade då hon först bar hem penningen? 
Swar:s, hon sade sig intet kunna taga igen honom, ty hon hade gått rätta
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wägen. Hust. Margreta tilspordes hwad tijdh hon kommit i tienst hoos Doct. 
Benzelium? S., kyndermässe djdhen.

H. Brijta Bengtsdotter aflade edh och refererade: Doct. Benzelii mohr badh 
mig bära till Rudbeckii mohr plåten, som amman tagit, effter som hon intet 
kunde mista henne för gåssen skull. Men Rudbeck[ii] mor swarade, bär hem 
plåten med eder igen, ty iag will ändtel. hafwa amman. Detta skedde för 
middagen. Mor sade iag kan intet giöra här åth, och amman tog igen plåten. 
Sedan fick amman mig plåten och bad mig bära den hem; mor war och inne 
och badh mig der om. F:s hwad de sade? H. Brijta: mohr sade: Helsa mor 
god dagh och bär hem plåten. Men Rudbeckii mohr swarade: Jag tager den 
intet emot, och har intet med docter:n till giöra, uthan will hafwa am#zan 
som iag stadt. Amma//: Wij både att hon skulle bedia Rudb. mor att taga 
igen plåten och intet skiöta om migh. H. Brijta: ja dhe både jag medh gode 
ordh skulle bedia mor taga igen plåten. Parterne afträdde. Discurrerades om 
saken. Uplästes åter h:r Doct. Benzelii skrifft och swarades något der till, 
men fördes intet till acta, aldenstund denne action hölts före att intet angå 
h:r Doctern eller docter:n uthan amman allena, och lemnandes h:r Doctaren 
fritt att uthföra hwad han kan hafwa emot h. Rudb. mohr. Discurrerades 
widare om saken, och entes rätten ändtekn der om, att amman måtte plichta 
effter lagh och laga stadga.

Sententia. Aldenstundh hust. Margreta låtit uthbiuda sig för amma hoos 
h:r Rudbeckii huus, och sedan godwilleligen sig sielf der praesenterat, accorde- 
rat om löhnen nembl. 40. dal. kopparmynt om åhret, och emottagit städzle- 
penningen, men sedan sig förandrat och intet welat komma dijt i tiensten 
effter aftahl, ty dömwes hon till betala samme åhrslöhn effter init. c. 21. 
Bygningb. Stl. och §.4. Kongl. stadgan de Anno 1664. d. 30 Augusti.

Samma dagh
kl. 1. effter middagen hölts åter Consistorium minus närwarande h:r Olao 

Rudbeckio Prorectore, h:r Andrea Norcopense, h:r Andrea Spole, M. Andrea 
Grubb, J. Arrhenio Secret:o.

I. Waxala klåckaren [Matts Mårtensson] inkom och sade sig hafft 4. t:r 
rog som han intet uthfört i winter, uthan sålt 3. t:r för 30 dr tilhopa. 
Frågade nu om han far sällia den fierde för samme prijs, effter han har den 
och nu här inne? Resol. Han må och sällia den fierde tunnan för 10. dr 
och lefwerera alle penningarne till bookhållaren till des Rector hemkommer; 
men har han warit beordrat at uthföra samme sädh och det försummat, så 
må han swara och plichta derföre.

II. H. Margreta Olofsdotter i Läby inkom emot Unonem* Eurelium, säyan- 
des sig nu widh Michaelis tijdh tagit en häst af honom till fordra på 14. 
dagar, och honom sedan begärat dhe wille widare föda honom och derföre 
brukan till 14. dagar för missommaren, då dhe skola reesa neder, men nu 
hafwe dhe tagit igen hästen, hwar igenom bondens [Hans Hanssons] åker
bruk stutzar. Eurelius swarade sig lofwat honom hafwa hästen till waren och 
intet sagdt någon wiss tijdh före. Sig och skickat åthskillige budh effter bonden

* F e l s k r iv n in g  f ö r  Gunnonem.
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att fa honom  in och wijsa hurudan hästen w ore, m en honom  intet kom m it.
2. B onden  flytt ifrån Waxala der han då bodde, till Läby och fört hästen m ed  
sig, m en intet sagt till der om . 3. B on d en  swält uth hästen och nu släpt uth 
honom  på giälet. 4. bonden welat byta bort sam m e deras häst m ed en  annor 
bonde (etc.). H ustrun swarade detta wara osant.

R esol. D h e  skaffa in w itne till här näst hurudan hästen war då hennes man 
togh den em ot, och hurudan han nu är, sedan skole dhe fa dom b.

III. Inkom m e K iörlingem as fullm ächtigh m ons. Andreas Söderm an, stad- 
zens fulm ächtig fiscalen R em ius [Rim m ius] och bookbindaren Johan Siwert. 
Söderm an begärade w etta hwad skuldh som  fordras effter sal. M. Jonam  
Kiörlingh. U pw ijstes altså af actis och dhe der af extraderade domar.

I. A tt K iörling blifwit saakfålt till, nem bl.
sm t

A nno 1688. d. 10. Junii . . . .  13:—  
d. 25. d ito . . . .  9 :—

A nno 1671 26. Januarii . . . . 3 3 : 2 4
-------------55: 24: giör kopparmynt 167:8 .

II. D en  skuld som  han dels är döm d till betala, dehls s ie lf  tillstått och er- 
kient, m en aldrig betalt, nem bl.

A:o 1670. 10. D ec e m b m  till W ittenbergenses . . .  45 rdr giör kopp^r- 
mynt .......................................................................................................................  303: 24.

D ito  Johan Siwert ...................................................................  1 8 8 : -
1671.  11. Januarii till Måns Burmans enkia ............................. 199: -

8 5 8 : -

N B . Siwerts fordran tilstår fuller och  sal. K iörling in actis, m en  
des qvantum  finnes der intet nämpt, uthan i den  räkning, som  
Siwert sederm era ingifit.

Söderm an m eente at dhe böter K iörling blifwit fält till 6 6 8 . skole wara 
exeqverade, ty så skrifwer han i sin suppliqve till K ongl. Revision: och menar 
iag sade han, att då är tagit något hans silfir der till, hwar om  iag gierna 
w ille blifwa informerad. Secrer.s: D e t  har iag aldrig hört talas, uthan det 
lärer wara någre böcker, som  nu äre blandade ihoop  m ed dhe andre, när 
dhe flyttes up i B ib liotheqvet, hwar om  R ector lärer w etta god beskiedh då 
han i affton hem kom m er. Söderm an m een te  att K iörlingens saak låge ännu 
under K ongl. R evision , hwarest hon är uptagen d. 26. Martii 1675. der på 
han upw ijste h:r C oyets attest. U pw ijste och copialiter K ongl. bref till Kongl. 
H ofR ätten  att inlefwerera i K ongl. C ancelliet alle docum enter hans saak an
gående. Secret.: Han lärer söcht revision uti den saken som  afdöm des 
em ellan 111. R ectorem  och C onsistorium  och  honom , m en intet uthi desse  
saker så w ijda iag kan det förstå, ty iag satt den tijden intet här. O ch w eet 
iag ey eller om  icke den saken lärer och wara deciarerad pro deserta. Söder
man: kan skie, iag w eet det intet så wist. A ngående W ittenbergensium  fordran 
så sade m ons. Söderm an sal. K iörling intet w elat k iennes wid dhen , eller  
dhen betala, m ed m indre dhe först skickade honom  testim onium  prom otionis.
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Swarades: Han är här lagl. dömd till betala den, och har man, till conservera 
i det fallet både Acad:s och rijkets honeur, långe sedan dhen skulden betalt 
af fisco pauperum studiosorum, hwilken nu intet längre kan sinne medell 
umbära. 2. Upwijste mons. Söderman af sal. Kiörlings egenhändige för- 
tekning eller skrifft, det Siwerts fordran är ännu oliqvid; sade och sig icke 
kun«a swara till den räkning som Siwert inlefwererat och honom nu extradera- 
des, förr än Kiörlingens böcker företages att igenom sees, då han will 
see effter, om samme böcker finnas der eller icke. Swarades, det redan wara 
noterat af actis at hon ey eller der finnes wara uthnämbd. 3. Söderman 
begiärade at inventarium måtte uthan drögsmåhl företagas och böckerne 
wärderas på det han måtte fa see hwadh wärdet kan förslå och snart kom«;a 
här ifrån effter det är honom nödigt. Swarades, att ehuruwäl nu är löger- 
dag och i morgon söndag, så will man lijkewist nu strax och sedan effter 
afftonsången i morgon förrätta wärderingen. Frågades hwilke han will hafwa 
till wärderingsmän. Sw:de, iag har här ingen bekant, uthan är nögd med dem 
som rätten tilsätter. Förordnades altså här till h. Profir Spole, Secret. 
Giöding, vice bibliothecarius M. Valerius och bookföraren Henrich Curio. 
4. Sade Söderman sal. Kiörlingh upfört 1400 dr kopparmynt som han skall 
hafft till fordra af Acad:n. Resp. Det är aldeles olijkt, ty afiöningarne ginge 
då temmelig uth. Kan skie han fordrar det honom intet tilkommit uthan andre 
som det och upburit. Hwar om Rector lärer wetta beskiedh, då han i affton 
hemkommer af landet.

Dhen 7. Aprilis
hölts Consistorium minus närwarande h:r Olao Rudbeck Prorectore, h:r 

Andrea Norcopense, h. And. Spole, M. Johanne Columbo, M. Andrea Grubb,
J. Arrhenio Secretario.

I. Sveno Frykius inkom emot Johan Siwert, andragandes fölliande beswär.
1. Sig accorderat med honom om hushyra weketaltz men Siwert nu gå der 
ifrån, och fordra hyra för hela åhret till hösten fast han redan för distingen 
fatt cammar nyckelen åth en annor student med Siwerts willia och samtycke.
2. Att Sivert skall förolämpat honom hoos Henrich Keyser i Stockholm, 
och han således gått qwitt den paedagogie som han ellies der fått hade. 3. 
Att Siwert skymphat honom, röfwat hans hatt af honom, och förbudit honom 
widare komma in i sin canuwar. Siwert swarade: 1. Det är lögn att iag accor
derat weketals uthan åhret om, effter som här är brukeligit, ey eller är mitt 
samtycke kommit der till, att han måtte sätta någon annan i sitt ställe der in. 
Han är min man och bör swara för hela åhret, men kan han på det reste
rande halfwa åhret få någon god karl i cammaren, som betalar honom derföre 
så är iag der med wäl nögd, allenast han som är min man betalar migh. 
Och beder iagh han må på något sätt mig försäkra om betalningen förr än 
han bortreeser. 2. Det är och icke eller sant att iag förolämpat eller förtalt 
honom hoos Keyser. Keyser är i swågerskap med mig, hwarföre och emedan 
han frågade migh om Frykio, så berättade iag för honom huru iag funnit 
honom i sängen hoos nakne pigorna och kiört uth honom, men der uthom 
har iag intet talt något om honom. Fry k.: i hafwen des uthan talat mig förnär. 
Siwert: det skolen i intet bewijsa (etc.). 3. Då iag fann eder i sängen hoos



56 i68o: 7 april

nakne pijgorne, kiörde iag eder uth med en kiäfling sin koos öfwer gården, 
och den skymph eder der med wederfors, wore i sielf orsaken till, och den 
wäl meriterade, kan skie, en annor wärd hade giort eder större skiemph, om 
han så funnit eder hoos sine pijgor. I måge och tacke mig för iag eder uth- 
kiörde, ellies torde i belägrat någondera pijgan, och således dragit en relega- 
tion öfwer eder. Doch weet man intet hwad skiedt är. Och beder iag den 
lofl. rätten, att der framdeles något yppes medh pijgorne, Frykius då må swara 
derföre, som funnits i sängen hoos dem nakne. Samme gång som i således 
kiördes uhr sängen ifrån pijgorne, lemnade i eder hatt qwar. Hwilket om det 
är rån, det står till den lofl. rättens omdöme; och will iag hafwa mig för
behållit att lagl. söka eder för en sådan grof beskyllningh. Frykius: i toge 
hatten af mig, och hwad war det annat än röfwa migh? Siwert: om iag än 
skiönt hade tagit hatten af Eder, det som doch är aldeles osant, när iag fann 
eder på ett sådant ställe, och den förwarat till att öfwertyga eder det i legat 
hoos mina pijgor, om i skulle willia neka, så hade det ändå warit en möyelig 
saak och icke något röfwande, för hwilket ord iag hoppas i skolen plichta 
innan wij skillias åth. Att iag förbudit eder cammaren det är och icke sant. 
En annor torde wäll giordt det, om han funnit eder i säng hoos sine pijgor 
nakne. Frykius: när iagh språngh uth unnan eder, så lopp i för migh, och 
hindrade migh, att iag icke fick gå up i min cammar, sade och att iag intet 
skulle fa gå dijt. Siwert: iag fölgde eder ju på ryggen med kieflingen bort 
öfwer gården, huru kunde iag då wara för eder och hindra eder? Frykius 
beropade sig på Sven Deyenbergs wittnesmåhl. Deyenberg inkom, sade sig 
då stått uppe i kammaren, och hört det Siwert sagt att Frykius icke skulle 
f l gå up. Men måste doch tilstå att Siwert fölgdt Frykium på ryggen uth 
öfwer gården med kieflingen. Frågades om Frykius har någre flere witne eller 
skiäl der medh han kan binda Siwert till något af det han beskylt honom före? 
Swarades ney. Parterne afträdde. Frykius inkallades allena och förehölts 
honom hwad det har innebära at beskylla en för röfwerij, och icke kunna 
det bewijsa. Frykius swarade sig det intet förstått och icke påstå samma beskyl- 
ning.

Sententia. Effter som intet annat kan bewijsas än at Frykius accorderat med 
Siwert om cammar åhret om, så swarar han och för hushyran åhret öfwer; 
men söker sin lycka, om han gitter att få någon i cammaren effter sigh, som 
betalar honom igen hyran för det halfwa åhret än återstår, i medier tijdh 
ställer han real caution för sigh. 2. Stånde honom fritt, att med wittnen be
wijsa om han gitter att Siwert förolämpat honom hoos Henrich Keyser, hwar 
och icke han det giör, så hafwe Siwert macht att för samma beskyllning söka 
sin reconvention på honom. 3. Böter Frykius 12 mk smt för ett oqwädins 
ordh som han gifwit Siwert c. 31. Rådst. b. StL. 4. Siwert böter för löch- 
tande in för rätten 3. mk smt.

II. Pär Andersson upwijste Nicolai Risels, Svenonis Frykii och Svenonis 
Deyenbergs obligation af den 14. Maji 1679, på 21. dr smt till hans husbonde 
Pär Biörson, hwilka penningar dhe förobligerat sigh richtigt betala till Lars- 
mässan samme åhr, med 3. dr kopptfrmt för interesse. Obligatione« hade Olaus 
Kijlbergh underskrifwit såsom cautionsman. Frykius swarade desse 3:ne per
soner tagit 20. dr hwar, och att Pär Andersson tagit i höstas en häst af sig
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till betalning. Pär: iag tog intet hästen uthan fölgde allenast en annor karl 
dijt som kiöpte honom. Fryk.: dhe tiene både en. Frågades hwad han lofwade 
för hästen? Fryk.: 36. dr och gaf 9. dr på handen. Pär: ney, uthan han tog 
hästen för 9. dr kopparmt hwar med om Frykius icke wore nögd, så skulle han 
få sin häst igen så snart han hemkomme, men nu har han aldrig talt der om, 
förr än nu effter en så långh tijdh. Deyenbergh: Kijlberg tog en häst af mig 
och lofwade betala till denne gode herren 40 dr för mig och Risell.

Sententia. Frykius och Deyenberg skola fulgiöra och betala sin obligation 
och ställa i medier tijdh real caution för sig. Sedan söke dhe sine män som 
dhe bäst gitta.

Dhen 15. April*
för middagen wore Rector, h:r Rudbeck, h:r Hoffwenius, Steuchius, Grubb 
och Norcopensis tilsam/wan i Consistorio.

I. Underskrefwes A:o 1678. åhrs räckningböcker.
II. Loccenii bibliothecz räkning tager prof. Ol. Rudbeck på sig at giöra 

klar till åhr 1681.
III. Resolverades at cam/wareraren Daniel Wulf skulle hafwa för sit omak at 

extrahera kyrckiotijenden uthi Helsingelandh för åhr 1673 och 1674, 5 rdr 
i caroliner. Item resolverades at cancellisten Magnus Bergman skulle fa för 
copian angående Malma hemwanet 2. rdr.

IV. Klagar Johan Olofsson i Lilla Åby på soldat hust:n Anna Pärsdotter som 
skulle hon hafwa illa förorättat honom och hans hustru och swärmoder i 
hans frånwaro med pantning och hugg. Resolutio. Der om går bref till landz- 
höfdingen.

Sanuwa dato afgick bref till landz. h. Lilliekrona at han denne saak wille 
gunstl. examinera och bonden til sin rätt förfordra.

Dhen 20. Aprilis
hemma hoos Rectorem in praesentia ipsius et Secretarii.
Angaf wachten Andream Jäger, Nicolaum Fabricium, Andream Nor- 

mandrum, och Ericum Sjöger för grassation och oliudh. Studenterna kiendes 
strax wed detta.

Sententia. Wäriorne äro förfallne effter constitutiones, sedan böta dhe 12. 
mk smt hwar, och gå in carcerem på 2. dygn effter placatet.

Dhen 21. April
hölts Consist:m majus praesentibus Rectore, D. Skunck, Gartman, Rud

beck, Hoffwenio, Norcopense, Spole, Columbo, Micrandro, et Secretario 
Giödingh.

I. Gestricii begära Ericum Aurivillium till inspectorem nationis. Resp. Dhe 
hafwa förr fatt h:r Bilbergh.

II. A.** Kellander Wexionensis har warit siuk sedan distingen och begärar 
hielp af cassan. Resol. Han får 8. dr smt.

* Denna dags protokoll är inskrivet efter protokollet för den 20 april.
** Felskrivning för Petrus.
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III. Petrus Edenius Ångerman, har warit länge siuk och begär^r hielp af 
cassan. Resol. Han far 4. dr smt men komme intet widare igen.

IV. Haqvinus Erasmi Netzelius Fiedrunsis är fattig, och begiärar af cassan 
hielp till des han kan fä stipendium. Resol. Han far 5. dr smt.

V. Andreas Wadelius W.Gothus begiärar testimonium, har intet länge warit 
här. Resolutio. Honom bewilliades testimonium qvalecunq#^.

VI. Rector begärade at mons:r Scheffer måtte upgå på Bibliotheqvet och 
collationera dhet med siste inventario, effter som h:r Vallerius säger sig intet 
kun»a wetta om alle böckerne äre tilstädes eller swara derföre, aldenstundh 
han intet hafft nycklarne mera än någre tijmar om wekan. Resol. Dhet skall 
så skie.

VII. Begärade Rector, att effter som uti observationerne till dhe siste åhrs 
räkningar requireras at datum skall igensökes på någre verificationer, och 
effter samme resolutioner äre mycket länge sedan falne, och icke kunna igen
finnas uthan effter månge acters, några och 20. åhrs, igenomläsande som skulle 
blifwa ett alt för swårt arbete, fördenskuld Jbsolutio. 1. Tillökningen på 
Lenna klockarebordh blifwer ståendes till widare ransakning. 2. Förmedlingen 
på Eneby blir och ståendes. 3. Dagzpenningen på Årkestad [d: Åckelsta] 
förmedling blir ståendes. 4. Tumbo förmedlingen blir och ståendes.

VIII. Aflade Amanuensis Secretarii Jonas Schewelius sin edh, sampt begärte 
at hans löhn intet måtte balanceras, emedan han elliest icke kunde subsistera 
wid itt så stadigt arbete. Resol. Det lofwades honom.

IX. Resolvens at Wallerius skulle få organistens löön.
X. Att Fahlström och Lindelius skulle få sine stipendia uth oafkortade för 

den tienst dhe giorde i sommars wijd qwarndammen.
XI. H:r Columbus begiärte på Elingii wägnar en tienlig tima at pronun- 

ciera sin oration. Resohs at han skulle få timan emellan 9 . och 10. om tis
dagen.

XII. Vesman begärar disputera de manna sub praesidio D. Hoffwenii.
XIII. Petrus Becchius de officio sepulturae.
XIV. Joh. Vallenius de peregrinatione eruditorum.
XV. Ericus Tulenius de exemplis.
Res:s Dem effterläts allesammans att disputera.
XVI. Communitets brygghuset taxerades för h:r Columbo at kiöpa för 

40. dr kopparmynt.
XVII. Rector berättade 1. at Prof. sal. Celsii änkia afsätter sin löön för 

wåhrterminen på nådåhret wederbörande förmyndare tillhanda, der medh at 
här effter disponera till pupillens nytta, så at hon för emottagne capital, i 
räkningen upfört, ey widare med något interesse graveras motte. 2. Hwad 
den qvota widkommer, som hennes man Prof. sal. Celsius på pupillens anpart 
uthtagit hafwer af de 46. rdr som skulle wara i Consistorio insatte dem af
sätter hon och i lijka motto här med i aerario, och afkortar af sit nåd åhrs 
löön; at hon och för des interesse ey måtte graveras.

XVIII. Påminte och Rector, at emedan spannemålen intet åthgår wid Ekeby, 
Ulfwa och Wattholms qwarnar, för den dyra wärderingen der på; altså af- 
slås pretium der på till 11. dr och om de intet kunna få så mycket, då till 
10. dr koppe/rmt.
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XIX. Påminte h:r Rudbeck om humblegårdarnas stängsel. "Resolutio, att alle 
som försuma stängia skola böta effter ordningen.

XX. Begiärte h:r Micrander at emedan Acadiie privilegierne så lyda att 
änkiorne skole cedera sine humblegårdar effter sine mäns afgång; altså at och 
han måtte fa niuta samma privilegier sig till goda. Resol. at de som inge humble
gårdar hafwa, uthan äre ther till berättigade, de måtte sättia in i Consistorio 
penningar för humblegården, och stiga sedan der till.

XXI. Beslöts effter h:r Rudbeckii påminnelsse at resten på afradzpen- 
ningarna innestående hoos änkiorne och Professorerne skall exeqveras och är- 
läggies medh det forderligaste till staden. Hwarföre och Cursores blefwo af- 
skickade till borgmästaren att inhempta lista på alle resterande afradzpen- 
ningar, som sedan skulle exeqveras.

XXII. Frågade h:r Rector, om de som hafwa sine humblegårdar wid åhn.
XXIII. Begiärte h:r Secreterarens tienare Nils Höfling, helst emedan han 

nu achtade att reesa, någon resepenning till wederkäntzel, för det han tient 
Academien medh skrifwande och afcopierande i extraordinarie tillfällen. Res. 
Honom bewilliades resepenningar 8. dr smt af cassa Consistorii.

XXIV. Uplästes wachtmästarens Petter Broks suppliqve at fa några rese
penningar för sin wid Academien giorde tienst. Resolutio. Bewilliades honom af 
cassa studiosorum 15. dr smt.

XXV. Erich Larsson kopparslagare anklagar sin dräng Swen, som war en 
Acad:ae bondes son, och har lupit från honom uthur tiensten. Res:s at han 
söker honom in foro competente, nbl. på Cämnärs Cammaren, emedan han 
sielf sorterar under stadzens jurisdiction, och drängen fauten begått, medan 
han war i hans tienst.

XXVI. Petrus Dahlberg W-Gothus beswärade sig öfwer And. Scomerum 
at han honom traducerat hoos hans patron borgm. i Norrtällie för det han 
illa har slagit honom, och stält sig emot honom annorledes än som een rätt 
praeceptor ägnar och bör.

Sent. Andreas Scomerus skall, för det han lupit medh sqwaller, och för
fört oskiäligen Dahlberg hoos hans patron, sättias om måndag i prubban och 
bli der i 3. dagar. Sedan bör han och refundera Dalberg den omkostnad, 
som han till sin exculpation hoos sin patron, giort hafwer med hästlego, 4. 
dr kopp^rmt.

Dhen 25. April
woro Rector och Professores tilhopa i kyrckian effter sluten högmässo 

gudztienst och bewilliade språkmästaren Em[an]uel de Courcelles till under- 
håldh i hans swåra siukdom 1 3. dr smt af cassa studiosorum.

Dhen 28. April
hölts Consistorium minus praesentibus ProRectore Olao Rudbeck, D:r 

Skunck, Lundio, Norcopense, Spole, Grubb.
I. ProRector refererade at bookhållaren hade efftersökt i Kongl. Cammaren 

om de kyrckiotijonders längder som angå Lars Jacobsson, och honom borde 
swara före, at och senast när inspectoren hade öfwersedt hans supplic och 
Consistorii resolution kunde de ey annars finna än icke Consistorium hade
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något försedt sig, m en såsom  C onsistorium  kan i intet andre sin dom  effter  
han intet är interlocutorie afsagd, uthan defin itive, och Lars Jacobsson sie lf  
gått till R ichs Cantzleren m edh honom  (dom en) och  Rijks Cantzleren öfwer- 
lefwererat Räntemäst:n att der på underrättelsse gifwa, så frågade ProRector  
om  icke d et w oro bäst at C onsistorium  hela saken sk iöte  till Rijks Cantz
leren, än som  den Kgl. Cammaren skulle see  dhe fehl som  der i äro skedde, 
och  observationen som  Räntem ästaren der på giordt skulle för Cammarens 
ögon  kom m a.

C onsistorium  tychte m edh ProR ectore god t wara at d e underrättade sig 
i dhe swåraste puncter och docum enter som  bookhållaren nu hade sig 
förskaffat från K ongl. Cammaren och K opparberget, och sedan att C onsisto
rium majus hölles, som  d et fu llkom bligen afgiöra måtte.

1. Fan C onsistorium  at Lars Jacobsson intet har giort som  en ärlig man at 
han hafwer behållit itt particular qvittence hoos sig  i 2. eller 3. åhr på 1 t:a 
spannem ål, hw ilket lijkwäl war inslutit i det general qv ittenzet som  Fredrich 
H ansson hafwer gifw it, och är senare daterat än det particular quittenzet. 
H w ilken  tunna s]pannemåb[ han sedan icke allenast giör sig  till goda för 12. 
dr t:n som  Fredrich H ansson gaf, uthan och  6. dr der ofwan på, effter det 
åhrsprijset, som  han kom m er och fram wiser quittenzet.

2. Sedan hafwer Consistorium  beståt honom  i afkortning 2. t:r 7. f:r som  
han intet graveras före.

3. Effter han är A cadem iens man, och honom  bör swara som  lön niuter, 
och hafwer såldt spannem åhl för hon warit intagen, och uthtagningen som  är 
skiedd m ed många C ronones mäns w ittne intet swarar em ot intagningen, så 
synes at inför Kgl. Cammaren lärer intet wara responsabelt at A cadem ien  
honom  släpper och tager på sig d et om aket allena, uthan Rijks Cantzlerens 
com m unication, särdeles effter andre swåre observationer finnes som  i h:r 
V erelii swar observerade äre, och sedan att deputati af C onsistorio tillijke m ed  
inspectore, hafwa uti Academ :s åhrliga räkningar altijdh anteknat om  hans 
rasurer, så och  oproportionerade öfwerm åhl, på d et ena kyrkioherberget m ot 
d et andra. H w arföre syntes skiäligast effter han s ie lf  sine skriffter hafwer m ed  
Rijks Cantzleren com m unicerat, och d e  äre a f Rijkz C ancelleren Qvaestore 
vererade till att declareras, at man och remitterar det dijt, på det d et kunde  
der afgiöras, och intet m åtte kom m a till K ongl. Cammaren, doch förandes 
detta till m ajoris C onsistorii wijdare betänckiande.

II. Ö sterlingz bref uplästes hwar uti han begiär at få byta godz m edh  
Acad:n. Resolutio. Est postulatum  im possibile.

III. Sveno Spangius U plandus är dödh, och har ingen tingh effter sigh, 
hwar m ed han kan kom m a till grafwa. Resolutio. B ew illiades honom  a f cassa 
studiosoru/« 12. dr smt.

IV. Berättade R ector att D:r H offw enius begiärt een  tafla i auditorio m inori 
veteri der han läs. Res. D e t  sees der effter, och  lagas att han får.

V . Måns Pärsson inkom  som  w ille städia H elgebålsta, och förr warit hoos  
landtrådet Sacken på Gryta; har 10. nöt, 3. p. öker, 10. st. faår, 7. getter, 
är skyldigh 5. f:r korn och en  arbetswagn m ed 4. hiul. Frågade R ector på 
hwad condition han begärar bruka hem m anet? S:r på 2. åhrs frijheet; hw ilket 
nekades; uthan ett åhrs frijheet skulle han fa niuta. F:s om  han w ore benögd  
m ed ett åhrs frijheet? S ., ney, det kan iag icke undergå.
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Inkallades Erich Nilsson som bodt på Torsättra Krokens gårdh, och wille 
scädia Hellibåsta. Berättade sig hafwa 8. nöt, 3 \  p. hästar, några far, är skyldig 
3 ! t:a sädh och 100. d r  p^»»/»gzr, begär ingen frijheet. Resolutio at om den 
första will låta sig nöya medh ett åhrs frijheet och 30. dr till handkiöp, 
skulle han få stiga till hemmanet, emädan han både yngre är till åhren och 
icke så mycket skyldigh. Inkallades Måns Person och tilbödz honom ett åhrs 
frijheet och 30. dr handpe/w/wg/r. Han begärte förhögning på handkiöpet. 
Consistorium bewilliade honom 50. dr till handpenning, hwar på han weder 
tog hemmanet och hade löfftes män med sigh, Johan Olofson i Nybble som 
gick i caution för honom, att han skulle försee hemmanet medh tarflige huus, 
och medh all flijt urngå der medh.

Rättaren inkallades och frågades om Hällebosta war upträdt? S., att det 
mäste är upträdt, och det som oträdt är, kan med 3. p. hästar på en dag 
trädas.

VI. Inkom för Consistorio heideridaren Lars Andersson, beswärandes sig 
Öfuer And. Simming för det han på Kongs parcken och orreleek medh bössa 
omgått, och skutit. Andr. Simming sade sig ingen fogel hafwa skutit, men 
bekände att han war i koyan och skutit ett skott, och der till förledd af en 
poike Johan Finne. F:s om intet någon annan wijst honom dijt? Simming: 
ney, uthan gossen sagt, att der war och en skött som intet lärer neka eder 
att skiuta. Lars Andersson sade, iag har fuller intet fått see någon fogel skutin; 
doch kan iag intet wetta om han elliest har giömt undan någon.

Rector belade And. Simming med arrest till des saken blir afgiordh, och han 
kan fa gossen igen.

VII. Nicolaum Welt anklagade och så Larss Andersson för det han skutit 
på Konungsparcken, en warg, och åthskillige gånger förr harar. Nie. Welt 
swarade: det kan i aldrig bewijsa. Jo sade Lars Andersson, torparen Nils har 
sedt eder medh harar som i hafuen skutit. Item sade Lars Andersson att Welt 
skulle sagt i dagh till skogswachtaren, att om iag kunde slippa Lars Anders
son wille iag gifwa 100. dr uth. Welt swarade: 1. aldrig har iag skutit någon 
hara på Kongens parckom uthan dem som Nils såg mig bära skiöt iag i fiol 
på hans högw:tts D:r Skunks prästeägor i Börie. 2. att iag welat gifwa 100. 
dr uth, om iag hade kunnat slippa eder, giorde iag derföre at iag inför 
Consistorio icke wille blifua noterader och så offta i actis upnämbder, ty det 
håller iag wara skamligit.

Begärtes att Lars Andersson skulle bewijsa att han gått med bössa. Jo, 
swarade han, han har skutit en warg, och i den meningen gick han aldrigh 
uth, att skiuta warg uthan andra diur.

Welt swarade: Således är iag kommen dijt medh bössa, att der är en bonde 
Anders Isachson i Haga [3: Håga], hwilken för gammal bekantskap skull 
budit mig dijt uth, och då iag kommit till honom, har bonden bedt att fa 
kiöpa af mig en bössa, som han sedt hoos mig här i staden. Derföre tog 
iag den gången uth bössan med migh; då iag skulle gå dädan kommo en 
hoop wargar löpandes wid Läby åån, hwar af 2. kommo öfwer åhn, och dhe 
andre foro bort åth Jagbackan [Vadbacka?]; hwarföre lopp iag in effter 
bössan, som iag lembnade inne och bonden wille kiöpa, och gick emot 
wargarne, då skiöt iag wargen, men intet war iag i det sinnet att gå på
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K onungs parkom  och skiuta e t eller annat diur. R ector belade W elten  m edh  
arrest till saken blir uthfördh m edh w ittnen och bew ijs på bägge sijdor.

VIII. Klagade och Lars A ndersson på trenne andre eudenter Peter Tyres- 
son, Ekholm en och M olijn  för sam m e faut, hwilka till nästa Consistorium  
citeras.

D h en  29. April
afgick bref till häradzhöfdingen Barclaij om  syn på Acad:s skog och giärdz- 

gårdar som  blifwit förbrände i Ö stuna sochn af sal. K afw elens arfwingars 
bonde i H ällby.

D h en  5. M aji

hölts Consistorium  m inus närwarande R ector, h. O l. R udbeck, h. N orco-  
pense, h. G rubb, h. M icrandro och G iöding Secret.

I. Inkom , em ot Eurelius, Hans H ansson bondhen och refererade att han 
tagit upp hästen här i staden af g iä let för d et han giort ohägn tillijka m edh  
A nders Christerson, hw ilken kände hästen, och badh at hästen skulle upföras i 
deras landzmäns gård. D å  han dijt kom  m edh hästen, både landzmännerna 
honom  föra hästen till dem  hoos A nders M ichelsson. Fråg. Hans H anss, om  
dhe w ille iagh skulle taga hästen till m ig att foodran? så bode de iag skulle  
taga honom  14. dagar till des de kunde få kiöpm an åth honom . Sedan iag 
då hafft honom  1. månadz tijd, kom  iagh in m ed hästen och frågade, om , 
effter de ingen kiöpm an fatt åth honom , de då w ille låta honom  fa hästen att 
fodran, och  at han skulle fa bruka honom ? D å swarade G udm und [G unno] 
Eurelius: det må så wara att effter wij intet fa sällian, så må i ha honom 
på foder till des wij reesa hem . D å wårtijden kom  och begynte sättia trä- 
ståcken före, kom m o de alle tillhopa och slogo  lås på hästen, och led d e häs
ten till Flogstad hwarest han stodh i 14. dagar. Jag fö lgde dem  effter på giälet, 
och bad dem  fa m ig igen hästen, m en d et halp intet. M ons:r Eurelius ref. 
att dhe för afskedat så m ed honom , att han skulle fodran, m en ingen wiss 
tijdh determ inerat. F:s hwarföre dhe togo så igen hästen den tijden han 
mäst behöfden? S.: Wij togo igen hästen för det grannarne hade sagt dem , 
att bonden så illa farit m ed hästen och släpt uth honom  på giälet i otijdh, 
och förr än något gräs war.

ProRector sade at effter som  hästen war lefwererat på det accord at han 
skulle fa bruka honom , och det är em ot all plägsedh att på det besked taga 
en  häst at foodran öfw er w interen, uthan at fa bruka honom  öfw er wår- 
bruket, altså är skiäligit att de betala bonden för den skada han tagit uppå 
wårbrukets fortsättiande, förm edelst hästens borttagningh.

Sententia. Studenterne betala bonden för wårbruket 6. dr koppätrmt.
II. W achtdrängerne Johan Persson och Per Ersson tillijka m edh wachtmästa- 

ren ankla[ga]de Thom as, Sköttens [0: Skyttes] drängh, A nders G ren, Leyon- 
skiöldz dräng, och Anders [G ustafsson], Törnskiöldz drängh, säyiandes att 
de w oro hoos Farnander [Z elbell] borgaren och w elat kiöpa brännewijn, men  
fingo intet. D erföre g in go  d e igenom  gården till Mats N ilssons. Thom as s:de. Jag 
m ötte dem  andre då iag kom  ifrån min herres ärende och burit hem  hans 
kappa, så begärte de kiöpa brännewijn, m en iag war intet m edh dem .
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III. Item klagade wachtmästaren och wachtdrängerne på Mårten Hansson, 
Jesper Kruses drängh, sålunda: då texten war upläst funne wij honom neder 
på Isslandet, och frågade honom hwarföre han intet går i kyrckian? Swarade 
han, iag går min herres ärende, och talar icke mig till, uthan min herre, 
som mig sänd t hafwer.

IV. Andreas Wasberg anklagade de och att han afftonsångz gudztiensten 
försummat, säyande att de näppkn wore uthgångne uthur kyrckian, då texten 
war upläst förr än han effter kom. Vasberg nekade sig gått uth näst effter 
texten war upläst, men in mot predikan war all, gick han uth, provocerandes 
på wittne, Pär Månsson som sedt honom under predikan.

Res:s. 1. Att herredrängerne som gudztiensten försumwat, skola straffas 
effter böndagz placatet, och der de intet äro botom, skola de böta medh 
kroppen, och i medier tijdh sittia i arrest till des herrarne lofwa betala böterna 
för dem. 2. Wasbergh skall mista rygghuden i wachtmästarens och Cursoris 
närwaro, effter han är en wetwillingh och under praeceptoris handh.

V. Frågade Rector om man icke borde kiöpa stadgar och recesser in till 
Consistorium af de penningarne, som öfuer äro i cassan.

Res.s att de kiöpas, och om Hadorphius penningar emottagit att kiöpa 
recesser före, bör han giöra richtigt och klart för sigh.

VI. Inkom åter heideridaren Lars Andersson emot And. Simming, och up- 
lästes hans inlaga emot studenterne, som ibland documenterne finnes. Simming 
sade, intet allenast den poiken [Johan Finne], som han förre gången i Con
sistorio nampngaf, wijst honom dijt uthan och en studiosum Sudermannum 
Wilmoth, hwilken berättade sig en gång warit i Håga, och fatt lof af en skött 
Anders Isacksson benemdh, att skiuta der uthe. Derföre kom han en gång 
in till migh och sade mig det, frågandes om iag wille gå uth och skiuta med 
honom? Der till iag swarade ja, och gingo så uth en morgon dijt och funne 
skötten, hwilken wij frågade om wij skulle fa skiuta, hwar till han gaf oss 
lof, och fick derföre af Wilmot en half aln tobak, wijsandes oss up åth skogen 
att skiuta dufwor, till des orreleken begynte. Consist:m frågade om Simming 
eller Wilmoth förr hafwa skutit der? S:de Simming: ney, aldrig war iag der, 
uthan Wihlmoth har warit der en gång förr.

VII. Lars Andersson berättade, at då iag fan Simming beropade han sig strax 
på det lof han fatt af Anders Isaksson, hwarföre gick iag in till Anders 
Isachson, men fan honom intet, ty han låg i sängen, hwilket iag intet wiste. 
Och då iag gick dädan mötte mig twenne andre studenter, Alexander Eek- 
holm och Pär Thöresson. Alex. Eckholm refer.: Då iag kom up i skogen, 
språng iag up öfwer en giärdzgårdh, och skulle see effter gijnwägen åth Läby 
broon, och då kom Lars Andersson och mötte oss, säyande det wara förbudit 
att bära bössa på Kongens parkom. S:de wij, wij achta intet att bära byssorne 
på Kongens parkom at skiuta, uthan wij willia gå till Läby. Då badh han oss 
föllia sigh till byn, hwarest han tog bösserne af oss, och wij efterläte honom 
dem med godh willia.

VIII. På Welten klagade Lars Andersson och sade at han skutit en hara, 
affton tilförende förr än han skiöt wargen, hwilket hust. Malin i Håga wett 
at wittna, att han då så när hade skutit en gosse ihiäl, wid det han skulle 
skiuta haran. Welten swarade, att det aldrig war sant, och ingen kunde det
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bewijsa. M en  en  hara sk iöt han i fio l på D:r Skuncks prästägor, och aldrig 
eilies.

1. Sim m ingen b öte  effter  den andre artiklen i K ongl. stadgan om  fogel- 
skiuterij 40 . m k sm t em edan han befunnits i K onungens parkom , m ed bössa  
at hafwa um gått och skiutit, ehuru wäl han intet råkat någon fogel.

2. Sam m e dom  gånge öfw er A lexander Ekholm  och Per T höresson , hwilke  
befunnits i K ongens parkom  m edh bössa, fast än de intet skutit.

H är på gafs dem  till lögerdagen tijdh at erläggia böterna, hwar och  icke, 
skole de sättia full och nöyachtig pant eller gå i proban.

Sim m ing lofw ade att skaffa Prof. Steuch at gå i caution för sina böter. 
D h e  andre satte en  silfw er stukat i pant. M en W eltens och  W ilm oths saak 
stånde dem  i fatet at swara före om  lögerdagh, då Lars A ndersson befalles 
at hafwa sine w itne inne m ed sig a f  landet.

C onsistorium  bödh at H ussens hustru skulle stämmas up till näste Con- 
sist:m.

IX . R ector påm inte att någre a f A cadem ien skulle skickas till M alma m ed  
heidridaren att uth staka A cadem iens åker och  skogh. V id. act. C ons. seq.

X . Sedan uplästes Erici M olins bref, som  anklagat war af Lars A ndersson  
för det han på K ongens parkom  har låtit gen om  w årdzlösheet kom m a eldh  
lööss och stoor skada giöra; huar uti han skiuter sig under A cadem iens 
jurisdiction, begärande der att fa swara. M en C onsistorium  nekade det, re- 
m itterandes honom  till häradzrätten, effter som  giärningen war skiedd 7. mijl 
uthom  Upsala, och häradzhöfdingen der uthe uti sim ili casu förr hade döm t
2. studenter. H w arföre slöts att b ref skulle afgå till häradzhöfdingen, denne  
saak att skärskoda och afdöma.

X I. Prof. M icrander anklagade Sotens hustro [Anna] och refererade som  
föllier: För 8. dagar sedan kom  en  kalkon bort för oss, och m itt folck  
söckte effter honom  både i grangårdar, så wäl som  i de som  längre ifrån 
w ore, hade och andre till hielp att sökia up kalkonen nem bl. sal. Stilleri 
änkios pijga [Britta], m en funne h onom  intet igen. A ltså skötte iag in tet om  
det, effter hustrun war borto, m en lätt lijkwäl lysa der effter i hospitalet 
m en kom  intet längre. O m  söndags m orgon, em ellan ottonsången och  hög
mässan kom m er Stilleri änkios pijga, bärandes kalekon i m itt huus, då frågas 
hon af m ig och hustrun hwar hon har fatt kalkon? D er  till swarar hon, att 
hon har tagit honom  uthur Sotens gårdh, och hördt honom  skrika uti en  sm uge 
em ellan Sotens och Funbogården, hwadan hon kalkon uthtagit. D å begärte iag 
att hon w ille strax gå dijt, taga kalkon m ed sig, och en m in pijga föllia m edh, 
att fråga Sotens hustro huru der m edh förew ette , och hwarföre de instängt 
en  annars creatur? D e r  till skulle då Sotens hustro swarat Stillers pijga, du har 
sie lf  stängt in honom , det pijgan wägrade, säyandes sig tillijka m ed m ina pijgor 
i några dagar sökt effter honom , han har warit borto allereda i 8. dagar. D å  
s:de Sotens hustru, inga 8. dagar har han warit borto, d et lög  du som  fan. 
D er  m ed kom  hon tilbaka m ed kalkon. Effter m iddagen, sam m e dag, kom m er  
Sotens hustro till m ig, och ursächtar sig att hon  in tet w iste a f huru kalkon  
har kom m it in till henne, klagande öfw er att andre hafwa graverat henne m ed  
m isstaneka för tiufwerij, det de giöra h enne stoor orätt uti. D er  på iag 
swarade henne som  Stilleri pijga sagt och iag nu refererat hafwer. I d et samma
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kom min hustro in och sade: I magen intet giöra eder så reen, kan skie det 
är intet alt så rätt, hwem weet hwad i hållen edra månge giäster medh, der 
med gick hon bort, men frågade lijkwäl först, om iag wille klaga, eller hon 
skulle klaga? Hwar till iag swarade, att iag har wäl orsak till att klaga på eder 
för misstanka af de skiäl som iag sagt. Sade och Prof:n sig wäl hafwa orsak 
att hafwa misstanka på henne för en attest som Unonii hustru skrifwit, att 
Sotens hustro hafft folck i gården, som gått med höns utur hennes gård en 
gång och welat det bortstiäla.

Der emot uplästes Sotens exception skrifftel. conciperad, hwar uti han först 
betygar kalckonen icke kunnat gå igenom deras och Funbo änckians gård, 
emedan smugen intet är så stoor, att han der igenom komma kunde. 2. Att 
Funbo änckians pijga har sielf kastat in kalkon. 3. Wijser han att Prof:s Mic- 
randri hustro orätt honom kastat i munnen, at han intet annat kunde hafwa 
att spijsa så månge giäster medh, utan medh sådant tiufwerij, inläggiandes en 
räkning på kosthållet som Lit. A. betygar.

R es. a t s m u g e n  b e s ich tig a s , o m  k a lk o n  k u n n a t  d e r  ig e n o m  k o m m a , till 
lö g e rd a g e n ; d å  s a k e n  å te r  fö re ta g e s  o ch  a fd ö m m e s .

[S am m a d ag .]

C o n s is to r iu m  m a ju s  sa m m a  d ag  p rae sen tib u s , R e c to re  M ., h . O l. R u d b .,  h. 
G a r tm a n , h. C . L u n d io , h. H o ffw e n io , h. A rrh e n io ,  h . G ru b b ,  h . C o lu m b o , 
h. S te u c h io , h. A r rh e n io  Q v aesto re , o c h  G iö d in g  S e c re t.

I. R e s o lv e ra d e s  o m  M a lm a , a t t  d e r  ska ll til l i jk a  m e d  h e id e r id a re n  sk e  en  
syn  o m  sk o g e n  so m  n u  u p w ä x e r  i s ie lfw a  å k re n , a t  h an  k an  b o r th u g g a s .

II. Berättade Rector att här woro 4. st. som begäre testimonia. 1. P. 
Norteus Bothniensis. 2. Nie. Dalhemius O-Gothus. 3. Paulus Lundberg Anger- 
mannus. 4. Jacob Grubb Holmensis. Hwilke alle bewilliades testimonier.

III. Kom Cursor och berättade at Eldstierna skrifwit och begärt att hans 
söners gåsse skulle slippa utur fängelsse, emedan han igen lefwererat det han 
stulit. S:de Consist:m han far intet komma uth, förr än han erlägger Kronans 
och rättens deel.

IV . R e c to r  b e rä t ta d e  a t t  R o x e n  b e g iä r t  m a n ta ls p e n n in g a rn e , d e t  C o n s is tim  
sa m ty c k te .

I te m  a t t  b o o k h å lla re n  b e g iä ra r  b ak u g h n s lä /z g d e rn e , o ch  a t t  H ed rse i e n e k ia  
in te t  m å tte  u p sä tt ie s  p å  b a k u g n s lä n g d e rn e , e f f te r  h o n  in te t  ä r  m ä c h tig  a tt  
e r lä g g ia  d e m , h w ilk e t  b ew illiad es .

V. Inkom hust. Carin Hansdotter med en obligation gifwen af sal. Prof. 
Ausii arfwingar på 150. dr begärandes ödmiukeligen uti en skriftelig supp- 
liqve, at emedan det contract, som hon ingåt medh sal. Prof. Ausio, intet är 
blifwet fullgiort, hon då måtte blifwa berättigad igen till de 50 dr som hon 
i samma contract afslagit, på det hon då strax skulle få betalning. Item att hon 
måtte bekomma de resterande 200. dr kopp^rrnt af hy r epen n in gzr ne för sterb- 
husets åker, som Prof. Gartman och sal. Aurivillii enkia till sterbhuset skyldige 
är o.

V I. U p lä s te s  h :s h ö g w :tts  A rc h ie b is k o p e n s  b r e f  till C o n s is to r iu m , h w ar 
u ti  h an  b e g ä r  a t t  ä r e n d e t  h o o s  d e m  so m  sal. A usii s te rb h u u s  å k e r  fö rp a n ta t  
h afw a, m å tte  sä ttia s  i s e q v e s tro .
5 — 7 3 4 2 2 0  Sallandtr
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Consistorium samtyckte Ärchiebiskopens begäran, såsom den der heel billig 
wore, sättiandes dem, som sal. Ausii åker förpantat hafwa, 2. månaders dagh 
före, inom hwilke de för Consistorio comparera och swara skole.

VII. Lefwererade h:r Verelius tå warande Rector från sig qwarnnycklarne 
till nya Qvaestorem h:r Arrhenium tillijka medh en upsats på det som qwar- 
nen indragit ifrån den 1. Septembm till d. 1. Maij, nembl. [lucka i originalet. ]

VIII. Tilböd nya Qvaestor [Jacob Arrhenius] at afläggia sitt juramentum 
Qvaestoris, hwilket effterläts och han aflade. Doch sade Qvaestor [d.v.s. den 
hittillsvarande] att han ännu intet kunde lefwerera ifrån sig sitt embete, förr 
än halfwa åhret wore förbij, ty han har intet ännu kräfft upp penningar som 
innestå, och skole till Professorum whårte[r]mins aflönande erläggias. Doch 
skulle den nya Qvaestor strax taga emot onera. Hwar på h:r Verelius berättade 
at syyn, mätning och ting skall skee i Funbo; och at h:r Jacobs Arrhenius 
skulle hafwa bekymber der om. Hwarföre slöts at bref skulle afgå till Höken, 
som och skiedde den 5. Maji.

IX. Frågade Rector om man skall acceptera Weilandz assignation på Celsii 
änckia om 46. rdr hwar medh han biuder till att willia betala Academien den 
hoos sig innestående rest. Resolutio. Han söke sin man och Academien erkänner 
intet en sådan owiss och oliqvid assignation.

X. Uplästes Rijcks Cantzlerews fullmacht för m. Erich Stigman at wara 
dantzmästare wid Academien.

XI. Uplästes R. Cantzlerens bref med bijfölliande copia af Kongl. M:ts 
bref för stipendio åth en lectoris son i Wästerås Petro Carolino. Resolutio. 
Ehuruwäl han intet stort kan, bör man intet undgå Kongl. M:ts bref, uthan 
bewillia honom stipendium; doch giöre sin prof, och hafwe förmån der till, 
fram för några andra.

XII. Påminte D:r Pehr Rådbeck, om musicanterne, att effter de intet äre 
mehra än 4. st. som hafwa stipendia och det böör effter resolutionen 8. 
st. hafwe; altså recommenderade han 3. st. till stipendium; doch så till dispo- 
nerandes der med, att ingen facultet praejudiceras.

XIII. Inspectorens Gieddes suppliqve uplästes huar uti han påminner om 
Rijckz Cantzlerens recommendation för hans son [Petrus] at niuta stipendium 
regium.

XIV. Uplästes Rijcks Cantzlerens recommendation för H. Asskebohm att 
niuta duplex stipendium i eloqventia att reesa utom landz medh. Der på re
solverades att saken refereras till R. Cantzieren, doch ingen närwarande i 
den mening, att de willia disputera H:s Ex:ces mening och recommendation.

XV. Berättade Rector, att det war effter Consistorii befallning skrifwit till 
kyrckioheerden i Alunda [a: Lars Hontherus], att antaga tutelam för Unonii 
dotter, men ännu intet swar der på bekommit. H:r Lundius sade, det wore 
bäst att conferera med Archiebiskopen om den saken. H:r ProRector, om han 
icke effter lagen bör antaga förmynderskapet? S:de h:r Lundius, Jo, om han 
är närmaste skyld, och Lars Unonius icke wore närmare. Der emot exciperade 
Consistorium att Lars altijdh stält sig widrig uti Unoniae saak, och bör der- 
före intet fa antaga tutelam för sin syster, och är owärdig der till för de 
månge skalckstycken han giort Academien. Hela Consistim dömde honom 
incapabel och owärdig, effter det wittne som finnes om honom in actis, till
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att wara förmyndare för j. Catharina Unonia. Prof. Lundius sade honom intet 
böra judiceras incapabel, förr än domb är gången, att han owärdig är och 
incapabel der till. S:de Consistim, wij giöra honom alle incapabel. Här på 
contesterade Rector h:r Verelius att han giort all möyelig flijt, att skaffa henne 
en god förmyndare och promovera saken till godh ända. Derföre resolverades 
at, effter lag, så är Lars Unonius owärdig dömbd att antaga tutelam för sin 
syster; altså motte kyrckioheerden i Alunda taga emot den, och honom der om 
tilskrifwes at om han det intet antaga will, skall han citeras till häradztinget.

XVI. Harbo böndernes suppliqve uplästes, at fa niuta någon äng i Ramstad 
och Skuttunge sochn emot en billig uthlaga; emedan de så stoor brist hafwa 
på höö, at de icke kunna halfwa winteren öfwer föda sin boskap.

Resolutio. Consist:m kan här uti intet resolvera något wist, för än saken 
blifwer hoos H:s HöghGrefl. Ex:ce R. Cantzleren refererat.

XVII. Berättade pastor [a: Petrus Rudbeckius] hwad oskick begås med dee 
studenterne som belägra pijgorna här wid Academien, att de intet gå till 
pastorem för än de reesa bort och utgifwa något signum poenitentiae, uthan 
lefwa sedan lijka fort i sin syndh. Res:s att Secret:n skall gifwa zedel utur 
protocollet, då slijka casus förekomma, till pastorem, att studenten må infinna 
sig hoos honom för än han reser bort och erläggia signum poenitentiae.

XVIII. Prof. Columbus berättade att Jonas Kernander tänckte att disputera 
de strenis, hwilket honom bewilliades.

XIX. Företogs åter Lars Jacobssons saak, och refererade ProRector des 
sammanhang, som i minori Consistorio d. 28. Aprilis befans.

1. Bookhållaren sade, all kyrckiotijonde A:o 1674. Academiens i Norlandh 
togs in med rågat, och uth med struket mål; der på har cammareraren Wulf 
räknat uth, hwad af Bollnäs kyrckieherberge belöper, n:l 18. t:r några f:r 
effter bara rågarna. 2. Ref. Consist. majus och Steuchius, att Consistorii mening 
intet war att unddraga Lars Jacobson för det omaket; uthan att han tillijka 
med Acad:n söker Cronones betiente, som uthtagit span/zemålen.

Lars Jacobsson inkallades och honom förehölts Consistorii resolutioner.
1. Hwadh han swarar till den ene tunnan som han förer på Fredrich Hansson, 
såsom sig ey god giordh. Lars Jacobsson sade sig intet willia kiennes wid henne, 
doch måste han taga henne på sig efter, hon effter bookhållarens collation med 
Fredrich Hanss book, är qvitterat i universal qvittence, som war gifwit i Martio, 
och det particular qvittence i Februario, och Acad:n clarerat. 2. De 2. t:r 
7. f:r giöras honom goda, effter dhe af förseende äre i resolution inkomna.
3. Emedan Cronones betiente togo uth spannemålen och Acad:n kunde intet 
maintinera honom att fa wara der hoos; altså kan han intet stå till de 18. 
t:r 5. f:r rågen, förr än widare ransakning skeer effter Consistorii domb.
4. Om panten sade han, det wara giort af hennes oförståndh. 5. Till rasurerne 
swarade han intet ännu, förr än bookhållaren kommer från Stockholm och 
får collationera Cronans längder med Academiens. 6. Det finnes ett document 
raderat och derföre när des åhrs räkningar skolla inlefwereras i K. Cammaren 
måste underskrifwas att Lars Jacobsson hafwer inlefwererat raderade längder, 
om hwilka Academien hafwer giort stoor flijt att fl någon kunskap der om på 
orten så wäll som i Cammaren, men såsom der om ingen underrättelsse finnas 
kan, lemne de detta till Kongl. Cammarens widare omdömme. Skulle och nu
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bookhåilaren få någon underrätteisse, så måste Lars Jacobsson tages före. 
Frågade ProRector om räkningarne skole först lefwereras hoos Rijckz 
Cantzleren medh Räntemästarens observationer att tilsee huru man kan med
lat? Eller strax in i Cammaren? Swarades att de först skulle lefwereras in hoos 
R. Cantzleren. Consistorii majoris resolution och wijdare förklaring på de 
puncter som effter des förre resolutioner uti befal. Lars Jacobssons saak endels 
wore upskuttne till wijdare ransakning, endels behöfde nogare at uthföras.

Gifwen d. 5. Maji 680.
1. Upföres på Lars Jacobson debet 18. dr för den t:a spannemäbl som 

han wijste Fredrich Hanssons particular qvittence uppå af d. 7. Februarii 1674. 
och meente sig ey wara god giord, emedan hon äre effter giord ransakning 
af bookhåilaren Rommel, uti Fredrich Hanssons book insluten, uti general 
qvittencet som gifwit war uti Martio 1674. De 2. t:r 7. f:r blifuer och Lars 
Jacobsson graverat medh, effter han ingen declaration der uppå gif:a kan.

2. Angående Prof. sal. Aurivillii änckia blifwer Consistorium ellies wid sin 
domb doch wälförståendes at der H:s HöghGrefl. Ex:ce R. Cantzleren eller 
och Kongl. Cammaren finner nödigt att en wijdare ransakning skall der uppå 
i Norlandh inrättas, obligeras Lars Jacobsson såsom Academiae upbördzman 
der tillstädes wara och sig förklara, om något honom af wederböranden på- 
bördat warder, och sielf bäst saken drifua, såsom den det högst angår, emedan 
han löön för sit embete åthniutit. I medier tijdh står sal. Aurivilli sterbhus 
uti full caution, till saken är aldeles slutin och Academien kommer utan skada 
der ifrån.

3. Ehwad Rickz Cantzleren fått Qvaestori att förklara sig uppå i denne saak, 
det lärer Qvaestor in för RickzCantzleren i ödmiukheet uthreda, hwilket 
Consist:m af de skiäl in actis finnas, lembnar H:s HögGrefl. Ex.ces hög- 
wijse godtfinnande till Academiens bästa.

XX. Togs restlängden före för några Acad.ae bönder i Wesmanneland 
som för misswäxt skull äre kombne ifrån hemmanen och blifne Acad:n skyl
dige, såsom

1. Olof Olofsson i Ålsta [o: Åsta] 34. t:r 3. f:r
spannem dhl..........................................................

'Resolutio. Afföres resten emedan fougden tagit 
af honom hwadh han hafft.

2. Joen Nilsson i Uknö och Biörckskog sochn är
sk y ld ig .................................................................

Resolutio. Afföres äfwen så.
3. Anckian i Jolmästa och Dingtuna sochn är skyldig

Resolutio. Afföres och så.
4. Anckian i Walby och Dingtuna sochn är skyldig

1 7:  2 5 $

172: 28£ör
23 t:r 6 f:r sp.

1 7 0 :  3 o é ö r  
8 i  t:a sp.

98: 17 ör
8 \ t:a sp.
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Resolutio. Afföres äfwen så.
5. Änckian i Nackby och Skultuna sochn, skyldig

Resolutio. Afföres resten.
6. Jöns Persson i Bossbärga i Torstuna sochn . . .

Resolutio. Afföres resten effter han flyttar från 
den ena till den andra som en tiggiare.

7. Erich Andersson i Nickebo och Wittinge sochn

Resolutio. Afföres resten.
8. Cronotijondews rest i Munketorp är ...............

Der är intet att taga. Attest, lagföraren A. 
Barck.

9. Afkortningzlista på cronotijonden i Munketorp.
Resterar Petter W redm an ...................................

211: 4. ör
9 t:r 6 f:r sp.

172: 12 ör
14 t:r sp.

142: 2 i£ ö r
11. 2 f: sp.

2 t:r 1 3/4 f:r

21 £t:a

XXI. Bookhållaren begiär underrättelsse, hwem han skall föra i  åhrs pre- 
bende räntan på för åhr 1678?

Resolutio. Det äro klara ordningar och RickzCantzlerens resolutioner, att dem 
påföras räntan, som hemmanet tilkommer att besittia.

XXII. Bokhållaren frågade, hwem han hädan effter skall påföra praebende 
hemmanet Bärby i Danmarck sochen? Resolutio. Secreteraren niuter det till des 
han far något annat.

XXIII. Resoks att om Naskens hemman skall skrifwes till Rickz Cantz- 
leren.

XXIV. Hedraei söner [Andreas, Christianus och Benedictus] förwijsas pri
varim staden och uthskiutes från academiske societeten; men den ena be- 
willies en termins stipendium at kläda upp sig medh.

Den 6. Maij
blef Secretarius uthaf ProRectore och Consistorio skickat till Prof. sal. Auri- 

villii änckia med panten, hwilken han henne lefwererade i twenne gode mäns, 
cappellanens i domkyrckian h:r Olof Telmans, och klockarens Samuel Johans
sons, närwaro, giörande effter Consistrii befalning hoos änckian påminnelsse 
att hon intet får ifrån sig panten åth Lars Jacobson, förän saken aldeles klar 
blifwit emädan hon nu först af Rickz Cantzleren och sedan Kongl. Cammaren 
skall revideras och skärskådas. Doch pålägger Consist:m henne icke att behålla 
panten, uthan allenast gifwer henne sitt goda rådh der uti, emädan hon elliest 
medh tijden torde fa sielf betala penningarne.

Samma dato afgick bref till borgm. Anders Höök, om syyn på ängh, betes
hagar och skog i Gran och Rasboo sochn.
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Den 7. Maij
i kyrckian effter bönen in praesentia h:r Olai Verelii p. t. Rectoris, D.D. 

Samuelis Skunck, h:r Olai Rudbeck, D.D. Petri Hoffwenii, h:r Andreae Nor- 
copensis, M. Andreae Grubb och J. Arrhenii.

I. Bewilliades Jacobo Lampa Holmensi testimonium publicum.
II. Bewilliades den yngste Hedraeo [o: Benedictus] io. dr smt af cassa stu

diosorum till kläder, effter det stipendium som sist i Consistio honom der 
till bewilliades för innewarande termin, icke hinner till; doch med det för
ord, att när han således är uppklädd, han då ändteligen bortreeser, och icke 
widare kommer Academien på något sätt till gravation.

8 Maj.
Consistorium minus d. 8. Maji, praesentibus Rectore Magnif., h:r Olao Rudb., 

h:r Spole, h. Norcopense och A. Giöd. Secret.
I. Uplästes Laur. Molini Vesm. suppliqve att bekomma några penningar af 

cassan till uppehälle uti sin fattigdom. Resolutio. Han far af cassa studios. 4. dr 
smt.

II. Inkallade Rector Törnskiöldz gåsse Anders Gustafson, och frågade 
honom huarföre han warit utur kyrckian, under söndagz högmässe gudz- 
tiensten? Han kunde der till icke neka, men sade sig warit hema med sin 
herres kappa. Hwarföre blef honom till straff pålagt 40. mk smts böter, 
eller och 13. dagars fångelsse. Fördes altså i fängelse.

III. Eldstiernornas gåsse Johan Casper inkom och f:es hwarföre han så 
stält sigh? S:de. Jag är worden förfördh af Brandbergs gåsse, som bedt 
mig taga en sölfskeedh. Res. att praeceptoren antingen tager uti Cursoris när- 
waro rygghuden af gåssen, eller och betaler för honom Konungens och 
häradzrätten emedan han sin rätt efftergifuit.

Erlandh Lagerlöf inkom och ursächtade sig att han för något beställ, wijd 
landzskapet icke så snart hade kunnat wara tilstädes; och swarade till domen 
att han intetdera kan undergå, emedan han allereda har skutit honom ifrån sig; 
här på togh han afträde. Och discurrerades åthskilligt af Consistorio, hwad 
straff honom då skulle påläggias. Resolutio. Han skall sättias i fängelset 6. dagar, 
och tiena af huar dagh 3. mk.

IV. Rector frågade Cursor om Wilmoth, som warit medh på Kongs parckom 
och skutit, är tilstädes at suara derföre? S:de. Ney, han är rester åth Stock
holm. Resolutio. Så skola hans saker arresteras.

V. Företogs Prof. Micrandri saak med Sotens hustru [Anna], och uplästes 
protocollet af den 5. Maij. Refererade dhe, som till att besichtige smugan af 
Consistorio uthsände woro, att det är omöyeligit at någon kalkon kan komma 
der igenom på den sidan som witter åth Sotens gårdh; ey eller har kalkon 
stådt der längre än en lijten stund. Discurrerades och så hijt och dijt här 
om af Consistorio, och syntes aldeles orijmligit att Sotens hustro skulle hafwa 
stulit kalkon och behållit honom så länge, och sedan kastat kalekon i det 
rummet, som henne röya kunde. Hwarföre hölt Consistorium skiäligt 1. 
at Sotens hust. i anseende till kalkon intet må obligeras at eedeligen purgera 
sigh för tiufwerij. 2. Fundbo prästänekios pijga Brijta blef tilbunden at swara



i68o: 7 maj -  /9  maj 71

Sotens hustro för sådan beskylning, eller gånge eedh at hon intet inkastat 
kalkon i smugan. Här på inkallades Sotens hust. och pijgan. Sotens hust. ex- 
ciperade emot den attest som Prof. Micrander inlagt mot henne. Prof. Micrand. 
sw[a]rade sigh intet annat intenderat medh den attesten än att justificera sin 
suspicion, men ingalunda att han den antager såsom att påläggia henne den 
beskyllningh som Lars Unonii hustro henne påbördar.

Pijgan berättade som föllier: då iag kom utur ottonsångs predikan och 
skulle gå i fähuset at molka kona, så hörde iag en kalkon skrijka i smugan 
emellan Fundbo gården och Sotens, gick fördenskull iag der medh åstadh och 
tog kalkon uth.

Sententia. Emedan som den kalkon, för hwilken Sotens hustro, hust. Anna 
är kommen i misstancka hoos Prof. Micrander, huarken funnen är uti Sotens 
gårdh, som pijgan Brijta lijkwist för Prof. berättat, ey eller kunnat der igenom 
uthtagas eller utbäras, utan som pijgan måst sedermera bekänna uttagen i hen
nes matmoders egen gårdh; ty befrijas Sotens hustro för berörde misstanka, 
och stånde henne fritt att sökia reconvention på pijgan uti wederbörligit foro.

VI. Inkom Lars Andersson emot Welten, och f:rs Lars Andersson om han 
hade wittne? S:de de äre här Erich Matson i Håga och hans hustro.

Erich Matson berättade, att han sagt åth Cronones skytt att han skulle wäll 
achta upp, effter dhe myckit skiuta i skogen på Kongens parkom; men om 
wargen sade han, att han warit der hoos Anders Isaksohns och sedt wargen, 
men den dagen såg han ingen orre, uthan en annan dagh hade en annan karl, 
men intet Welten, hängt en orre på bössan som han skutit. Cronans skytt 
bewittnade på Welten att han skutit om påskadagen 2. harar och 2. änder i 
Börie. Parterne togo afträde.

Sententia. Emedan af actis finnes att Nicolaus Welt omgåts med bössa på 
förbudne orter, ty fällas han till 40. mkrs böter effter den 2. artic. i Kongl. 
stadgan om fogellski uteri j.

F:de Rector huru han will betala böterna? S:de: iag will skaffa d:r Skunck 
at gå i caution för böterna, men innan 14. dagar skola de erläggias.

VII. ProRector proponerade, det wara skiäligt, at gambla Räntemäst:s, nu 
warande Rectoris, h:r Verelii gåsse, för det han hafft omak at löpa i qwarnen 
så offta, Academiens ärender far 8. dr smt af expense penningarne.

Hwilket och af Consistorio honom bewilliades.

19 maj.
Consistorium minus den 19. Maij, praesentibus, Rectore, D. Skunck, h:r 

Rudbeck, M. P. Holm, h. Spole, Secret. Giöding.
I. Uplästes Joh. Wingii Sud. suppliqve att fa någon hielp aff cassa studioso

rum för sin extreme fattigdom skull. Resolutio. Honom bewillias 6. dr smt.
II. Föredrog Prof. Holm Eliae Parnovii Gothoburgensis nöd, siukdom och 

fattigdom som han lidit i fångelsse wid Norrige begiärandes någon hielp åth 
honom af cassan. Consistorium swarade att han har tilförende stipendium och 
nyligen fatt underhielp. Doch resol. Consisr.m att han denne gången far för 
sin siukdom skull 5. dr smt.

III. Uplästes gärdz gårdz ordningen projecterat af Prof. Olao Rudbeck och 
adproberat af stadz magistraten på rådhuset. Resolutio. Huilken adproberades och
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så i Consist:o, allenast man och specificerar ett wist straff på gärdzgårdz tiuf- 
werij.

IV. Uplästes bookhållarens Kijlmans bref till Rect. Mag. h:r Verelium, 
huar uti han, först, beder att Prof. Rudb. måtte tillhållas att lefwerera från 
sig det som sal. Ravii hustro deponerat hoos honom, nembl. 13 £ t:a spannemdhl 
och 46. dr kopptfr/mt huar till det swaras at då det komme een klar domb 
der på hwem af dem skall hafwat, så skall det uthan drögzmåhl uthlefwereras.

2. att tilhålla D:r Hoffwenium att lefwerera från sigh sal. Ravii hust:s 
depositum.

Hwar på Bergen inkom och begärte af hela Consistio att desse deposita 
intet måtte uthlefwereras, förr än HofRättens klara domb kommer der på.

D:r Hoffwenius anhölt att han måtte wara frij för Kijlmans åtaal på det 
deposita som han reda för några åhr lefwererade till Jokum Bergh, effter 
Joccim Berg är effter borgmästare och rådhz dom i Stockholm pålagt derföre 
swara, der han icke kan bewijsa det wara medgifit. Så och begär Hoffwenius 
at wittnen måtte afhöras, att detta depositum war Annae Raviae hemgifwit. 
Här på resol. Consistorium att emedan den andre wederparten Kijlman nu 
intett är tilstädes; altså kunde wittnen intet afhöras. I medlertijdh är D:r 
Hoffwenius effter Stockholms stadhs rådstugu rätten frij erkiendh för alt 
answar.

V. Inkom tryckegesällen Anders [Larsson] som beklagades af inspectoribus 
typographiae och booktryckaren sielf, för det han intet upwachtar sin tienst 
uthan går uth och dricker alt för ett, och medh all ohöfligheet begägnar sitt 
huusbonde folck. Här till swarade Anders, dhe gee oss så illa mat att wij 
hafwa wäl orsak att klaga der på. S:de, så skulle du klaga för oss och intet 
gå och kasta maten på golfwet.

Res. att om han kommer flere gånger igen, så skall han arbeta för ingen 
löön, och en wachtdräng skall stå hoos honom och drifwan till arbeta.

VI. Inkom Knut Matson och Erich Matsson i Walskogh kärande emot sal. 
Berelii änckios fullmächtige Petter (huars fullmacht och uplästes) swarande, 
angående några skiutzningar och beswär som dhe skriffteligen författadt, och 
begiära att dhe på deras uthlagor afkortas måtte emedan Berelii änckia upfört 
på dem rotepenningar; uplästes fördenskull så wäll deras upteknade klago- 
punchter som sal. Berelii änkios der emot i pännan conciperade swar, och woro 
effterfölliande som tuistades om och bönderna medh wittne bekräffta måste, 
nembl. uti Knut Matssons klagopunchter den

4. P. Respond. 9. t:r sädh består sal. Berelii änckia och icke mehr som dhe 
fört in i staden.

5. Den willia dhe medh andre wittnen bewijsa.
7. Det bewijste han wara giordt af Mariae Lilliemarcks gamble pijga Sara 

i det hon tagit månge gånger pinnan från dören, som de satt der före på 
det kalfwarne icke skulle kunna komma uth, och giöra skada på säden.

8. Böndren: Wij hade inge höns och giäss den tijden.
11. Drängen kom hem men hade ingen häst medh sigh tilbaka, huilket han 

sielff skall bewittna.
12. Gåssarna skole wäl kunna wittna det som woro här och förde gödzel.
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Erich Matssons klagomål.
1. 2. 3. och 4. Swaras på som till Knut Matssons samma punchter.
7. Jag miste och alle mine sör, och det andre kiöpte iagh af hussbonde- 

mohr.
9. Gertrudh war medh som det kan betyga och witnen der på äre och i 

Bälingz prästegård.
10. Jo, iag gick dijt om måndagen och sedan om lögerdagen; beropande 

sig på trägårdzmästarens Pehr Nilssons wittne. Parterne togo afträde.
F:de Rector om det som hon tilstår och de henne påföra skall afkortas 

på uthlagorne? Swarade Consistrm: Såsom det synes wara sal. Berelii änckios 
rätt att utfordra rotpenningarne om hon ändtel. will, så är och deras rätt der 
emot, att upföra alt det som dhe blifwa beswärade medh uthom ordinarie 
utlagor och hon det plichtigt betala, så wijda det bewijsas kan, emedan det 
förnembligast ansedt är medh den frijheet som praebende hemmanen äre be- 
gåfwade medh, att bönderne dess bättre skola kunna giöra uth sine ordinarie 
uthlagor till professorerne.

VII. Res. att archivi skriffterna skola wädras.
VIII. Laurinus belägges medh 3. mk sm[t]s böte för det han Consistorii 

citation försunuwat och intet welat comparera.

23 maj.
Consist. majus d. 23 Maij, praesentibus Rectore, h. Gartman, h. Lundio, 

h. Ol. Rudbeckio, h. Arrhenio, h. Norcopense, h. Spole, h. Steuchio, h. Mic- 
randro, A. G. Secret.

I. F:e Rector om han skall assistera Roxen med mantalspenningarnas ut- 
fodrande? Respondebatur. Ja.

II. Om alla protocollerne woro tillbaka lefwererade? R*spondebatur. Ja.
III. [Ingen anteckning gjord. ]
IV. Unonii guldkädia wärderad för 216. dr tager h:r Steuchius på sin 

löön.
V. Frågade Rector att effter Acad. sigil är nu mycket förslitit, om man 

icke finge låta giöra ett nytt sigill och reparera det lille stålsignetet? Respon
debatur. Jo, ty der uti består Academiens reputation, att hon har itt wackert 
signete.

VI. H:r Lundius berättade, effter anmodan, prästens i Alunda [Lars 
Hontherus’] swar, angående Unonii dotters förmynderskap newbl. 1. Hwad 
Lars Unonius angår, så är han brödren och är der till närmare så länge han 
intet lagl. är dömbd för owärdig der till. 2. Posito om han wore incapabel 
der till, så är der en präst i Helsingeland som har systren, och är effter lag 
mehr berättigat att antaga tutelam än jagh. 3. Fast han är utom lagsagu så 
är han effter förmyndare ordningen lijkwäl förplichtat att antaga förmynder- 
skapet. 4. Will han intet det achta så är iag ändå effter lagen ursächtat. Ty 
det står i ordningen med klare ord exprimerat att den som har månge barn, 
och 2. kullar, han är lagl. ursächtat för förmynderskapet; nu har iag och 
många barn och 2. kullar, så att iag och medh fogh kan undandraga mig detta 
beswäret medh Unonii dotters tutel.
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"Resolutio. Det skrifwes till h:r Nilss* i Helsingelandh der om, att han tager 
på sig detta förmynderskapet.

VI. Uplästes effterfölliande punchter som hoos Rectorem wore resolverade 
d. 5. Martii 1680 i någre Professorum närwaro, och nu ratificerades i Con- 
sist. majori, nembl. 1. Oplästes Eskils [Mattssons] suppliqve i Kippinge der i 
han berättar sigh hafwa hafft stoor olycka på ökecreatur, bewittnes wara en 
flitig bonde, men skyldig 24 t:r 5 i  f:r spannemåhl. Resol. Bewilliades 8. t:r 
spannemål af sin räst.

2. Lars Perssons supp. i Tarf uplästes, der i han begärer någon förmedling; 
är resolverat d. 12. Novembr/V 1679, att han skall niuta den 1668 åhrs up- 
häfne förmedlingen för 1679, och sedan är skyldig 21 3/8 t:a med 1679 
åhrs ränta. Resolutio. Det ratificeras.

3. Johan Persson i Ottesta och Frössunda sochn begärer förmedlingh, är 
skyldig till 1679 åhrs spannemåhl 64 7/8 t:a, mist inom ett åhr 9. st. ökar. 
Resolutio. Det bewillias honom 20. t:rs tillgifft aff rästen, i anseende till det goda 
witzord han har om sig at wara flitigh, och wäl bygdt hemmanet.

4. Per Ersson i Årby och Rassboo sochn, begiärade fa sädeskorn effter han 
detta åhret ingen spannemåhl bekommit, och intet i åhr utgiort, är skyldig 
öfwer hundrade t:r spannemåhl. Resolutio. Lofwes honom at fa sädeskorn, men 
släppe hemmanet till en bättre bonde, och försees sielf med et torp.

5. Uplästes Hans Erssons suppliqve i Edeby och Nääs sochn, der i han be
gärar fa niuta afslaget på förhögningen som åhr 1668. uphofs, berättar sig 
åthskillige olycker hafft på booskap. Resolutio. Förhögningen uphäfwes effter 
hemmanet den intet kan utgiöra.

6. Uplästes kyrckioheerdens attest om Lars Erssons och Christopher Erssons 
åhrswäxt i Nyby, och Långtora sochn och den warit mycket swagh. Resolutio. 
Bewilliades huardera i anseende till desse swåre tijder 10. t:r spannemdbls till
gifft på sin gamble räst.

VII. Academiae bönderne i Dingtuna sochn beswära och beklaga sig ynke- 
ligen uti en skrifftelig författad suppliqve, öfier de månge skiutzningar, in- 
qwarteringar och uthgiärder de blifwa betungade med, och att drabanterne 
hafwe rest gålfari, tagit från dem all deras sädh och de der igenom blifwit 
aldeles uthblottade af sädes korn, supplicerandes ödmiukeligen att Academien 
här utinnan will räcka dem handen och angifwa sådant för M:t, emedan de 
sielfwe warit både hoos May:t som och effter Konungens anledning hoos 
landzhöfdingen, men intet blifwit hulpne.

Resolutio. Fougden ransakar der om j empte med andre opartiske bönder af 
tolfften, som sådan pressur intet undergått, huar om man bör anmoda häradz- 
höfdingen.

VIII. Anders Larssons suppliqve uplästes at niuta någon förmedling på sina 
uthlagor. Resolutio. Det står till des bookhållaren konwwer, och man far see hwadh 
han skyldigh är.

IX. Uplästes Herman Hermanssons suppliqve att fa en tunna span[nemåh]l 
wid qwarnen för billigare prijs.

Resolutio. Han far tunnan för 13. dr.

Felskrivning för Per Bruzelius, komm, i Ockelbo.
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X. Berättade Rector att Courcelle warit hoos honom förleden affton, och 
begråtit ynkeligen sine vices, begiärande något ordinarium, huar af han lefwa 
kunde, at han så månge gånger med tiggiande icke måtte Consist. beswära. 
Resolutio. Han recommenderas till Konungen af Consist. att niuta något stipen
dium eller ordinarium salarium.

XI. Berättade Rector sig tillijka med ProRectore warit hoos Rijkz Cancelle- 
ren, och nådt uppå fölliande punchter sådan resolution, nembl.

1. Om copian som Scheffers änckia inlefwererat af suppliqven, om Flogstad 
eller i des wederlag något annat så godt, swarade H:s Ex:ce att han intet 
will troo, att hon ännu det påstår; men om hon det giör så will han referera 
saken hoos Konungen, så snart Academien gifwer honom det tilkänna, och 
wijsa des ogiörligheet.

2. Om adjunctura theologica, som både Nezelius haf:r Kongl., och Col- 
modin har Ricks Cantzlerens bref på, swarade han sålunda: Jag tror i äre så 
discret, att i mågen giöra åthskilnad emellan Kongens och mitt bref. Men 
föreslog at han skulle tala med Archiebiskopen, at han wille accommodera 
Nezelium i stifftet med något pastorat emedan han lärer icke kunna stort 
prosperera wid Academien, i medier tijd behåller han sin adjunctur. M. Col- 
modinum angående, så effter det är Kongens resolution, at adjunctus pastoris 
bör och wara Adjunct»j theologia;, så stiger han till den adjuncturen som 
Holmen släpper. Och oansedt wij der emot sade att facultas theologica för
ordnat det Aurivillio, så emedan det intet war angifwit huarken i Consistorio 
eller hoos honom, niuter lijkwäl Colmodin samma adjunct.

3. Harald Wallerius niuter adjuncturam philos. effter Secret. Arrhenium.
4. Att Svede [Schwede] far behålla stipendium duplex effter Academiens 

resolution.
5. Rugmans änckia niuter ett nådhåhr.
6. Medh Lars Jacobssons sak will han intet befatta sigh, uthan willia de intet 

sielf rättan i Consistorio, så må Kongl. Cammaren det giöra.
7. Om Behmens sak gaf H:s Höggrefl. Ex:ce oss det förslaget att wij 

till grefwe Gustaf De La Gardie ett bref afgå låta, och om Behmens temerite 
påminna, på det att om man sedan hoos Kongl. Cammaren det föredraga 
wille, Senaten då icke måtte swara, at de der om intet påminte warit.

XII. Begärade Rector at novus Rector nu måtte eligeras, effter som tijden 
der till är nu inne. Ordningen kom till h:r Doct. Benzelium, och effter som 
han icke war tilstädes, af orsak at hans swärmoder war dödh blifwen, derföre 
skickades Secretarius till honom at kungiöra Ven. Consistorii godtfmnande här 
uthinnan, och begära at han sig detta uppå tager. Men kom tilbaka och sade 
h:r Doctaren intet wara hemma, uthan gått uth.

XIII. Sotens hustrus [Annas] suppliqve uplästes at winna en skrifft af actis 
det Fundbo änckians pijga [Britta] hafwer henne belagt med tyfwerychte. 
Resolutio. Domen är klar nog, at pijgan en sådan beskylning henne påfört.

XIV. Columbus berättade Johanwem Vestium willia disputera de Moloth 
Zelote. Hwilket effterläts.

XV. Företogs M. Liungs och Askebohms sak, angående ett contract de sin 
emellan uprättat, hwar uti Liungen honom Askebohm deposituram updrager 
och cederar honom för åhr 1679. tredie deelen af lönen, men de fölliande
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åhren halfwe parten. I medier tijd han sig någon tienst och lön som falla 
kunde förskaffa söker, så at Askebohm sedan hela lönen behålla får; der 
emot Askebomen uthlofwar, at om Liung intet skulle så mycket som halfft 
af depositura falla kunde, winna, han då halfparten åth honom gifwa skall till 
des han kunde blifwa accommoderat. Uplästes altså Liungs skriffteligen för
fattade libell dat. Paris d. 23. Januarii 1680, Askeboms der emot inlagde ex- 
ception dat. Upsala d. 16 Maji 1680, Liungs fullmechtiges stud. Johan Rosingii 
replie dat. Upsal d. 19. Maji 1680, och Askeboms duplic.

Discurrerades länge om fundamental qvaestion, nembl. om Liung med Aske
bohm ett sådant contract ingå kunde, uthan Consistorii praejudice, emedan det 
så wäl sträfwar emot Consistorii resolution af d. 22. Novemb. 1676. som H:s 
Höggrefl. Excelkces ratification af d. 17. Martii 1677. Och Liung des uthan 
wid tillträdandet af tiensten och detta honom förunte beneficio blifwit af hela 
Consistorio, och af en och annan i synnerheet förmant och förbudin, att han 
intet någon substitut bruka här hemma, än mindre emedan han utom landz 
wore, eller något annat, denna resolution i någon måtto till elusion och någon 
oreda i längden, tentera skulle. Och emedan heela Consistorium tyckte detta 
contractet wara både ogillande, som och prsejudicera deras resolution, wille 
samptl. Professorerne gifwa sine vota der om sålunda som föllier.

H:r Micrander: Af sammanhanget af saken och accordet, kan iag intet see 
at Liungen har någon rätt at fordra några penningar.

H:r Steuchius: Det samma säyer och iag, effter både Rijcks Cantzlerens 
decision, och Academiens besluth sträfwer emot deras contract.

H:r Columbus: Jag håller med det samma, och at det står intet i deras 
macht således at accordera.

H:r Spole: Emedan M. Liung så wäl som Askebohm, hafwe ingåt contract 
som sträfwer emot så wäl Rijcks Cancellerens bref, som V. Consistorii sluth, 
det de icke borde giöra. Och widare seer iag af contractet, at det måste doch 
wara så förståendes, at Liung skulle söka sig tienst med snaraste, och intet 
reesa uth, men det intet effterkommit, utan reest utom landz; säger och 
Askebom sig kunna bewijsa at han gifwit honom förslag hwad tienst han 
kunde wist fa; altså håller iag skiäligt at M. Liung behåller den lönen, som 
han emedan han hemma war åthnöt, men intet sedan han war uthreest. I 
öfrigt om bägge skulle något derföre plichta, för det de praejudicerat Con- 
sist. och Rijks Cantzlerens sluth, lembnar iag till widare betänekande. H:r 
Norcopensis: Jag kan intet ogilla at M. Liung hafwer gifwit tiensten ifrån sig 
då han wille, och at den andre henne wedertagit, under det wilkor, som 
accordet förmäler, nembl. at Askebohm gifwer åt Mag:r en dehl af lönen, 
och Magist. i medier tijdh söker at förskaffa sig någon annan tienst och lön; 
hwilket alt effter mitt tycke intet praejudicerar Illust. Cancelkii eller Consistorii 
decisioner. Men att Magistren will uthwidga contractet till uthlänsk reesa det 
håller iag oskiäligt, och icke allenast twert emot de decisioner som för uth 
gåwgne äre, utan och emot sielfwe bookstafwen i contractet; och altså libererar 
iag Askebohm heelt och hållit ifrån Magistrens tillmälan, huilken nu contractet 
brutit i det han reest uthrijkes, och lijkawist praetenderar af Askebohm det han 
honom ey lofwat haffwer. Doch såsom iag denne min mening tilförende, och 
innan något klagomål förspordes i denne rätten, wid tilfällen och på åthskillige
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orter yttrat hafwer, ty synes migh att Magistren nu med skiäl kan jäfwa mig, 
och hålla det iag nu talar för itt praejudicio. Derföre iag och icke begärar 
eller påstår i någor niåtto at detta må giälla för något voto, med mindre 
V:m Consist:m annorledes der om dömmandes wordo.

Consistorium förklarade sig genast och sade, att emedan hwarken Magistren 
eller hans fullmechtige hade giort något beswär på h:r Norcopensis person 
eller ordh, så behöfde icke eller Consist:m det nu giöra, uthan låtat 
giälla.

H:r Arrhenius: Jag tycker effter det att den uthtydningh Liung giör pä 
sitt uprättade contract, löper både emot det som slutit är i facultate philo
sophica, och sedan bekräfftat i Consistorio, och yttermehra till öfwerflödh af 
Ricks Cantzleren slutit; altså kan iag ey see att Mag. Liung kan med fog 
praetendera att under sin reesa uthrijkes niuta löönen.

H:r Hoffwenius: Jagh stämmer aldeles öfwerens medh h:r Spole.
H:r Lundius: Consistorium weet bäst menningen af sin resolution, och 

fördenskull utan något wijdare wäsende kan den på detta sätt förklara 
adi [?] sententiam ipsam. Angående penningar och underhåldh af depositura, 
som M. Liung nu utomlandz uti peregrinatione och kan skie sedermehra 
praetenderar effter contractet dem emellan uprättat d. 5. Augusti 1678, ehuru- 
wäll iag ellies in thesi intet ogilla kan ett contract om tiensts cederande skie 
kunna, allenast det competenter utan superiorum förfangh förrättas.

H:r Gartman: Jag har altijd befunnit oskiäligt att detta contractet slutit är, 
ty pacta privata kunna intet prsejudicera Consistorii sluth och resolution.

Sent. Consistorium hafwer bäggie parters inlagde och dhem emellan wäxlade 
skriffter noga öfwerlagt, befmnandes sådant om tiensten conditionerande, som 
Liung det i sin libell sielf kallar, eller tiensts förmedelst contract transporte
rande, som fullmächtigen det i sin replie nämner, till hielp under ofwanb:te 
reesa, och så länge han med någon annan tienst, och ehrkläckelig der af löön 
kunde blifwa der af accommoderat, med mehra der på föllia wille, grund- 
och wärkekn strijda emot Consistorii majoris resolution af d. 22. Novembm 
1676. som och H:s Höggrefl. H:r Rijcks Cantzlerens Ex:ce ratificerat d. IV. 
Martii 677. Förbehållandes sig jämwäl Consistorium sin rätt, sådant procedere 
för exempel och elaka conseqventier skull att ijfra, besynnerl. emedan Liung 
detta sig med wilkor förunte beneficium effter Consistorii förmaning re
verentius bordt handtera, och icke med sådan underhandlingh, som des utan 
sig icke så richtig både sijder wijser, missfijrma, än mindre slijk oreeda och 
incompetent action der af giöra.

Och bör emot denna förklaringen ingen appellation emottages, effter nu 
ingen qvaestio juris eller någon controversia i consideration kommer, utan en 
förklaring skeer uppå det Consist. weet sin resolutions mening warit, när 
detta beneficium Liungen föruntes. Och ytter mehra tillstår Consist. effter 
constitutiones det som emot disciplinam publicam och beneficia academica ten
teras, sielf förekomwa, rätta och remediera till elaka conseqventiers af- 
böyande i längden.

Sedan funne de alle enhelleligen skiäligt, att M. Liung borde plichta för det 
han så mala fide handlat emot Consist:ii sluth. Hwar till Prof. Rudbeckius 
swarade sig icke kunna neka, att de både här uti mala fide handlat, men effter
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han som wittne underskrifwit deras contract, kan han intet gifwa sitt votum, 
doch menande att deras contract intet sträfwer emot Consist. sluth.

Förbehöll altså Consistorium sig sin rätt här utinnan.

[Samma dag. ]
Consistorium minus eodem die praesent. Rect. Mag., h. Ol. Rudbeckio, h. 

Spole, M. Steuchio, M. Micrandro, Giöding Secret.
I. Inkomme bönderne i Walskogh med sine wittnen i de stycken, som dhe 

med sal. Berelii änckia twistade om förre Consistorii dagh; hafwandes med 
sig wittnen Erich Hindersson i Lissgrena, och gåssen Pälle Knut Matssons. 
Det tredie wittnet som Knut Matsson beropat sig på, tör intet komma in och 
wittna, emedan han är Berelii änkios swågers bonde, och befarer sålunda sin 
huussbondes owillia, om han skulle gå och wittna. Item klagade Knut Matson 
att Berelii änckia påfört honom ett åhrs rotepenningar, som och Lars Olofson 
[Unonius] af honom tagit, hwilka bestiga till 40. dr kopptfrmt. Andre weder- 
partens fullmächtige kom intet in, derföre kunde wittnen intet afhöras. Der 
på sade Knut Matsson, att om han skall fa in Erich Hindersson till att witna, 
måste han betala honom för sitt omak. "Resolutio. Den som tappar skall betala 
honom omaket.

II. Berättade Rector att Laurinus för några åhr sedan tagit af D:r Skunck 
till läns 3. rdr men will intet betala dem. Inkomme deras fullmächtige å både 
sijdor och uplästes Laurins obligation på samme penningar dat. d. 8. Maji A:o 
1671. Der till swarade Laurins fullmächtige att han Laurinus säger sig willia 
betala obligation så snart han kommer in af landet. Resolutio. Att han skall betala 
dhe 3. rdr till tijssdagen, huar och icke skall det skie execution på honom, så 
wäl de 3. rdr som de 3. mk smt han blef fålter till i sidste Consistorio för 
sijdwördnat och försummelsse af comparerande.

26 maj.
Consistorium minus d. 26 Maji praesentib/zj Rect., M. Columbo i O. Rudb. 

ställe, h. Spole, M. Steuchio, M. Micrandro, A. G. Secretario.
I. Inkom L. Naessenius emot Ericum Baaz angående några penningars er- 

läggiande till h. Gertrud Larssdotter som Bazen henne blifwit skyldigh och be- 
klages före intet willia betala till förelagde och dem emellan förafskedade 
tijdh. Här till swarar Baazen uti en sin skriffteligen författade exception, att 
han sedermera henne en annan obligation gifwit hwar uti han förplichtat sig 
att betala henne till hösten, gifwit och henne 2. dr och en sölfskeed till 
interesse på penningarne, att hon med honom bida skulle, hwar på han och 
framtedde wittne Dn. Ophinum.

H:r Norcopensis upkom och ursächtade sit drögsmåhl, emedan han för
hindrat blifwit af en fremmande man som han har giöra med uti ett för- 
mynderskap.

Res. Om Baazen intet kan betala penningarna nu straxt, hwilket honom till 
större förmon wore, emedan han sålunda finge behålla sölfskeden igen som 
ellies wore 4:de delen af capitalet, så blifwa de wid det senare contractet.

II. Accijs betienterne Abraham Johansson och Johan Michelson inkomme 
beswärande sig öfwer stud. Lars Wallerman. Abraham refererade: då iag kom
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gåendes måndags om affton ifrån accisen mötte mig Lars Wallerman, säyande, 
har icke du hustro, hwad skall du gå sielf åstad och kiöpa twål effter? Det 
kommer Eder intet wid gode herrar swarade jagh. I det samma slogo dee twålen 
för mig i gatan, och då iag skulle plåcka up twålen, tog han stridzhammaren 
af mig och sade sig skola slå mig ihiäl, och då iag der till sade, det tör wäll 
någon fråga effter skinnet, swarade han, jo tör hända Skorff Abrahams hustro 
lärer det giöra. Item att han en annan gång kallade dem snokar. Här till 
hade Wallerman intet synnerligit att regerera, wille fuller neka, men wart Iijk- 
wäl öfwertygader af dem bägge att han dem öknämbt.

Sententia. För twenne skielsord böte Wallerman 6. dr smt och sitte för 
sin fräckheet han wijst på gatan 1. dygn i proban.

III. Pijgan Gertrud som kokar för prästesöner i Curios gårdh belägges 
med arrest till des hon betalar Abraham det hon honom skyldig är.

IV. Andreas Berggren Smol. supplicerar om någon underhielp af penningar. 
Ttesolutio. Han far af cassa studios. 8. dr smt.

V. Uplästes Ricks Cantzlerens recommendation för Johanne Rivelio at fa 
stipendium Regium. Consist:m res. att han gifwer sig an i faculteten och låter 
sig examinera då så snart som rum öpnas, skall han blifwa effter H:s Ex:ces 
recommendation accommoderad.

VI. Bewilliades bönderne i Walskog at fa försäkring på at blifwa wid 
Acad:ae hemmanet så länge de giöre sine uthlagor richtigt uth.

VII. Afhördes Knut Matsons witne i Walskog Erich Hindersson: Jag kom 
dijt gåendes till byyn och wardt wid den händelsen ombedin at iag skulle 
wittna uti alt fall. Och består iag nu at honom den gången skedde wäl 1. 
t:a sädes skada.

Sedan afhördes ett annat hans wittne Mårten Hansson, Erich Matssons 
dräng, som bewittnade edeligen at de i twå dagar höllo på och tröskade de 5. 
skylar hwette, emedan det war wått.

Noch wittnade en gåsse at de kiört gödzel i trägården en dag alt till 
solen gick neder.

29 maj.
Consistorium minus d. 29. Maji pr£es:bus Rectore M., h:r Norcopense, h:r 

Spole, h:r Steuchio, A. G. Secret.
I. Inkallades baron Horns drängh Nils Jonsson att giöra relation om sitt 

owäsende han fört torsdags affton med en skrifware [Nils Bohllius] och 
några studenter. Refererade altså som föllier: Wår skrifware kom in och 
kiöpte en hatt af mig, bediande mig sedan på kiällaren med sig; ginge altså 
till remsnidare änkian, och då wij sute der litet, kommo andre studenter in 
och begynte tala latin med skrifwaren, och sedan see på mig och lee. Derföre 
steg iag upp och sade, i hafwen intet behof at lee åth migh, der medh gick 
iag uth, och bad skrifwaren komma hem med migh, ty iag har nödigt at giöra 
hemma hoos mina herrar, och om iag intet är hemma då de komma hem så 
står iag mig slätt. Då iag war uthgången, tog iag hanskan och klappade på 
fönstret med först, och effter han ändå intet kom tog iag wärian sedan och 
klappade på fönster karmen. Hå s:de han, du är mycket rädder. Ney du är 
sielf skinrädder då s:de iag, som intet kommer uth. Då kommo wachten uth
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och frågade: kallar du oss skinbrackor? Ney det giör icke iagh. Frågade 
Rector och Consistorium honom hwarföre han då blifwit angifwen för Con
sistorio för det han skiält heela borgerskapet för skinbrackor och hotat den 
ena studenten med hugg? S:de Nils, det giorde icke iag, ey eller skall någon 
det kunna bewijsa. Resolutio. Effter i denne saken inge wittnen äre tilstädes, icke 
heller kunna komma för helgen; altså tilsäyes Nils drängen at wara i arrest 
och swara till saken, då han kommer igen effter helgen medh sine herrar.

II. Inkom borgaren Erich Mårtenson Plening emot M. Christophorum Lau
rinum, angående ett stoo, som Plening beswärar sig öfwer at wara först kom
men i action före med en ryttare Samuel Johanson, hwilken han af Cämnärs 
Rätten är blifwen tilldömbd at betala samma stoo emedan det bortkommit 
utur hans gårdh, då Plening ryttaren arrestera låtit; men nu sedermehra kom
mer at tiltala Mag. Christ. Laurin för samma stoo, emedan hans poike stoodet 
upptagit, effter Laurins sin husbondes befalning, det i stallet fört, på tillmans 
sijdan manen afklipt, och skott der samma som befallningsmannens på Krusen- 
bergh och krögarens på Alsijke krogen attester betyga. Item har Laurin stodet 
ned med sig till Östergiötland fört, hwarken angifwit det här i staden hoos 
borgm. eller låtet lysa up det in om häradet eller lagsagu; begärande förden
skull Plening at Laurin måtte uprätte honom sitt skadeståndh han tagit, med 
tijdspillan omkostnad och beswär, som af hans egen skrifftel. författade rela
tion och inlaga sampt specification sees kan.

Här emot swarade Laurin som föllier. Huru stodet kommit i mitt wåldh 
det må gåssen swara före; och effter iag skulle strax resa uthföre åth Öster
giötland till mine föräldrar och gåssen sade stodet kommit så offta in på 
gården, han föste uth det, men det kom ändå igen, sade iag, tag och sätt det 
in i stallet öfwer natten, att det måtte icke swälta, kommer det någon som 
det äger, så far han här igen det. Samma affton kommer min swåger [Johan 
Widman] till mig, och wij reesa så uth om afftonen, då sade iag åth gåssen, 
att om det ingen kommer som fråger effter stodet i affton, så tag det uth 
med tig till Alsijke i morgon, at wij der måge låta lysa det upp. Dagen effter 
kom gåssen uth med stodet och hade en student med sig som heet Staf, och 
wiste alt huru med stodet war tillgångit. Dagen effter sedan stodet kom uth 
reste iag uthför åth, och sade fördenskull, hwar skall iag giöra af detta 
stodet? Stodet är kommit rännandes i gården, och nu weet iag ingen som 
äger det. Derföre bad iag hielpprästen at han skulle låta lysa upp stodet, 
och om någon hörde det effter der i sochnen kunde han fa det igen. Men 
förr än han fick lysa upp det, kom ryttaren der uth och fick förr kunskap 
om det än han fick lysa det upp. Altså lystes intet der effter. När det så 
war, frågade iag s[yste]r min [o: Elisabet Widman, f. Laurin] om hon 
wille hafwa stodet så länge och födat till des des ägare kom, så skulle han 
betala henne för det hon det födt? Ney s:de hon det giör iag icke, ty iag 
har intet så mycket höö, at iag kan föda mine egne creatur med, och skulle 
iag nu taga detta så finge iag betala det för det här döör. Altså tog iagh 
det med mig och bad henne säya, om någon komwer och fråger der effter, 
at iag har det, och hoos migh far han igen det. Reser så till Stockholm och 
min syster medh, och hade huar sin wår häst för wår släde. Men effter wij 
hade någre saker och stodet skulle äntel. med så togo wij det med oss, och
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hade det löst med oss till Östergiöthlandh, effter det intet årkade draga. 
Jag födde altså stodet wäl medh höö och hafra till des iag några dager ther 
effter far bref af min syster ifrån Alsike att det war en ryttare som frågade 
effter det, då skref iagh swar, att ryttaren som frågar effter stodet skall fa det 
igen så snart iag kommer up för åth. Då iag kommer upp beskickar Plening 
mig och fråg:r effter stodet. Honom swarade iag, lätt ryttaren komma in, så 
skall iag säya alt huru iag födt stodet, och han skulle fa det igen. Nu mädan 
iag i söndags war till Stockholm, kommo de till min hustro, och öfwerfalla 
henne att hon skicka effter stodet i Alsike och tage det in i staden. Då iag 
kommer tilbakars så säyer hon för mig huad passerat war. Andra dagen 
kommo de till mig och skulle see på stodet som och samma, dag inkom från 
Alsike; då säyer iag för ryttaren huru det kommit till mig. Der till s:de 
ryttaren iag kännes intet wid stodet, ty det är intet så klipt som mitt war. 
Gaf honom effter begäran lof att rida stodet och försökia des gång. Men han 
kunde det ändå intet känna igen. Sade lijkwäl iag will gå uth till min herres 
dränger och taga dem in med mig, at förnimma om de känna det igen.

F:s ryttaren när han lätt lysa effter stodet? S:de han, i siu kyrkior, 2 här i 
staden, i Ballingsta, Åker, Danmark, Waxala, Gammal Upsala, och sedan 13 
dagen i Tierp, Staby, Fundbo, Knutby, Onsala, Hussby Onsala. Refererade 
ochså, att då iag kom till Alsijke effter trettonde d. 15 dag jul, sutto twå 
dränger och kastade, dem iag helsade på och frågade, om någre studenter 
rest här förbij, och hafft något stod med sig som warit brunt och lagligit 
stodh? S:de de ja. F:de iag om någon skott stodet. S:de ja, Johan Pärsson, 
sade ja att Laurin och hans käreste åkte der effter till Stockholm. Då gick 
iag fram till Alsijke prästegården och frågade om de sett något stod? Jo 
s:de de, wår bror hade med sig ett litet brunt stodh, som han hastigt fadt, 
och den som tagit det stodet, han har fuller tagit så mycket förr.

Sedan råkade iag en torpare hustro i Alsike, som sade mig huru stodet såg 
uth, att Laurins dräng det kört och huru de kiört i kamp med stodet, 
huru de det skott etc. Beropade sig och på Anders Jonssons attest, att Laurin 
swarat honom, då han af Plening dijtskickat blef att begära igen stodet, at 
han det stodet kiöpt, item, at befalningzmannen sagt at stodet blifwit der ute 
skott. Då iag kom hijt i staden, wille iag intet taga igen stodet uth med mig, 
effter som herrens befallningzman skyldt mig för tiuf för stodet. Hwarföre 
bad iag befalningzmannen att han skulle sända någon in med mig, som kunde 
see huru med stodet hänger tilsam/wan. Resolutio. Ryttaren swärier sig sielf tredie 
til sitt stod och taki det åter effter det XIII och XVII cap. T.M.B. Stl. 
Hwad Laurin är plichtig effter det sam/« a capitel att pr aester a, thet skiutes till 
Consistorium majus som blir den 9. Junii, då och expense räkningen före
tagas, och Laurin kan hafwa prästen inne med sig och drängen som manen 
afskurit, sampt borgaren Anders Jonsson, som wittnar att Laurin sagt sig hafwa 
kiöpt stodet.

U plästes brefw et som  skulle till prästen [Per Biruzelius] i Åckelsta* om  
U n on ii dotters förm ynderskaps antagande, hw ilket adproberades att d et i 
sådan form  afgå skulle.

* Felskrivning för Ocktlbo.
6 —7 3 4 2 2 0  SaUandtr
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9 juni.
Consistorium minus d. 9. Junii förmiddagen, praesibus Rectore M., D. 

Skunck, O. Rudbeck, h. Norcopense, h:r Spole, h:r Steuchio, A. G. Sec.
I. Inkom not. Eekman mot Ekenberg beswärande sig öfwer att Ekenberg 

intet will stå wijd sitt i god troo muntel. gorde contract, der uti han lofwar 
att gifwa honom för det han honom på fiol lära skulle 6 dr för månaden, 
der före han tagit och en book af Ekman, och lofwat honom för henne 2. 
dr. Gifwit honom och en annan latinisk book i pant för de penningarne. 
Ekenberg swarade sig aldrig lofwat honom 6. dr utan effter han intet hade 
tijdh altijdh att gå dijt, uthan kanske en gång allenast om wekan eller månan, 
altså lofwade iag honom 12. öre för hwar dantz. Boken tog iag af honom 
till läns, men den andre länte iag honom ellies igen i stället för fiolen. F:s 
hwad Eekman skulle giöra med boken, emedan han intet lääs latin? Swarade 
Ekman, intet annat än at iag skulle hafwa henne i pant för 8. dr som han 
mig blef skyldig för en månad och boken. F:s huru offta Ekenberg warit 
hoos honom? S:de Ekenberg, 5. eller 6. gånger. Ekman sade, i gingen till 
mig 5. gånger för än i lärde nötterne.

'Resolutio. Emedan Ekenberg har tagit en book af Ekman för 2. dr och warit 
hoos honom 6. gånger som han sielf tilstår, men intet accord skriffteligen 
dem emellan giordt war; altså bör Ekenberg gifwa Ekman 4. dr kopparmynt.

II. Inkom Knut Matsson, och hade en skrifftelig attest af sin förre, men 
nu warande herrens på Tompt[a] dräng, at han hästen som han hafft, warit 
skickader effter till Walby, intet fatt igen; uthan då han welat honom igen- 
taga blifwit swarat: Wij skole hafwan till Upsala först tilbaka igen.

Mariae Lilliemarks* fullmechtige lefwererade in sin räckning medh Walby 
bönderne, och resten på deras åhrlige räntor effter jordboken, gifwen af 
bokhåiin Rommel. Jämfördes Erich Matssons qvittence book med åhrlige rän
tan. Och resten på räkningen tilstod Erich Matsson, allenast till £ t:a ströming, 
sade han sig lefwererat en span hafwrebländing och en f:r miöl. Till ärterna 
s:de han, att hon gifwit honom dem att så till hälfften, men Erich Matsson 
fick aldrig en ärt der aff. Till maltet s:de han at hon sagt, det gifwer iag 
Eder. Fåret lofwade iag 5. dr före. Sedan confererades Knut Matssons qvit
tence book med åhrlige räntan; och s:de Knut Matson till penninge resten 
169 dr att hon tagit aff honom för helgen 51 dr, och tänkte iag att då iag 
30. dr hade lefwererat till, så hade hon warit betalt för 2. åhr; men hon 
förde upp de penningarne för rotepenningar, hwilka iag förr lefwererat till 
Lars Olsson [Unonius] fougden. Der till swarade rätten, att det war det åhret
2. nämbder, altså borde han och uthläggia dubble rotepenningar.

Parterne afträdde. Sedan confererade Consistorium bägge parternes inlef- 
wererade räckningar och praetensioner, anbefallandes bookhållaren, at effter de 
in actis befintlige skiäl som af Secretio med honom communiceras skulle, 
författa en richtig rächning, hwilket han och giorde, blifwandes samma räch- 
ning lagd ad acta, och der uppå fölliande sentents och domb afsagd.

Resio. Consistorium har bägge wederparternes insinuerade documenter

* Maria Stigzelius (adlad Lilliemarck), gift 1. med professor Georg Berelius, 2. med professor 
Henrik Schütz.
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öfwerlagt och skiärskodat, sampt å bägge sidor uprättade rächningar confere- 
rat och jämfördt, befinnandes Knut Matsson wara effter den slutne rächning, 
som han tilstått och in actis finnes skyldig till fru Mariae Lilliemarck ett- 
hundradesiutton daler, ti jo öre penningar kopp^rwjywt, och fyra tunnor span- 
mål, men Erich Matsson skyldig till b:te fru nijtijofyra daler, fiorton öre pgr 
koppwmywt, 5 t:r 6 3/4 f:r spanmmJhl, hwar effter de hafwa sig att rätta.

III. Inkom bookbindaren Siwert mot Hindrich Loccenium för några in- 
solentier som han föröfwat. Siwert refererade sitt beswär som föllier: För
leden måndags om natten emellan 12. och 1. ryckte de en steen upp som war 
satt bygningen till wärn; då går iag uth, och sade, det blir wäl godt M:r 
Loccenius, iag kiänner eder wäll. Der med slog iag igen porten; då swarades 
mig, lätt ännu en gång upp porten, ginge så bort åth bron och kommo andre 
gången tilbaka, slogo ihoop stenarna och bådo mig komma uth. Nu warnade 
en af dem att de intet skulle kasta. Doch uthhäfde de skamlige skiälsordh, 
hanerey och hundsfått. Loccenius frågades hwilka wore medh? S:s 1. Elias 
Moritz Angerm. 2. Olaus Sundiin. 3. Magnus Sternelius. Sade och Locce
nius att han intet mehra giort, än rifwit kull jordstenen; skiälsorden sade han 
fuller warit ropade, men der må de andre swara före, ty dem ropade iag intet.

Sundiin inkom och f:s om han war medh? S:de ja. Berättade sålunda. 
En min landzman kom med mig gåendes, och råkade Loccenius och Sternelius, 
då begynte de discurrera om kraffter, och hwilken den andre der uti skulle 
wara öfwerlägen, i det samme kom för dem jordstenen, då tog Loccenius 
med kraffr i stenen och hade kull honom, men iag bad dem låta blifwa sådant. 
F:s om skiälsorden? S:de han at Moritz sade till Siwert, då han hade kommit 
uth och badh dem wara stilla. Sådan belihundh och hundzfatt kommer och 
skiäller på folck. Hanerey ropade Sternelius. F:s hwarest Sternelius och Moritz 
äre och om de komma snart hijt? S:de Sundiin: kan skie Sternelius kommer 
igen midsommars tijdh, men Moritz är i Ångermanlandh, och är intet hijt 
förwäntandes förr än i höst.

Hwarföre resolverades att med denne saken upskiutes till des Sternelius 
och Moritz dhe komma igen.

[Samma dag. ]
Consistorium majus eodem die post meridiem, praesentibus Rectore M., 

D. Skunck, Gartman, C. Lundio, O. Rudbeckio, D. Hoffwenio, Norcopense, 
Columbo, Steuchio, Qvaestore, A. G. Secret.

I. Uplästes H. Rickz Cantzlerens Excellrces recommenda//on och inter- 
cession för Dn Andrea Drossandro at fa niuta 2plex stipendium in medicina 
medan han utom landz wistas.

Yrckte h:r Gartman här på, för det att Hasselbom intet fick effter Rickz 
Cantzlerens recommenda//on under samme nampn niuta stipendio 2plici. Der 
till swarade h:r Rudbeck och D. Hoffweni/w at det war annat beskedh, ty 
Hasselbom hade tå fulländat sine studier och war Mag:r, men Drossander 
icke så, hade och Drossander giort wackre prof och meriter i medicina. Der 
till med är Drossander recommenderat af faculteten till stipendium, men 
icke så Hasselbom.

Res:o. Til hörsampt föllie af H:r Rijkz Cantzlerens Excelkces bref och
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recommenda//on, niucer han stipend. duplex i medicina, så länge hans resa 
påstår.

II. Beswärade Rector sig öfwer Unonii dotter, att hon warit offta hoos 
honom och begärt resepenningar af det Celsii änkia insatt, emedan hon will 
åth Gefle och see effter, huru det står till med hennes saker, och höra der 
effter hoos borgmästar och rådh i Gefle.

Res. Consistorium att ingen kan förneka henne at see om sitt, men om hon 
lagligen wille söka något wore bäst att hon fördröyer ännu 14. dagar.

III. Berättade Rector att blifwande Rector D:r Benzelius warit hoos honom 
och begärt, att, emedan han har wichtige skiäl och förfall, det då måtte 
upskiutas medh rectorats dagen till tijsdagen effter d. 17. Junii. Der till swa- 
rade Rector, att iag der om intet råder, utan wille angifwa det för Consistorio. 
Resolis fördenskull att effter han har sonticam causam, så må det så widt 
upskiutas.

IV. Gaf Rector in en zedel af protocollet den 19 Nov. 6 7 9 -  extraderat, 
att der Mats Olsons cautions man i Sylta, intet hade att betala dem medh 
som tröskat för Mats Olson i Ugglesta, så skulle Mats Olsson sielf dem be
tala. Resolutio. Effter Mats Olson är dödh och Academien alt tagit aff honom 
det han hade in bonis, och cautions man ey eller något hafwer att tilgå, ty 
remitteras det honom, och Academien består tröskekarlarnas betalning af 
expense penningar.

V. Uplästes Grötens änckias suppliqve at emedan det concursus credito
rum skall ske effter hennes sal. man Consistorium wille då betäncka hennes 
usle fattigdom, och bewijsa henne wid detta en barmhertigheet, så och behierta 
det hennes man så stoor misswäxt hafft i 2. åhr på hemmanet Torfsättra och 
det tredie åhret lembnat sin successori heela åhrswäxten.

Res. Sedan concursus creditorum är skiedd, så will Consistorium giöra 
hwadh det kan och considerera hennes fattigdom.

VI. Uplästes Rijcks Cantzlerens recommendation för prästens son [Georg 
Warberg] i Weinge, sampt Köngens bref der på dat. d. 1. Jan. A:o 1677. 
Bälte berg.

Resolutio. Han får Swanbergs rum in facultate philosophica.
VII. Uplästes Kongl. HofRättens bref till Consistorium, angående en domb 

som det afsagt emellan tullinspectoren Rommel och h:r Johans änkias son 
Philipp Ellis, williande att execution af den domen måtte suspenderas till des 
effter inhämptat förklaringh om sakzens beskaffenheet wijdare sluth faller. 
Uplästes och der hoos bij fogade änckians suppliqve till HofRätten. Res. Swar 
till HofRätten skall afgå. Hwilket h:r Lundius sig påtog att projectera.

VIII. Res. Vallerius niuter stipendium in facultate philosophica för denne 
wårterminen och Reftelius får af fisco studiosorum ett halfft stipendium 30. dr 
kopptfrmt. Och näste terminen blir han accommoderat med ordinario stipendio 
in facultate theologica.

IX. Celsius behåller simplex och Mag:r Kijlberg 2plex denne wår terminen.
X. Gäddans son [Petrus] försäkras om att få Celsii simplex, och Celsius 

Kijlbergs duplex in facultate philosophica.
XI. Begiärte h:r Lundius att en fattig doch flijtig studiosus Dalman, måtte 

fa någon hielp af cassa studiosorum. Res. Han får 10. dr smt.
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XII. Kadous son far af cassa studiosorum effter den resolution som Con
sistorium giorde för jul 30 dr kopparrmt.

XIII. Inskrefwes effterfölliande till stipendium in fac. theolog.
I Petri Halenii ställe Daniel Ekenberg Upl. I Olai Noraei Upl. ställe Joh. 

Beronius Upsal. I Nicolai Spolandri Both., Petrus Carolinus Wesm. I Nicolai 
Kartzovii Upl., Sveno Göther Wexion. I Nicolai Eks Nericii ställe, Magnus 
Aviander W-Goth. Samuel Kadow i Nicolai Petrins ställe, men der emot 
far Rivelius Kadows donation 30 dr. En musicus i Joh. Roloths Geval. ställe. 
Laurentius Molinus Vesm. i Prof. Nezelii ställe.

In fac. juridica: I Norbergs ställe kommer Isach Ström, men Norberg 
niuter halfwa delen med honom af stipend. denne terminen. Halfwa rummet 
i fac. juridica intages af en musico, när något rum här näst ledigt blifwer.

In fac. philosophica: Ludov. Niblerus i M. Alstrins rum. Joram Varenberg 
[d: Georg Warberg] Halensis i Nezelii ställe. Nicolaus Marin i M. Malmbergs 
ställe. I M. Lagerlöf[s] Jonas Columbagrius Wesm. Stephanus Lodelius i 
Gabriel Klings ställe. Olaus Lind Nericius i Spolandri ställe.

Proponerade h:r Lundius at Adjunctus Wadensteen åthniuter 2plex stipen
dium in fac. juridica så lätfge han är utom landz, till des han annat beneficium 
bekommer, emedan han icke som en stipendiat utan som Adjunctus stipendium 
hafwer. Hwilket bewilliades.

XIV. Afradzresten uplästes pro A:o 75, 76, 77, 78, 79, inlefwererat af 
Pleningh. Res. Rector tillhåller dem först at betala, men hwar och icke de 
sielf willia giöra klart, tages det af Professorernes lön och änkiornes 20. 
t:r spannemål, som de åhrligen åthniuta och betalas medh.

XV. Påminte Rector om räkningarnas underskrifwande. Res. Det skall skie 
i andre wekan.

XVI. Refererade Qvaestor at han warit på tinget i Wallhoff, som föllier: 
Uppå Bälings häradzting d. 7. Junii, då saken omsijder företogs, angående 
den deel af häradets allmenning, som h:r Leyonskiöldh sig will tillwälla, sampt 
den åwärkan, han klagar någre af allmogen der giordt hafwa, upwäxte strax 
i begynnelsen ett ganska stort sorl i tingstugun, så at man hwarken fick tala 
eller swara, i det at så wäl större delen af nämbden, som hela den öfrige 
hoopen ropade at allmenningen hörde häradet till och icke h:r Leyonskiöldh. 
När den gången war uthsorlat, tackade uppå Acad:s wägnar iag tienstl. rätten, 
som behagat communicera Acad:n denne saken, på det att henne owitterligen 
icke måtte något förelöpa, hwar igenom des hemman, som till ett så stort 
antahl der i häradet äre belägne, måtte skadas; sade och, att effter som rätten 
behagat till den dagen citera Academien, så hade iag och bordt uppå des wägnar 
mig infinna, och tala hwad som med skiäl och fogh wid sådan sak af mig 
talas måtte, williandes ingalunda taga Acad:n eller mig till den talan som 
Cronan och häradet här tillkomme, eller tillägna Acad:n deras rätt här utinnan, 
utan allenast protestera emot den process som h:r Leyonskiöldh och des 
fullmächtig behaga bruka i denne saken, den iag förmente sträfwa emot lagh 
och Kongl. förordning om sådane måhl. Wederparten upwijste Drotning 
Christinae bref uppå samma dehl och allmenning, sampt den afritning eller 
charta, hans herrefolck låtit der på giöra, sade och dem redan uti högstb:te 
Drotnings tijdh blifwit i samme dehl af allmenningen immitterade, och således
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länge hafft den i possession, så att ingen wijdare kunde eller måtte der i tala. 
Jag swarade att man med all underdånig wördnadh gierna respecterar Kongl. 
brefwen, men torde hända lijkwist att framdeles blifwe effterfrågat, huruledes 
och på hwad grund samme breff blifwit uthwärkade. Här uppå upwäxte åter 
ett ganska stort sorl, hwar till wederparten gaf sielf en stoor orsak, i det han 
sig tedde som hade der warit en öhlstugu och icke ett tingshuus, kastandes 
allahande hårde ordh uth, knytandes och ristandes näfwen åth allmogen, och 
hotandes dem der med, att de skulle fa en fiscal på sig (etc.). Jag sade, der 
han wille sig således förhålla, och icke med tilbörlig discretion tala in för 
rätten, så wille man häller afträda än afwachta den olägenheet på sådan hans 
otidigheet föllia torde, aldenstund man märkte det han sielf så oförsichte- 
ligen och swårligen irriterade allmogen. Der på tysnade han, och så conse- 
q ven ter allmogen. Hwar uppå begiärade wederparten, det rätten wille mainti- 
nera hans herrefolck wid sin egendomb, och dem döma som der å giort åwärc- 
kan. Jag swarade: förr än dömas kan om den åwärkan han klagar öfwer, så 
måste dömas om allmenningen på hwilken samme åwärkan skall skiedd wara, 
rättelm hans herrefolck tilkommer; ty han hörer sielf huru häradet dem 
den disputerar. Och emedan häradet således blifwer hans wederpart i detta 
måhl, så lärer och des tingzrätt utan ali tuifwel hålla sig sielff incapabel till 
att döma in hoc puncto (etc.). Hwar aff wederparten kunde grannel. see och 
aftaga, hwad galen process han brukat, huilket då förmodeligen rättat blifwer, 
torde hans herskap, kan skie, framdeles få orsak at sielfwe fruchte för 
fiscalen, med huilken han häradet hotar, och det så mycket mehra som Crono- 
nes och publici interesse här utinnan verserar, och icke häradets allena etc. 
Omsider resolverade rätten; att emädan nämbden icke kunde döma uti hära
dets egen saak, så måtte h:r Leyonskiöldh, der han något söker, infinna sig 
i Kongl. HofRätten och der begiära en uthhäradz nämbd.

Ändtel. upsteg Cronones befallningzman Rox, och talade således: Jag märker 
twisten emellan häradet och h:r Leyonskiöldh bestå der uti, att allmogen 
skyller honom förr hafwa intagit af allmenningen mehra än som Kongl. 
brefwet för honom innehåller, och förmanar iag eder af häradet att i för- 
sicnteligen här med umgå och icke förgrijpa eder emot Kongl. brefwen, till 
des saken blifwer lagl. uthfördh och slitin. Jag swarade: så wijda iag förstår 
och hörer af allmogen, så lärer häradet icke allenast tala på det som han 
intagit öfwer det Kongl. brefwet determinerar, uthan och jämwäl på det 
samme som högstb:te bref innehåller, effter som det förmenes wara uth- 
wärkat på en orätt grund och berättelse hoos Mayestetet. Sist begärade weder
parten, att i medier tijdh måtte skie förbod på den twistige skogen, så at 
bönderne icke måtte understå sigh der något att hugga. Jag swarade: iag 
märcker at der han far sådant förbod, som han begiärar, så begiärar och hära
det det samma på sin sijda, så att och Wallhof i medier tijdh icke må hugga 
der något. Der på begynte wederparten åter hota allmogen, och honom upreta, 
så at ett fahrligit stort sorl blef, under hwilket både allmogen och nämbden 
uthginge.

XVII. Företogs Pleningens käromåhl mot M. Lauri in, angående den sak 
som i Consistorio d. 25. Maji warit före, och då till Consistorium majus 
refererades. Lauri ns exception uplästes skriffteligen författad, hwar uti Lauriin
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begiärar att emädan han med ryttaren förlijkts och han med Pleningen menar 
sig intet hafwa at skaffa, han fördenskull måtte blifwa denna actionen qwitt. 
Plening swarade: Jag menar mig med rätta wara den förnämste actor, emädan 
at iag begärte citation först på Eder hoos Rectorem. Hwad domen anbelangar, 
så, före än iag kom till att fullgiöra domen, fick iagh kundskap om stodet, 
och wille så först sökia effter det. Men hwad förlijkningen angår så har iag 
det intet bijwijstat, icke eller war iag ombuden att dijtkomma. Plening tog 
afträde, och Laurinus förmantes at ändtekn förlijkas med Pleningen effter 
det är elliest af elaka och galna consequentier. Han böd till och sade sig 
gierna det willia giöra. Togh afträde.

D:r Hoffwenius tog afträde effter han sade sig wara beswågrad medh Laurin.
Lästes up acta Consistorii minoris af d. 25. Maji. H:r Lundius urgerade på 

den resolution som skiedd war i Consist. minore, såsom emot lag och process. 
Mente och bäst wara, att något mitius med honom procederades. Ty 1. är 
här ingen rätt principal effter lag actor, som här på yrkar. 2. är lagh, Kongl. 
resol:r och judicatis lijkmätigt att man ex aeqvo et bono skiärskodar omständig- 
heterne, och icke effter rigorem och apices juris straffet skiärpar. Besynnerl. 
effter 3. Consistorium minus skutit till Consistorii majoris bättre betänckiande 
och godtfinnande. 4. Synes Pleningen af sine ordh som han här inför rätten 
framfördt wara benögd der medh, att han sine expenser igen bekommer 
huar utin«an de wäl må förlijkas och hålles skadeslös. 5. Finnes och åtskillige 
pr# judica ta Consistorii majoris att i slijke tiufsaker Consistorium mehrendels 
sökt genom studenter, så mycket som giörligit warit så handtera, att de icke 
allt ingen blifwit i sine unge åhr till sin heder och ähra fördärfwade, särdeles 
der någon species emenda/zonis warit, och fördenskull brukat tacite dem rele
gera. 6. Är och betänckeligit, att denne är en graduerat person, som man sökia 
skulle till facultatis och Academiae honweur som giörligast conservera. 7- Är han 
en presteman och fördenskull favorabel för sitt ståndh skull, som och fordrar 
en annan process effter privilegia. 8. Kan och saken när hon så fullel. som 
wederbör, till des omständigheter intagen är, för än domb skier communice- 
ras H:s HögGrefl. Ex:ce H:r Rijcks Cantzleren, som ändtel. lärer till det 
som billigast och rättast härutinnan wara kan inclinera.

H:r Steuch.: Som borgaren påstår mäst sine expenser, må Laurin det intet 
neka till. Skulle man gå effter lagh så wore karlen om all sin wälfårdh; 
och effter han är präst och giordt af oförståndh, och är aldrig förr medh 
sådant beträdd, altså wore bäste wägen at gå som h:r Lundius wid handen 
gifwit; doch kan iag icke neka till att man måtte gå effter lagen.

H:r Spole: Det samma säyer och iag, och will intet förnöta tijden medh 
des uprepande.

H:r Norcopensis: Jag menar först, det wara mycket angelägit i denna 
saken, att Pleningens praetension refunderas med det åtal ryttaren kunna hafft, 
emädan Pleningen nu effter ingången förlijkning emellan ryttaren och Laurin, 
blötte sine expenser kan klandra på, och har til att fordra, och ingaledes kunna 
träda i ryttarens ställe att binda Laurin till något tiufwerij. Och så frampt 
Plening det skulle sökia, tycker mig Laurin med skiäl kan excipera sig ifrån 
alt swar uti. 2. Lijka hwad anseende denne saken kan hafwa bekommit utaff 
bägge parternes taal och swar tilförende; så är lijka wist ännu owist, hwad
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der utaf fullkoml. skall kunna slutas, och beror aldeles på det, som wittnen 
borde hafwa på bägge sijder burit fram. Men nu genom en sådan omständelig 
förlijkning, som ingången är emellan ryttaren och Laurin, tyckes mig att alla 
witnesmål äre nederlagde. Och effter ingen annan hafwer någon macht at 
twinga samme wittne fram, eller uptaga ryttarens skiäl emot Laurinum att 
drifwa till ända. 3. Fördenskull seer iag intet annat, utan att ryttaren både 
kan och bör här upphålla med all wijdare process emot Laurin, i anseende 
till ryttarens påtalande.

H:r Rudbeck: Emedan uti denne saak Laurinus sielf tilstår, så att intet wittne 
behöfwes, 1. att han låtit uptaga hästen. 2. befans hästen uthfört. 3. icke eller 
uplyst hästen i staden på rådstugun eller inom härad, än mindre utom häradh, 
ey eller förskaffat sig det wittne, som han af Consistorio war dömbd till 
att skaffa sig, att han welat låta uplyst stodet, icke häller kan gå från sig att 
han manen af hästen skurit och honom skott. Altså kan han ingalunda ent
lediga sig ifrån de capp. som citeres i TMB. särdeles effter han så wäl af 
Rectore som ProRectore warit förmant att förlijka sig medh ryttaren och 
Plening, men contumaciter det förachtat. Och som oss intet tillstår i en sådan 
sak en graduerat persson till sin heder att angripa, altså referera wij saken 
till Rijcks Cantzleren, att han, om honom behagar, Laurinum skonsami. hand- 
terar.

H:r Gartman: M itt betänckiande om  denna action, så är detta ährerörigt, 
och  om  dom  skulle afsäyas, så blifw e det m ycket slätt m ed honom , emädan  
han så är öfwertygad af sina wederparter, Hjkwäl är d et intet skiäligt att 
Plening har någon rätt att agera m ot honom  som  principalis causa, utan allenast 
att fordra någre expenser af honom , och d et är mäst favorabelt att man 
skonsam i. förfarer. M en effter Consistorium  råder intet der om , altså att 
C onsistorium  m åtte blifwa wijd sin respect, w ore bäst att saken refereras till 
Rijckz Cantzleren, att han behagar m eddela oss sitt om döm e om  detta. H elst  
w ore rådeligit att man m ed sådan dom b uppehåller, emädan ellies heela  Aca- 
dem ien  kunde lijda förtreet derföre, effter han är en  prom otus magister.

D :r Skunck: A f  slutet på Plenings inlaga, fordrar han intet m ehr än ex- 
penserne, kunnande altså han in tet m ehra påstå, än han derföre w edergälles. 
H wad d et andre w idkom m er, så är det klarare än man kan tuifla der om , doch  
i anseende till d et han är Mag:r och en  präst, sam pt en  ung dräng, så drager 
iag m edym kan m edh honom , och  w ill att dom  intet afsäyes, utan att man 
com m unicerar d et m ed R ickz Cantzleren.

Rector H:r Verelius: Jag considererar karlen som den der borde giärna 
conserveras wijd sin honeur, att han intet derföre blefwe skämder, der emot 
sätter iagh och rättens ähra och rätt att den intet blir skämder, i hwilket fall 
iag aldrig skulle förträda detta rumet. Ty både af tillwijtelsse, som och rei 
eget tilstånd och bekännelsse, kan hela rätten see och ögonskeenligen aftaga, 
att han intet kan ur[sächta] sig, och så wijda saken är både igenom anklagan 
och swar förd i rättens protocoll; kan iag intet annat see, än rätten borde 
reent af döma effter lagh. Men will den som högre hand hafwer denne 
saken mitigera, det står i hans och icke i rättens wåldh.

Inkallades parterne och frågades om  de w ille förlijkes sin em ellan om  
expenserne? O ch effter bägge parterna begärte till näste C onsistorii dagh at
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få tijd om expenserne och skadestånd at sin emellan öfwerens komma och 
förlijkas; altså föruntes det dem.

XVIII. Uplästes Sotens hustrus [Annas] suppliqve huar uti hon begärar en 
attest af actis at Fundbo änckia/zs pijga [Britta] belagt henne med tyfrychte 
hoos Prof. Micrandrum.

'Resolutio. Secretarius talar med Erich Jönsson och fråges om intet han er
känner Consistorii dom för sådan, som bör witesord utan wittne af proto- 
collet, och om han intet förstår domen skall henne ett attestatum ex actis 
extraderas.

D h en  10.

wore Rector, O. Rudbeck, h:r Norcopensis, h:r Columbus tilsam#?an i 
Consistorio at revidera och underskrifwa 74. och 75 åhrs räkningar.

D h en  13.
ankom bref ifrån häradzhöfdingen Barclaj hwar uti han berättar huru råd

mannen i Stockholm Joel Hörner nederfålt störste delen af Wardalas och 
Ingelstas giärdesfångh, sampt med samme giärdzel upstängt in på Wardalas och 
Ingelstas enskylte ägor en giärdzgårdh störste delen af b:te byars ägor, till- 
wält sig fiskewatn i siön Utteren, begiärandes fördenskull at Academien wille 
med honom och skattebonden i Wardala by, samme ägor emot rådmannens 
grofwe intrång, lagl. framdeles att förswara.

Dhen 15.
afgick swar till HofRätten om Philipp Ellis. Vid. copieboken.

D h en  16.
Afgick swar till häradzhöfdingen Barclaj att han den mödan sig påtager 

och lagl. uthförer actionen med rådmannen [Joel Hörner] i Stockholm; 
expenserne will Acad:n pro qvota bestå.

Samma dato wädrades archivi bref och documenter i Rectoris, Qvaestoris och 
Secretarii närwaro.

D. 17.
Inventerade förrige Qvaestor nu warande Rector ifrån sig store wattnqwarnen 

till Qvaestorem Arrhenium, och funwes der effteirfölliande saker. NI. Gambia 
qwarnhuset.

De fåm qwarnerne på norre sidan.
1. Öfwerste qwarnen, behåldne kugg och watnhiul, halfnötte stenar, sampt 

öfwerbygnadt och skruuf alt fårdigh.
2. Store qwarnen, kugg- och watnhiul nytt, hiulstock ny, trälla ny, goda och 

behåldne stenar, sampt alt annat tilbehör behållen.
3. Tredie qwarnen, gode stenar, nytt watnhiul, kugghiul gammalt, doch 

brukeligit, sampt alt annat tilbehör behållet (etc.).
4. Qwarnen, nya stenar, och alt annat rilbehörigt behållet.
5. Qwarnen, nya stenar, nytt kugg och watnhiul sampt trälla, hiulstocken 

gammal, alt annat tilbehör färdigt.
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De 3. qwarnerne på södre sijdan.
6. Den nederste qwarnen, understenen god, öfwer-stenen mycket nött 

och ett stycke borte på en sijda, watn- och kugg hiulen gamble, dock 
behållne, alt annat tilbehörigt behållit.

7. Mellan qwarnen, nya stenar, nytt kugg hiul och tralla, watn hiulet gam
malt, men ny hiulstock, alt annat färdigt, sampt sicht kijsta.

8. Öfwerste qwarnen, nya stenar, watnhiulet behållit, stocken förlorat eller 
odugelig, kugghiulet behållit med annat tilbehör.

Desse qwarners inkompst är 
anslagen till exercitie statens 
afbetalning, och bör af des 
medel widh macht hållas.

Wid Harrwzarqwarnen, stenarne halfnötte 
kugghiulet behållit, watnhiult gammalt, tralla 
ny, annat behör färdigt. Wid Wargqwarnen 
en ny och en gammal steen, nytt kugghiul, 
watnhiul gammalt tralla ny, alt annat til- 
hörigt färdigt.

Fans och fölliande invent. saker qwarnen tilhörige. NI.
1. Een halfnött steen, nu ledig som står i stora qwarnhuset.
2. Upkiöpte qwarnstenar som än intet warit inlagde, en stor wid Iss- 

landet liggiande, fyra st. som ligge wid Flötsundh.
3. En ny hiulstock på Isslandet.
4. Tijo stycken läder ämbar.
5. Sichtdukar 1. grof, med behållne ringar och remmar, något lappat, en 

dito med ringar och goda remmar behållen. En granner ny, med ringar 
och remmar behållen. Wäf ny, till en duuk, som Räntmästaren h. Arr- 
heni#j emottog.

6. En stor nåhl som warit till Hammarqwarnen, nu ledigh.
7. En kofoot behållen, ett knöster behållet, ett bussejern, 3. st. stora jern-

ringar lösa, till hiulstockar.
8. Hackor gamble och nya tilhopa 14. stycken.
9. Twänne stycken tråssar, ungefehr 10. fambnar hwar, den ene grof, den

andre grannare.
10. Twå stycken tullskopar af koppar, en ny och en gammal.
11. En krönt måhltunna med jernbandh och ringer behållen sampt en 

halfspan med fierding, krönt, järnband och ringer behållen.
12. Fem tullkistor behåldne, med lås och nycklar.
13. Kuggar af löhn och apel, 110 st. Trällwalar af löhn 30. st. Talg war 

behållen som mölnaren hade 1. *3 och brukas at smöria qwarnerne 
medh.

14. Gammalt cantor nedre i gamble mölnare cammaren.
15. Sielfwe qwarnhuset med tilhörige dörar och låås behållit.
16. En smedia upsatt af bräder, med behållen mur utan före qwarnhuset, 

som kommer Academien till. Smidiepusten är länter till Erich Larsson 
som skall igen fordras.
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19 Juni.
Consistorium majus den 19. Junii, praes:bus Rectore M., D:r Petro Rud- 

beckio, D:r Erico Benzelio, h:r Gartman, h:r Lundio, h:r Ol. Rudbeck, h:r 
Columbo, h:r Steuchio, Qvaestore h:r Arrhenio, A. Giöding Secret.

I. B oden  som  Curio låtit reparera och s ie lf  upskrifwit för 500 dr på kåst, 
blir effter ProR ectoris (som  af Consist. för någre åhr sedan blifwit anmodat 
att wärdera samma reparation) wärdering 460 dr.

II. Berättade ProRector att effter project så lärer wid åkerjämbningen 
belöpa sig på hwardera Profess. 5 3/8 dels t:r landh åker. Men om man far 
Unonii åker igen under Acad:n lärer intet stort afgå. Här wid påminte h:r 
Lundius att der sådan jämbning ske skulle, då och entel. en lijten portion 
enom ey afhändas måtte, utan heller emot wedergiäld effter proportion den 
samme behållas, effter det ellies föllo praejudicerligit en så lijten deel att bruka, 
förbehållandes sig sin rätt effter Kongl. bref, huilket heela Consistorium 
bijföll.

III. Valerius beswärar sig att han intet är upsatt på stipendiat registret för 
denne wårterm inen. Resolutio. Effter det resolverades i siste C onsistorio att han 
skulle för wårterm inen niuta stipendium ; altså bör han upsättas och den  
som  i hans ställe står upfördh, bör uthslutas igen.

IV. Joh. Alm supplicerade om någon underhielp i sin fattigdom. Resolutio. 
Han far 5. dr smt af cassa studiosor»/».

V. W -G othus B örsell begärer testim onium . "Resolutio. Effter man intet 
w eet något m ed honom  som  ondt är, så bew illies det.

VI. Ett ödeshemwan blef satt i plåckroten för 2. åhr sedan. När nu sol
daten kommer tilbaka ifrån Skåne, kommer han med alla sine under offi
cerare och will giöra execution på honom för rotepenningar 30 dr. Och 
effter han det intet kunnat undgå, har Clinten [Klint] effter Rectoris godt- 
finnande betalt soldaten 15. dr kopparm yn t. Hwilket Consistorium adproberar.

VII. Berättade Rector att då han skulle låta wädra Acad. archivum i kyrkan, 
hade klockaren nyckelen som stor orätt är och mycket osäkert. ProRector 
mente det wara för eldzwåde rätt fahrligit, att hafwa archivum der uppe på 
hwalfwet; huarföre borde man helst hafwat i en pelare; det och Consisto
rium bijföll och lofwade att wärckställa med det forderligaste.

VIII. Pleningen inlefwererade nu en rästlängd på cronotijonde för A:is 
677, 78, 79, hoos academiske staten; begärade att Rector Magnificus gunstigt 
behagade befordra gymnasium till sin rätt. Resolutio. Rector skall uti detta räckia 
gymnasio handen, att kräfwia aff wederbörande resten.

IX. Berättade Rector sig tillijka med Qvaestore, Secret:n och bookhållaren 
warit och inventerat qwarnen och räntkammaren, och att räntkammaren är 
skyldig Rectori något, beklagande att Kiörlingz skuld ännu intet är betalt, 
utan hans böcker stå och intet sällias. Resolutio. Hans arfwingar få 3. wekors 
tijdh, då hans böcker skola sällias. Rector begärte och att inventarium måtte 
föras till acta.

X. Carmen supplicerar hoos Consistorium att de nijo t:r spannemål som 
gouverneuren Sparren här låtit till militiens behof arrestera, måtte intet på
föras på hans rest i räkningen. Resolutio. Han måtte der med intet graveras, 
doch giör han sin flijt att kräfwia uth spanmålen.
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XI. Grufwo fougden Erich Nilsson klagar att effter han intet fatt niuta Har- 
wikz qwarn watnet som Consistorium effterlåtit grufwan på Rijks Skattmästa
rens h:r Steen Bielkes anhållande, har han der igenom denne winter och wår 
mist till 12. t:r spanmål som han kunnat förtiäna, och sedan hela ängien satt 
under watn, af hwilken han wäl hade kunnat fa 12. lass höö. Resolutio. Effter 
h:r Steen Bielcke har åthskillige gånger skriftel. försäkrat Acad:n at han will 
wara man derföre at Acad:n skall fa richtig betalning för al den inkompst 
q war nen kunde gifwa mädan gjrufwan bmkar watnet, ty måtte Consist. skrifwa 
honom till der om at Erich Nilsson måtte fa satisfaction af den betalningen för 
sin tagne skada.

XII. Celsii änckia har inlefwererat på Unoniae wägnar 100. rdr in specie, och 
in Consist. 8. rdr in specie, begärade att effter det är öfwer på hennes wår- 
termin 300. dr hon måtte fa dem. Resolutio. Effter sal. Celsius har tagit uth 25. 
rdr altså skall hon och inlefwerera 25. rdr, besynnerligen effter der på befins 
document, hwilket Qvaestor Arrhenius lofwade att införskaffa.

XIII. Bookhållaren förmenar at Upsala qwarns räkning borde begynnas 
och slutas af nyåhret, effter han förmenar Academien wara af Cronan immit- 
teradt i den med ränta som begynnes af nyåhret. Men Rector och Räntmäst:n 
swarar sig ey wetta hwijd hwad tijdh qwarnen är Academien inrymbd och räk
ningen begynt. Men sedan han blef Räntmästare hade mölnaren Erich Mår
tensson henne i 2 åhr, och ganska illa henne handterade, kom fördenskull 
der ifrån effterst i Julio. Men effter damen war uthbruten af wårfloden kunde 
den intet repareras att hon blef färdig för än till d. 1. Septembr/s, då h:r 
Verelius tog både wijd qwarnen och räntan, och hafwer ifrån den tijden 
månatlig giordt räkning för upbörden och slutit åhrsräkningen på 12. måna
der in till d. 1. Septembr/V igen. Will Consistorium giöra någon förändring 
der uti här effter det står dem fritt, emädan Academien niuter lijka wäll sin 
rätt, på hwad tijdh då räkningen begynnes.

XIV. Påminte Rector om Ulfwa qwarn, huru stor skuld mölnaren der dra
ger på sigh och är nachlässig och försummelig att taga Academiens nytta der 
wijd i acht. Resolutio. Anders Pålson måtte man see till att kunna öfwertala 
att taga emot qwarnen, och om han skulle sky för rotepenningarne will Aca
demien derföre hålla honom skadelöös.

XV. Om prubban, huru fördärfwat hon är. Resolutio. Hon skall repareras.
XVI. Borg:n Johan Hansson supplicerar, att den spanmål som han af Aca

demien sig tilhandlat, måtte till ett billigt prijs afslås och modereras, emedan 
spanmålen nederstigit till 2. drs ringare prijs, än han den af Acad:n fatt. 
Resolutio. Emädan han med Academien contraherat och om wist prijs handlat; 
altså kan man för exempel skull och andre conseqventier intet afslå på prijset. 
Icke deste mindre will Academien tilsee här näst att honom kunna, i det som 
giörligit är, gratificera.

XVII. Pär Matsson i Nybble [orNyfla] frågar huru medh Skäggestad torpet 
blifwa skall, antingen han skall skära och slå der, eller någon annan.

Resolutio. Bonden som gått i god för honom, skär rågsäden och betalar 
hans giäldh och halfwa hans uthlagor. Men Per Matsson skiär wårsäden och 
swarar till halfwa hans uthlagor.

XVIII. Inspectin Berge Rommel inlefwererar en copia uthur tullcantoret
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i Stockholm d. 21. Maji A:o 1680. [Innehållet i  skrivelsen h a r  e j refererats p ä  härför 
reserverad p la ts  i  protokollsboken. ]

Resolutio. Consistorium kan detta intet bewillia för åthskillige conseqven- 
tier skull, utan förmenar alla omständigheeter på en rickzdag nogare böra 
skiärskådas, och dhe här wijd infallande swårheter sålunda på bästa sätt re
med ieras.

XIX. Läderämbarne berättade Rector några kommit bort då elden war 
löös på trycket och hoos Erich Hansson. Och at de andre oxhudarne som 
till läderämbarne ärnade wore toges till pumpor, begärte fördenskull en revers 
af Consistorio, att han derföre intet swara måtte. Resolutio. Det bewillies honom.

XX. Begärte P. Rudbeck at han måtte fa sine penningar igen som han in
satt in Consist. för pantåkren, om han ingen åker far.

XXI. Berättade Rector at Laurin och Plening woro citerade till i dag för 
Consistorio. Men emedan Plening af borgm. blifwit beordrat att giöra räch- 
ning för några penningar han upburit, har han begiärt dilation, och att honom 
måtte stå öpet hans kärande rätt. Resolutio. Det effterläts honom.

H:r Lundius protesterade här wid på processen emedan Laurin för det han 
sig för präst angifwit, effter privilegierna och processen skulle angifwas först 
uti consistorio ecclesiast. för hans förman och sedan sisteras han werdzligit 
foro.

Resolutio. Consistorium skrifwer biskopen och consistorialibus i Linkiöping 
till, effter privilegia.

XXII. Om räkningarnas underskrifwande påminte Rector. Respondebatur. Det 
är bestält.

XXIII. Förrige Secret. nu warande Qvaestor Arrhenius giorde påminnelsse 
att han förskaffat till Academien 144. utur Cammaren lagl. bref, resolutioner 
angående Academien, des stat och personer, dem han har hoos sig och skall 
med flere lefwerera från sig i archivum; begärte och att Vennaesius som för 
detta har hafft beswär måtte få något af Academien. Resolutio. Han far 12. rdr.

XXIV. Påminte pastor [P. Rudbeckius] att taket på tijonde ladan är heelt 
förfallit. Frågade om Consistorium icke af communi cassa wille honom med 
en lijten penning åhrl. till reparation ihogkomma. Resolutio. Det bewilliades.

XXV. Rector hade een sermon till Consistorium som föllier. Såsom H:s 
Kongl. May:tt nådigast hafwer giort en förändring med min Räntmästare 
tienst, d. iag i 28. åhr förestådt, och förhulpit mig till en roligare lägenheet 
kan jag fuller det besinna att iag uti alt, som sigh borde, intet hafwer så för
mått uthföra mitt ämbete, besynnerl. nu på dee siste åhren, der af desse 
krigztijder, så månge beswär infallne äre, och den tilltagande åldren intet så 
tillåtit arbetet uthföra, som iag giärna önskat, och Academiens tarfwer ford
rat; ey eller så kunnat tiena hwar och en som han det åstundat, och somblige 
ibland utan skiäl sökte, doch wäre Gudh och hwar ährlig man mitt witne 
at iag hafwer sökt giöra så mycket mina kraffter förmått; och tient hwar 
och en så wijda medlen hafwa medgifwit, och utan en annars förfangh. Och 
såsom Gudh nådel. nu hafwer förlänt oss fridh, lärer Academiens stat utan 
tuifwel komma på fotterna igen. Och novus Qvaestor så mycket lättare kunna 
förwalta sitt embete. Han hafwer månge förmånar, mot dem iag hade när 
iag det tillträdde. Jag war okunnig på Academiens stat; fan för mig ingen
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räkning, eller jordebook, eller någon underrättelse om räntorne, eller fougde- 
räkning, utan hwad af sådant ofullkomwl. kunde wara i förråd, war alt inlagt 
och förseglat, för M:r Boos orichtigheet skull. Bookhallaren Mårten Stenson, 
war lijka klok som iag, och hade aldrig slutet någon räkning, och ellies en 
sådan som grep till Academiens medel hwar han kom åth. Moste iag för- 
denskuld honom ginast cassera, och fick en annan igen som war föga bättre, 
reste iag altså till Kongl. Cammaren, och med möda fick förfärdigat, den 
jordebooken som Academien nu hafwer. Der emot hafwer novus Qvaestor, af 
det i Consistoriis passerat är, sielf en god kundskap på Academiae stat; och 
der hoos en sådan bookhållare wid handen som alt weet till pricka, så och 
räkningar af så månge åhr tilbaka, att honom intet kan fela till sitt ämbetes 
uthförande, der han sin giorde edh effterföllier om hwilket ingen twiflar. 
Qvaestores för mig hafwa ingen ed aflagdt, fans och ingen i dee förra consti
tutionibus, utan iag sielf hafwer denne sammansatt, som min egen handh i 
Cancelliet wijsar, när constitutiones förbättrades. Uti denne eden fins mäst 
infört hwad af Qvaestore reqvireras. Och giör han både det sig sielf och Aca
demien hälsosampt är, der han noga achtar sig för privat handel med Aca
demiens medel, antingen spanmåhl eller penningar, hwilket sig lättel. giöra 
låter, der en ingen respect drager till sin edh, och ämbetet missbrukar, doch 
länder alt sådant äntelig honom sielf till fördärf. Jag hafir der uti ett reent 
samweet, att iag utom min löhn, icke den ringaste Academiens penning miss
brukat till min profit. Jag hade uti Consistorio månge gånger kunnat sluta 
contract, om all Academiens qwarntull på landet, och den sedan till min för- 
kofring borthandlat. Men till at förekom/wa alla efftertänkelige omdömen, 
hafwer iag det aldrig welat sökt. Är det och rådeligit att han rätt uthdelar 
aflöningarne, utan respect till någons person, wenskap eller owänskap; utan 
åth allom lijka. Ty giör han här uti något partie, så hafwer han strax förlorat 
sin auctoritet, och rätt att tala i saken. Äntel. är det högnödigt att qvaestor 
drager der om försorg at hans åhrlige räkningar blifwa på behörig tijdh re
viderade och underskrifne. Ty släpper han det handlöst, finner han wäll hwadh 
försorgh Rectores och Consistorium derföre draga, oansedt deras plichtigheet 
det så wäll fordrar som hans. Documenta äre för handen; doch låter iag der 
om otalat. Och till ett sluth önskar novo Qvaestori, lycka och wälsignelsse uti 
sitt anträdde ämbete. Will och hoos Eder alla goda Herrar tienstl. och flit- 
ligen anhållit hafwa, att der alt af mig hela den tijden icke så fullkombl. och 
wäl förrättat, i wille det lijkwäl i bästa måtton uthtyda. Och såsom iag så 
privatim som publice hafwer anhållit, at der något wore mig at tilltala, det 
motte ske mädan iag sutte i ämbetet och wore i wälmachten att iag sielf 
kunde swara för mig och alt kunde rättas, så förmodar iag at I gode Herrar 
låten mig här effter blifwa ograverat, och mitt nampn på min döda muld 
oqwält.

Här med tog Rector afträde något lijtet, mädan Consistorium om hans testi
monio wille sins emellan conferera. Uplästes fördenskull Consistorii wittnes- 
börd om h:r Verelii ährlige förhållande wid Räntmästare tiensten projecte- 
rat af h:r Olao Rudbeck. Här på hela Consist. sade sig intet annat wetta än 
all ährligheet med honom, ey eller sig funnit något in actis som honom gravera 
kunnat; bewilliandes fördenskull h:r Verelio samma testimonium in eadem



i68o: 19 juni 95

forma. Nu inkallades Rector och tackades så af ProRectore i synnerheet som 
hela Consistorio i gemen för sitt redelige förehållande wid Räntmästare 
tiensten. Blef och anmodat at han effter åth wille ibland räckia novo Qvaestori 
handen uti dee stycken som honom ännu icke kunna wara så wäll kunnige, 
det han och lofwade.

XXVI. Sedan betackade Consistorio Räntmästaren Arrhenius för den pro
motion han niutit wid Acad:n lofwande wid den tienst som han nu är kommen 
till att bewijsa all troo och flijt. Hwar på Rector tackade h:r Arrhenio igen 
för den flijt han wid sitt secretariat har anlagt, tuiflande icke på, att han ju 
och Räntmästare ämbetet i lijka måtto warder wäl förwaltande.

XXVII. Rector tilböd sig att willia afläggia Bibliothecarii eedh, men effter 
constitutiones icke då wore wid handen upskiötz der med till näste Consistorii 
dagh.

Slutel. aflade Rector en flijtig tacksäyelsse till samptl. Consistoriales för den 
flijt de under honom bewijst at komma tillsamman, då han dem kallat; 
önskandes futuro Rectori mycken lycka! Här emot tackade Consist. Rectori 
storl. igen för sin dexteritet under warande sitt rectorat.

XXVIII. Berättade Qvaestor Arrhenius at Hadorph intet lefwererat från sig 
librum mulctarum för än i Majo innewarande åhr, hwarföre han och en 
annan måst uprätta.

[Samma dag. ]
Consistorium minus strax der på, praes:bus Rectore, h:r Gartman, h:r O. 

Rudbeck, h:r Columbo, h:r Steuchio, A. G. Secret.
I. Horns dräng Nils Jonsson upkom som för pingesthelgen giort owäsende 

på gatan, som flns in actis Consist. min. 26 [=29] Maji 680.
Aman. Secret. Jonas Schevelius, som der af något sedt hade, berättade effter 

aflagd eedh sålunda: Om torssdag qwällen för pingesthelgen, då iag gick 
remsnidaren änckians gårdh förbij, blef iag inkallat af en skrifware på Edz- 
hammar wid nampn Nils Bohllius, som tilförende warit mig bekant. När iag 
nu kom in, suto skrifwaren och drängen wid bordet och hade en kanna öhl 
för sigh, och drucko mig till en gång eller något; bediande mig sitta neder, 
det iag och giorde, för den wänskap iag förr hafft med skrifwaren. Der på 
wille han skicka effter tobak och pijpor. Men drängen som war något drucken, 
då de handlade om kiöpet, förbrådde skrifwaren at han skimpherat honom 
med ett latiniskt ordh; men hwadh det war för et ord hörde iag intet. 
Och när de begynte mehr och mehr blifwa oense sins emellan, effter drängen 
talte något hårdt mot skrifwaren, loge och gesällarna, som då arbetade, sin 
emellan. Då inbillade drängen sig att de loge åth honom, hwilket de strax 
nekade till. Och när som han något syntes willia förföra sig på dem, bad 
skrifwaren och iag honom antingen wara stilla eller gå sin wäg; der på han 
strax gick uth. Men när han kom på gatan (som iag hörde de andre säya, 
men intet sielf såg) klappade han först på fönstret med hanskarne och sedan 
med wärian, den han och skulle uthdragit. Strax tog wachten honom.

Resolutio. Man söker här uti borgmästarens adsistence, effter han först an- 
gifwit drängen för grasserande och ropande.

Explicit rectoratus Dn. Olai Verelii.
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Protocollum  
Academiae U psalensis 

R ectore
plurim um  reverendo celeberrim oq//*  

D n o. Erico B enzelio  
S. T heol. D octore  & Professore, 

et
Secretario Andrea G oeding.

26 Juni.
C onsistorium  majus d. 26. Junij, praesentibus R ectore D . B en zelio , [D . P. 

R udbeckioj, h:r Gartman, h:r Lundio, h. O . R udbeck, D . H offven io , M. 
C olum bo, M . Steuchio & Secret. A . G oeding.

I. C onstituti sunt novi officiarii in sem estre subsequens.

(1.) Decani in facult.
theologica D:r Skunck. 
juridica h. Lundius.
medica D. Hofwenius.
Philosoph. M. Andr. Grubb.

2. Adsessores in Consistoriis minoribus, M. Petrus Holm, h. Gartman,
h. Arrhenius, h. Bilbergh.

(3.) Inspectores stipendiariorum M. P. Holm, h. Ol. Rudbeck, h. Bilberg.
II. Påminte h. Rudbeck att penningar behöfwa uthtagas utur cassa studioso

rum till tegel för Bibliothequet. Resolutio. Man måtte taga till läns 200. d. 
smt hwilke sedan betalas aff byggningz expenserne.

III. Berättade Rector att han fadt midsommers dagen bref ifrån Q. Arrhenio, 
som klagar på en mölnaredräng i Ekeby, Swen Andersson, at han burit slag 
på en Schefferi bonde, Thomas Olofson, der sammastädes så at föga hopp är 
om lifwet.

Inkom D. Pehr Rudbeck.
Mölnaredrängen då wachten kommit dijt, lopp bort till skogs aff räddhoga. 

Men sedan befunnits af Anders Olssons tolfmans i Fullerö och G:le Upsala 
sochn, attest, att det war ingen fahre om lifwet, icke heller kunde man finna 
det ringaste sår eller blånad, allenast att hans wänstra arm syntes något tiockare 
än den högre. Och fast Thomas Olofsson låtitz för wachtdrängarne som han 
intet förmått tala, har han lijkwäl då tolfman war der, så friskt taalt som 
någonsin förr. Frågades om parterne woro inne tilstädes? S:des ney. Hwar- 
före differerades saken till näste Consist. minus.

IV. Påminte Rector huru gamble Academiens taak genom läck förfaller, 
och aldeles bortskiämmes; borde derföre bättras. Resolutio. Det skall sees der 
effter och byggas.

V. H:r Pehr Barck Ferners änckios son i Broby begärar en lijten tompt 
aff Academien, williande gifwa så stort stycke igen i wederlag. Här emot 
uplästes h. Verelii skrifteligen författade votum der om, att det ingalunda
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skulle effterlåtas henne, emädan hon är obeskedelig, och lärer sedan taga igen 
det hon hafwer gifwit till wederlagh. Resolutio. Det skall besichtiges af 
Qvaestore och inspect. aerarii om det är så att Academien utan skada kan 
umbärat. Sedan om bytet giöres, måtte det confirmeras af häradztinget.

VI. Det som Bärlingen hafft af Academien besichtiges och aff inspectoribus 
aerarii och tages sedan igen, effter Academien aldrig fadt någon wederlag af 
sal. Bärlingen derföre. Det wore och bäst att Academien far sielfwa fundum 
igen. Item skrifwes arfwingarne till att dhe restituera fundum, och gifwa skiäl 
hwarföre de hafft och willia hafwat borta.

VII. Om mantalspänningarne påminte Rector, att de ännu intet blifwit ehr- 
lagde. Resolutio. Rector gifwer genom Cursorem notification till Professorerne 
och Academiens ledamöter der om, att de med det snaraste betala dem till 
Roxen.

VIII. Berättade Rector at RickzMarskalcken [Johan Gabriel Stenbock] ännu 
håller på och anhåller hoos Majestetet om bytet med Academien. Påminte och 
att man skulle någon af Consistorio deputera att afläggia en gratulation hoos 
Konungen och unga Drottningen. Resolutio. Rector och h:r Rudbeck deputeras 
der till. Tilböd och h:r Gartman sigh, menandes att det behöfdes mehr 
än 2. men Rector swarade at man intet må komma så i radtals för 
May:tt.

IX. Landzhöfdingens h:r Lilliekronas bref till slotzfougden Samuel Steen 
de dato d. 22. Junii 1680. uplästes, huar uti han 1. förständigar huru kyrckio- 
heerden h:r Hindrich Byrelius i Rassboo sig beswärat, att Professores i Upsala 
giöra honom intrång på en des lagfångne åker wid staden, utur hwars posses- 
sion de honom aldeles stöta willia; anbefallandes 2. slotzfougden at han så 
lagar att kyrckioheerden ifrån sin possession af berörde åker ingalunda må 
blifwa ryckter, in till des han der ifrån genom laga domb winnes som gref. 
Axel Lillies ordres af d. 28. Febr. 1678, och 5. April samme åhr uti book- 
stafwen det widare exprimera, i synnerheet emädan saken i Kongl. Cammaren 
är worden anhängig, och samma controversie ännu ligger der oafgiord, alle- 
gerande det 30. capitel JordB. L.L. §.4.

Resolutio. Då landzhöfdingen kommer hijt skall man remonstrera muntel. 
honom sakens beskaffenheet, effter han förmenas innan kort komma hijt.

X. Uplästes landzhöfdingens h:r Duwalls bref till Academien med bijfogat 
Kongl. HofRättens resolution att Rosenstierna må proseqvera sitt emot Simp- 
tuna häradz synedom tilbudne wad in under lagmansrätten, hwar uti h:r 
Duwalt med Acad:n söker att conferera om samma saak, emädan han be- 
fruchtar det Rosenstierna så länge han i possession sitter icke lärer med alfwar 
sökia att fullföllia saken. Resolutio. Det swaras skriffteligen h:r Duwalten att 
nästkommande wåhr blir förmodeligen lagmanstinget, och om Rosenstierna då 
icke proseqverar sin saak, så prtesenterar Academien häradzsyningsdom till con- 
firma//on. Hwilket och samme dag afgick.

Dhen 7. Julii
hölts Consistorium majus närwarande h:r Doct. Erico Benzelio, p.t. Reet., 

Doct. Samuele Skunck, h:r Johanne Gartman, h:r Olao Rudbeck, Doct. Petro
7 - 7 3 4 2 2 0  Sallandtr
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Hoffwenio, h:r Claudio Arrhenio, h:r Andrea Norcopense, M. Johanne 
Columbo, M. Matthia Steuchio, J. Arrhenio Qvaestore, qvi et acta notavit absente 
Secretario.

I. Rector sade sig giärna willia effter constitutiones wid hwar samman- 
kompst låta upläsa nästföregående sessionis acta; och nu till en begynnelse 
det protocollet sist hölts; men effter som Secretarius strax der på bortreeste 
och icke ännu igenkommit, så kunde det intet skie denna gången.

II. Slöts att inspectores aerarii besee det rummet uti den ena domkyrckians 
pelare, som förr är nämbt och föreslagit såsom beqwämt till Academiae 
archivum, effter som förre rummet, som i kyrckian blifwit der till brukat är 
äfwentyrligit och osäkert för eld och an/zat.

III. Rector frågade om någon weet antingen Samuel Arfwidson, som drap 
Tolboum, är ännu här inne i landet, eller om han är kommen uth på frem- 
mande orter? På hwilken händelse är onödigt att widare låta slå effter honom? 
Resp. Han förnimmes redan wara kommen till Paris, hwilket h:r Norcopensis 
sade sig aff säker hand hafwa, emädan hans fahr hade honom det sielf genom 
skrifwelse låtit förnimma.

IV. Rector begiärade wetta, om, när, och af hwem giärdzgårdz synen skall 
förrättas, som Acad:n och staden slutit skole hållas åhrligen 14. dagar för 
Olofsmässa?

H:r Rudbeck swarade sig och h:r Norcopens. å Academiens sijda, och råd
man Gam och Johan Thomesson guldsmed å stadzens sijda tagit sig detta uppå, 
och med första willia samma syn förrätta, och skaffa någon wissheet om hwad, 
och huru mycken giärdzgård hwar och en bör hålla som hafwer åker, effter 
mången ännu det icke weet.

V. Bewilliades Daniel Bechman Wesmanno testimonium, effter som ingen 
wiste berätta om honom något, som det hindra kunde.

Item bewilliades Henrico Kolthoff godt testimonium, effter han är 
wäl bekant för sin flijt och skickeligheet, der af han och giordt prof 
publice.

VI. Frågade Rector om den gamble sedwanen till publice convocera den 
studerande ungdomen genom ett programma ännu observeras eller icke? 
Swarades att sombl. observera honom och somblige intet.

Resol. Effter som studiosi nogsampt wetta af sig sielfwe hwad djdh de böre 
åter igen komma till Academien, och dhe wid gymnasierne mehrendeels för
undra sig öfwer sådane intimationer som således kringsändes, icke wettandes 
hwad de betyda, så kan och må man wäl låta det blifwa.

VII. H:r Gartman såsom inspector aerarii, och Qvaestor som effter Consistorii 
slut warit i Broby i Börie sochn och besett det byte som Ferners änckia 
begiärar giöra med Academiens praebende hemman dersammastädes, på ett 
lijtet stycke af en täppa, berättade nu der om således: Änckians hemman 
ligger mitt i byn och har wäg eller gata på alla sijdor om sigh. Norr om 
hennes gårdh, twärt öfwer en mycket trång gata har Hässleby fruns [o: Marina 
Sjöblad, f. Dufva] hemman legat, och på båda sijdor om det samme i öster 
och wäster ligga twenne skatt- och militie hemman. Uti det östre skatt
hemmanet är elden förlidit åhr upkommen, och har strax itändt jämwäl 
Hässleby henruwanet, hwilket emädan det låg nära in på änckians ladugårdh,
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ty kom och elden strax dijt, och afbrände så heela hennes hemman. Nu 
har änckian begynt upbyggia sin mangårdh igen, och wunnit af Hässleby frun 
lof till sättia sin ladugårdh något der ifrån, på samme rum, der Hässleby 
hemmanet förr warit bygdt, så frampt hon kan gifwa eller skaffa henne annor 
plats igen till byggia sitt herm«an uppå, på det alle hemman i byn måge blifwa 
så åthskilde att dhe icke tarfwe befruchte någon lättelig eldzwåde af huar 
andre. Sedan har änckian budit frun till wederlag en plats i giärdet wästsud- 
wäst wid pass ifrån Acad:s prebende, men effter som hela byn der igenom 
fruchtade för ohägn på samme giärde, så giordes det förslaget om intet. 
Sedan hafwe de fattat det förslaget, att effter som emällan det wästre skatte
hemmanet, och der Hässleby hemmanet förr legat heela byn hafwer sina täp
por, hwar af den norre delen är diup och står om wåhren under watnet, som 
af åhn upstiger, men öfre delen hög och fast, ty uplåter änckian den öfre 
delen af sin täppa åth frun till wederlag, hwar in till och Hässleby täppan 
ligger närmast, och will så frun byggia sitt hemman på dem både; men 
emädan på änckians plats ligger en stoor tumubw, som emot Kongl. förbodh 
icke bör röras, så blifwer samme plats för trång, att byggia på, begiärar 
altså änckian af Acad. at hon wille till frun uplåta den högre dehlen af sin 
täppa, som ligger näst in till hennes egen, så will hon gifwa Acad. den andre 
dehlen af sin täppa igen, eller och låta fruns hemman taga den till wattnwäg, 
och frun gifwa Acad. den lägre dehlen af sin täppa igen, så att Acad:s hemman 
må hafwa sitt alt tilhopa neder uth med åhn. Men deras mening om detta 
bytet war denna. Heela byn i gemen, och hwart och ett des hemman i 
synnerheet, synes fuller mycket wälfårdas igenom detta bytet, så wida att de 
alle komma så långt åthskilde, att dhe icke så lätteligen måtte flere genom ens 
wållande wid are afbrinna, som nu denna gången skiedt är, men sä torde 
samme byte framdeles och i längden blifwa missbrukat till prebendets prae- 
judice och förfång. Men skulle bytet lijkwist tillåtes, så måtte alt sådant 
tilbörligen förekommas igenom ett instrument, (etc.).

Resol. Till att afwäria, så mycket menniskligit är, all widare eldzwåde så 
wäl ifrån den ena som den andre gran«en i byn, så tillåtes bytet, der Acad. 
far den andre delen af fruns täppa igen för sin den öfre, doch med det 
föreordh, att detta bytet i längden icke wrångeligen uthtydes, eller på hwarie- 
handa sätt missbrukas, till Acad:ae hemmanets hwariehanda förfång, hwilket om 
så sökes, så förbehåller sig Acad. att samme byte strax ryggia, och sitt igen- 
taga. Och till att deste bättre förekomma all den oreda framdeles här af 
föllia torde, så bör uprättas ett instrument, der uti bytet omständeligen in
föres, sampt hwad och huru stoor plats Acad. der uplåter och igenbekommer; 
och att der Acad. wederlag skulle framdeles af någon blifwa klandrat, Acad. 
då har sig förbehållit att sitt igentaga. Detta instrument skall sedan upwijses 
på tinget, och der in protocolleras, och der på tagas tingsrättens attestatum. 
Och effter som både frun och änckian hafwe sine lador tillredz att upsättia, 
och snart lijder till skiördetijden då husen behöfwes, så at intet långt drögs- 
måhl kan tålas, ty effterlåtes dem att intaga den Acad:s plats, som de begiära 
och Acad. dem uthwärkar, så snart fruns skrifft inkommer, att hon will gifwa 
Acad. igen den nedre eller lägre delen af sin täppa. Sedan kan det ofwan- 
talde instrumentet med första uprättas.
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VIII. Slöts att mätningen i Inninge och Staby sochn skall förrättas effter 
häradzdomen som Gyllenklous fougde upwijst.

IX. Sal. Doct. Brunneri änckia frågade huru hon skall bära sig åth med pant- 
åkren och des bruk, effter som h:r Henrich [Byrelius] i Rasbo nu begynner 
åter att mängia sig der i? Resp. Acad. förmodar intet annat, än att när h:r 
landzhöfdingen i tillstundande weka hijtkommer och blifwer ännu informerad 
om saken, han då lärer conservera och maintinera Acad. wid sin rätt; i medier 
tijd må änckian giöra sitt bästa.

X. Berättade Rector att sal. Myrichs [Murichs] creditorer, nembl. Ekbomen, 
Flurens änckia och Petrus Skult, anhållit om arrest på hans saker, som systren 
undfått på bakh[?], och den wunnit, så att sakerne blifwit insatte hoos en 
man i förwar, med befalning at dem intet uthlefwerera förr än hon clarerat 
skulden, men sedan har han genom Ringii, som menas, underhandling lef- 
wererar samme saker uth, det Rector tyckte illa wara. Rector frågade om någon 
weet sal. Myrich hafwa flere creditorer? Resp. ney. H:r Steuchius berättade 
at Myrich hoos honom warande Rectorem tilståt, det han war Skult skyldig
10. rdr.

XI. Frågade Rector om Petri Stolpes saker warit arresterade mehra än för 
Petnei änckios sölfwerkanna, den han nu restituerat och fått arresten löös? 
Resp. ney.

XII. Upwijste Rector lectorum i Gäfle upsats på den cronotijonde som skall 
innestå hoos Acad:ae personer och dem tilhöra. Resol. Listan sändas omkring 
till dem skyldige, och dhe betala sin rest.

XIII. Uplästes .111. Dn. Cancellarii intercession af d. 13. Junii för Petro 
Isopaedio, att få strax komma till Academien igen och der fortsättia sina studier. 
Consistorium tyckte illa wara att Isopaedii fader understått sig till att således 
repraesentera saken för H:s HögGrefl. Ex:cellce och minuera sin sons för
seende, der han lijkwist warit ju så högt interesserad i excessen som Skruf- 
warne. Klagade och att ingen disciplin kan på det sättet hålles wid Acad.

Resol. Protocollet denne excess angående skall öfwersändas, at H:s Hög
Grefl. Ex:ce må der af see Consistorii oskyldigheet i detta måhl. Skall och 
saken genom bref representeras och hemställes H:s HögGrefl. Ex:ce att 
widare här utinnan determinera hwad som behagar. I samme bref begiäres och 
att Consistorium måtte en annor gång, när sådane beswärsskriffter inkomma, 
få communication der af, och tilfålle att sig der öf:r förklara.

XIV. Rector frågade om det är kommit till någon roligheet med adjunc- 
turerne? Resp. ja. F:s om då M. Colmodin intet får någon adjunctur? Resp. 
Han får den som löös blifwer effter Profrr Holm.

XV. Slötz att dhe documenter som i inventario nämnas såsom dhe dher 
böra inläggas i kyrkan, skola utsökias och dijt skyndas, hwilket och skiedde 
d. [datum ej utsatt ].

XVI. Uplästes 111. Cancellarii breff och recommendation för sal. Schefferi 
sterbhuus angående Flogsta praebende. Rector: Jag tycker illa wara om dhen 
general resolution Kongl. May:tt nyl:n giort om alla Acad:ns praebende och för 
alla Professorum enkior skall på detta sättet igenom bruten blifwa, ty det gifwer 
ett skadekt exempel, men iag önskar man hade allegerat andra skiähl till 
att detta undanböya, än som skiedt är, och icke graverat sterbhuset med dhen
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beskylningen, att dhe sielfwa warit wållande der till, att hemmanet blifwit öde, 
hwilken beskylning intet synes mig hafwa någon grund, ty både Consistorii 
acter och dhen dher håldne ransackningen lärer wara för sterbhuset i detta 
måhl, ju åtminstone är hon intet bewist. Jag såg ogierna at enkan på annat 
sätt kunde blifwa hulpen, om Acad:n finner sig något dher till obligerad. 
Consistorium: Hon må sökia refusion af dhen som warit orsaken till skadan, 
hwar ifrån Acad:n och wij äre alle fri je och oskyldige, och är mehra än under- 
ligit, att hon will begiära, att andre som mycket wäl behöfwa sitt skola af 
sin lön betala det som dhe intet äre skyldige. H. Gartman klagade, att, ehuru- 
wäl han effter Kongl. staten och sin fullmackt samt åtskillige Kongl. resolu
tioner är berättigad till hemmanet och har effter 111. Dn. Cancellarii förklaring 
och Consistorii slut tilträdt och upkiört, så har lickwist enkian sådant alt 
oachtadt Consistorii förbod begynt att [lucka i originalet j uti hans bruk. H. 
Columbus affträdde.

Johan Scheffer inkom  och talade således: A:o 1673 b lef Flogsta öd e, och  
m iste min sal. fader dhär all säden det åhret, låg och hem m anet öde  
någon tijd bort åth, förr än det kunde uprättas igen. Och derföre skattade 
H:s Kongl. May:tt skiäligt och rättwist, att min m oder måtte effter hans död  
behålla det, till des hon finge dher af sin refusion. M en att H ans H ög-  
G reffl. Ex:ce R ijkz Cantzleren i förstone här utinnan annorledes determ ine- 
rade, det kom  af en om ild berättelsse, som  han sie lf  sade, att när han fick 
w eta huru det rättekn war, så fattade han straxt helt andra tankar här om , 
och förm odar iag att V. Consistor, lärer blifwa wijd K onungens bref, och låter 
oss dhenna K ongl. nåden åtniuta, att man intet far orsak att giöra någon  
wijdare ansökning. Affträdde här m ed.

Rector: Effter iag haar något särdeles att uträtta nu med posten, och elliest 
för andre orsaker skull intet will sittia i dhenne saken wijdare så går iag nu 
bort och lemnar ProRectori mitt rum. Affträdde här med och straxt dher 
effter h:r Gartman. ProRect. h. Rudbeck satte sig i Rectoris ställe. Consistor, 
qverulerade mycket der öf:r, att ehuruwäl Acad:n winner dhen ena Kl. för
ordningen och res:on effter dhen andra, så far hon lickwist aldrig der wid 
blifwa, aestimerade elliest sal. h. Schefferi meriter men tyckte enkan ingen orsak 
hafwa at wijsa sig så swår emot Acad:n och till att begiära att Acad:ns 
stat och betiänte, af hwilka många icke weeta om morgonen hwad dhe om 
afftonen äta skola af sin ringa lön och underhåld som des utan mycket brister 
för dem, förskiuta till refusion åth henne för den skada, som de aldrig 
gifwit den ringaste orsak till etc. Tychte ey eller wara mindre obilligt, om h:r 
Gartman hwilkens profession Flogstad effter Kongl. staten, fullmacht och 
Kongl. resolutiomr tillkommer skulle bestå henne den skade hon klagar 
öfwer, effter som ey eller han warit der till någon orsak, och des utan heela
9. åhr suttit uti ett mächta slätt tillståndh hafwandes wid sin profession ett 
ringa extraordinarie salarium, tychte widare att änckian på detta sätt söker 
att icke så synnerligen löna Consistorium och Acad. för det de genom sin 
intercession hoos H:s Ex:ce R.R. H:r Georg Gyllenstierna skaffade henne 
nådåhr af professione Skyttiana, som hon ellies intet bekonvwit. Och war i den 
underdånige tillförsicht, att när saken blifir H:s May:tt i underdånigheet 
remonstrerat, så lärer H:s Kongl. May:tt wisserl. wara dem andre änckiorne,
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Professorerne, och andre fattige betiente så nådig, att H:s May:tt icke lärer 
willia de skola utan något det ringaste sitt brott mista, och utan någon sin 
obligation gifwa änckian af det de tiena före och skole lefwa af. Frågades 
hwad Qvaestor har till säya och påminna i denne saken, effter som hans plicht 
är att låta sig wårda om Acad:s godz och statens aflöning, som nu på desse 
åhren brustit wid pass till nijotijotusendh dahler, hwarföre och mången lijdit 
stoor nöd, fruchtandes den blifwa ännu större om så skulle gå som nu till- 
biudas. Qvaestor: Effter iag heela den tijden iag suttit här wid secretariaten sedt 
så af actis som förfarenheten huru gångit är både i de förre och senare tijder 
med Acad:s prebender, och huruledes månge otillbörl. söckt att draga dem 
på hwariehanda sätt ifrån Acad. och dem till en dehl ändtel. bortdragit, hwar 
igenom, så wäl som genom månge andre tillstötande swårheeter, Acad:s 
goda tillståndh, uti hwilket H:s Kongl. May:tt sal. Konung Gustaff, glor- 
wördigst i åminnelse, satte henne, märkel. synnes willia afftaga, så att der så 
immerfort continuerar, fruchtar iag hwar det omsider stanner; derföre har 
iag på ett papper tydeligen och uthförkn uthsatt min mening både om pre- 
bendernes natur och beskaffenheet, och om de ansökningar som offta giöras 
på dhem, hwilken min mening iag och begärer må komma till acta, på det iag 
icke må förorsakas att flere reesor säya det samme; ty iag weet fuller det 
stanner intet här wid, utan komma wäl flere som begära det samma, aldenstund 
här och sitta änckior, hwilkas män i månge åhr för andras snålheet skull 
suttet aldeles utan prebender. Somblige Professores hafwa och mist hela hem
manen genom wådeldh, och måst dem sielfwa igen upbyggia af sine egne 
medel.

ProRector badh det upläsas, hwilket och skiedde som föllier.
1. Academiens praebender, så pastorater som bondehemmanen, äre Acade- 

mien donerade, icke så att deras räntor och afgifft skall afföras in aerarium 
eller komma till cassam publicam, och sedan der utur igen uthdehlas till dem 
betiente och Academiae statens aflöningh; utan så att dhe äre hwart sin profes
sion och ämbete under Academien tilslagne, Professoribus och dem betiente 
till en commoditet, utom deras ordinarie löhn och salarium, antingen dhe då 
willia dem sielfwa bruka och der hafwa sitt afwel, som Cronans egentelige 
intention warit, eller och till sin nytta låta dem brukas aff andra.

2. Äre prebenderne således tillagde professionerne, att dhe der ewärdeligen 
blifwa skole oförryckte, och der ifrån hwarken förbytas eller bortbedias, så 
att hwar och en som antingen genom döden eller ellies afgår, bör effter 
Kongl. förordning och resolutioner, lemna sin successori prebendet tillijka 
med lönen, och andre ämbetet tillhörige commoditeter.

3. Effter prebenderne således warit hwart sitt ämbete tillagde, så hafwa och 
dhe, som ämbeterne wid Acad. beklädt, sielfwa sig om dem bekymbrat, dem 
hägnat och förswarat, och pra?benderne således gifwit hwarken Consistorio 
eller Qvsestori något beswär, mindre förorsakat Acad. någon den ringaste om
kostnad.

4. Under en sådan privat possessorum försorg för desse prebender, be- 
gynte effter någon tijd en och annan, såsom sal. Bureus och sal. Zebrosynthius 
etc. söka att draga sine prebender, som de nutit wid ämbeterna, och dem 
transportera enskylt in på sig och de sine, optänkte åthskillige medel samme
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sitt otillbörlige upsåth att fortbringa, hwilket föll dem så mycket lättare, 
som då ingen nomine publico sig om prebenderne bekymbrade, eller hade 
öfwer dem någon upsicht. Somblige fattade thet förslaget, att de wid krigs- 
och andre publiqve beswär försträckte på dem penningar till Cronan, och 
sedan de således fatt dem löse och dem en tijd possiderat i pantewijs, låta 
dhe donera sig dem reent af ifrån Academien. Somblige, som hade i hofwet 
någon gällande patron, och således icke behöfde någon förpantning, uth- 
wärkade sigh strax bref, och utan det ringaste ord till Academien eller Con- 
sist:m borttogo hemmanen. Andre uthwärkade sigh Kongligit tilståndh till 
draga prebenderne med sig ifrån den ena professionen till den andre, hwar 
igenom hemmanen brachtes uti en confusion, och hade de sedän lätt wid till 
winna sitt upsåth och afbedia sig Kongl. bref der på, helst emädan Consistorium 
äntå lätt så passera.

5. Af denne confusion betiente sig sedan andre flere, föregifwandes hoos 
öfwerheten nu det ena nu det andra, såsom det, att igenom det eller det 
prebende hemmanets abalienation icke något afginge Acad. utan hon hade dess 
utan sin fyllnad, (etc.). Hwilket lätteligen troddes, helst der någon profession 
stod vacant, och i medier tijd, förr än han blef besatt igen, ingen i des rätt 
vigilerade. E. g. sal. Doct. Loccenius drog A:o 1634. Wittulseng prebende med 
sigh ifrån professione historiarum, hwilken det war tillagt, och der det med 
rätta borde wara, till professionem juris; hwar igenom Skediga, som till des 
warit wid professionem juris, och Heiner och Crusius det hafft hade, kom på 
språng, och stannade intet förr än det omsider genom sal. Doct. Brunnium, 
gick med allo både ifrån profession och Academien. Åter A:o 1648. drog sal. 
Loccenius Wittulsengh med sig ifrån professione juris till bibliotheqvariaten, 
hwar igenom Flogstad först kom på språng, och går kan skie, samma wägen 
som Skediga, innan det lychtes, om man det icke rätt nu förebygger. Och 
sedan Wittulseng nu således blifwit dragit, och ingen mehr så noga wiste, till 
hwilken profession det egentel. hörde, föll honom intet swårt, att på fåmte 
åhret der effter, sedan han i heela 26. åhr possiderat det för ett Acad:s 
prebende, uthwärka sig donation der på, hwilken han ändoch aldrig upwijste, 
utan lätt der med bestå till sine effterkommande, då man ännu mindre kun
skap måtte hafwa, om henuwanets egenteliga beskaffenheet, som och skiedde. 
Ty när det hemmanet och den der å ehrhållne donation nyligen hades före 
uti Kongl. Reduction, war ingen i Consist:o qwar, som kunde der om gifwa 
fullkomblig underrättelse och uplysning, förr än iag den saken med stort 
beswär, uthredde, betienandes mig af de Kongl. bref iag der till införskaf
fade. Hwilket om icke skiedt hade, så hade Acad. utan tuifwel redan warit 
aldeles qwitt jämwäl det hemmanet.

6. Der så hände att hans successor, som prebendet således borttagit, yrkade 
på att fa det igen eller något an/zat i des ställe, så halp man honom till få 
derföre antingen ett pastorat så länge, eller ett annat prebende, som af de 
qwarblifne först blef löst, och lätt så den professor, som senare tillkom, i 
någre åhr exspectera. Men hwad hände? Effter någon tijd åter kallades pasto
ratet, såsom det der icke måtte wara hoos philosophos, och kom ey eller hem
manet widare tilbaka, på hwilket sätt både Sunnerstad hemman och Nääs 
pastorat äre Academien gångne utur händerna.
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7. När andre, utom Academien, sågo henne wara så wårdzlöös om sine 
prebender, och des egne betiente, som effter sitt ämbetes och edz plicht, 
borde söka och befrämia des wälfårdh, sig med des skade och afsaknad så 
richta, begynte och dhe gapa effter samme prebender. Jag wet ett exempel. 
Upsala stadh lätt donera sig Sätuna ladugård och hwad ränta Cronan der hade 
behållen, men när han satte sig i possession der af, tog han och tillijka in 
Acadrs prebende der sammestädes. Och effter som Acad. då lätt så gå, så be
håller staden det ännu i dagh.

8. När häradzfougderne och deras underhafwande sådant alt sågo, begynte 
och de angrijpa prebenderne, graverandes dem på alt sätt, såsom Crono, och 
förandes dem jämwäl i rote.

9. Nödgades fördenskull Consistorium omsider sluta och decretera, att 
Qvaestor skulle på Acad:s wägnar publice wederkännas alle ännu behållne pre
bende hemman, föra dem ibland dhe andre Acad:s godz och på alt sätt låta 
sig om dem wårda, hafwa på dem upsicht och dem tilbörl. hägna, så att de 
effter Kongl. förordning måtte blifwa oförryckte och ograverade, och weder- 
börande således hafwa der af sin tilbörlige nytta och fromma. Giorde och 
hoos Majestetet en underdånig repraesentation, hwad der på omsider föllia wille, 
att prebenderne således gingo undan Academien, och wan Kongl:t förbodh 
der på med widhängd förklaringh, att alle sådane bref, som antingen då reda 
wore, eller der effter blefwo uthwärkade sub- et obreptitie, skole wara ogilla 
och af intet wärde.

10. Ifrån den tijden har någorlunda skapeligen tillgått med prebenderne, 
ehuruwäl den skadelige oseden, huilken födt den ofwantalde oredan af sig, 
att draga prebenderne ifrån det ena ämbetet till det andre, icke ännu aldeles 
uphört, fast än H. R. och Acad. Cantzlers HögGrefl. Ex:ce twå gånger 
aldeles förbudit sådane ombytningar, och här in loco slutit, att hwart och 
ett prebende skall blifwa oförbytt wid sin profession och ämbete, effter som 
dhe då den tijden wore; utan man seer än i dag genom privat ansökningh 
och recommendation denne hälsosamme förordningen kastas öfwer ända. 
Hwar med så länge Consistorii membra sielfwe intet afstå, så länge blifwa och 
Academiens prebender aldrig otenterade aff andre.

11. Sedan nu ofwantalde oreda igenom berörde Consistäi sluuth blef så 
tämmeligen remedierad, upkom åter i des ställe en annor swårheet med pre
benderne; i det att sedan Cronan, för krigs och andre publiqve beswärs 
skull, nu intet widare hinte underhålla dhe framledne Professorum änckior 
och omyndige barn, som tillförende skiedde, så begynte dhe samman igenom 
en och annan uthwärka sig Kongl. bref och lifztijdhz frijheter uppå dhe Acad:s 
praebender som deras salige män innehafft wid sina ämbeten, och måste så deras 
successorer antingen sitta aldeles utan hemman, eller och i prebendernes ställe 
innehafwa andre Acad:s hemman, hwar igenom inkompsterne blifwit för
minskade, och aflöningarna märkeligen brustit, och änckiorne äntå icke blif
wit så synnerligen hulpne.

12. Hafwer Academien nyl. måst söka, och igenom H:r R. och Acad. 
Cantzlers nådige befordran wunnit Kongl. resolution för sigh, att prebenderne 
skole hädan effter blifwa hwart wid sin profession och icke förlänas till 
någon änckia. Och att änckiorne af andre Academiens medel och inkompster
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skole hafwa åhrl. hwar till underhåld 20. t:r spannemåhl, hwar medh dhe äre 
bättre belåtne, och Professores conserveras wid sine prebender.

Jagh sluter fördenskull af alt detta, att Academien och Consistorio högel, 
åligger oryggel. hålla sig wid denne Konglige förordning, och medh största 
flijt söka att den samme må hörsamblighen effterlefwas och af ingom öfwer- 
trädas. Är och någon så dierf och obillig, att han annat söker och der emot 
sig bref förskaffar, så will det wara nödigt att Academien söker sådant 
affböya, och, der annat ey hielper, då giör hoos Majestetet en underdånig 
remonstration; wäll wettandes, att der denne Kongl. förordningen blifwer en 
gångh igenom båradh, lärer man sedan fåfängt söka der wid maintineras. Ty 
ett exempel är begynnelsen och orsaken till flere. I lijka måtto wore och nyttigt 
för Academien, till att lindra des stat, som nu så högt graveras, att hon 
söchte hoos Majestetet, att dhe änckior och sterbhuus, som af Cronan hafwa 
sitt goda underhåll, måge låta sig der med nöya, och icke tillijka gravera 
Academien, hwar igenom mycket brister för dem betiente, och effter som 
det synas olijka bytt wara, att somblige skole allena hafwa tiugu tunnor spanne
måhl af Acad:n, och somblige jämpte samma spannemål, och så annat godt 
underhåll af Cronan.

Föllier hwad iag menar om den skade en eller annan tager på sitt pre- 
bende, och huem som bör den samme refundera.

Såsom serarium eller Acad:s publiqve cassa, icke bekommer uthlagorne af 
Acad:n förmå det praebenderne skola oförrychte blifwa hwart wid sin pro
elier kosta någon pänning på dhem, eller hafwa af dem någon skada, mindre 
dem reparera, eller deras på hwariehanda sätt tagne skade refundera, hwilket 
ey eller någon för detta begiärat, så wijda iag weet. Utan den som pre- 
bendet possiderar och nyttiar, bör det och wid macht hålla, och der han det 
försunvwar, det åter reparera och uptaga. Ty den som hafwer nyttan af ett 
ting, den samme bör och kienna tungan der af, och icke skudda den in på 
någon annan. Hwilket om någon obilligt och samwets löst söker, så bör det 
honom afslås och ändteligen undanböyas. Ty tillåtes det för en, så fa och 
alle andre öpen wäg, och kunna med samme rätt, eller rättare sagt, orätt, 
söka refusion af Acad. för den skada de tagit på sine prebender, eller för 
den tijd de suttet utan prebender. Skall och Academien stå skadan för alle 
prebenderne, så är bättre att hon afhielper sig deras curam igen, och lemnar 
dem under privatorum administration och handhafwande igen, som de förr 
warit, och hoppas iag att ingen skall på sådant fall obligera Qvaestorem till på 
något sätt wårda om dem, effter som iag och då gierna will wara derföre 
förskont, ey eller förskiuter iag en penning af min löhn till någon sådan 
oskiälig refusion. Korteligen. Prebende-pastoraten och hemmanen äre alle af 
en art och beskaffenheet, hwar och en som dem innehafwer, betienar sig der 
af som han bäst gitter. Försummar han det, så skylle sig sielfwer, är och någon 
annan, som honom uti nyttiandet hindrar, eller prebendet för honom skadar, 
så söke honom derföre, och tage af honom sin refusion. Item, lemnar han 
prebendet bättre än han det emottog, och öfwer det han åhrl. det bordt 
förbättra, tage derföre betalning af sin successore, effter föregången wärde- 
ring; lemnar han det wärre så plichte effter lag för huseröta och annat.

Hwad min mening är i synnerheet om sal. h:r Schefferi sterbhuus ansök-
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ning, att antkgen fa behålla Flogstad prebende, så länge de blifwa betalte för 
den skada dhe der tagit, effter som änckian icke kunnat der på winna lifz- 
tijdhz frijheet, som hon i förstonne begärat, eller och på annat sätt fa sin 
refusion derföre af Acad:n dhet lärer nogsampt synas och afftagas, af det 
tillförende sagt är. Och håller iag så före att änckian är förledd till giöra 
en sådan oskiälig ansökning, och att om hon blifwer i saken wäll och rätt 
informerad, hon då icke widare lärer samma sin begiäran påstå och Acad. der 
med beswära, effter som hon annat af henne förskyllat, jämwäl der med 
att hon skaffat henne genom sin intercession nådåhr af professione Skyttiana, 
det hon ellies intet fatt hade, kunnandes hon och des utan nogsampt see huru 
oskiäligt det är, att dhe andre änckiorne, aff hwilke en dehl äre mycket 
torfftige, och andre fattige af Acad:s betiente skole taga brödet utur munnen 
på sigh och gifwa henne. Ellies seer iag intet annat, än Acad. måste söka 
Kongl. Majestet, och giöra der en underdånig remonstration. Men h:r Gart- 
man blifwer wid hemmanet, som honom effter staten och Kongl. fullmacht till
kommer, och han effter 111. Dn. Cancellarii och Consistorii sluuth redan till- 
trädt och häfdat eller upkiört. (etc.).

Upsala d. 7. Julii 
A:o 1680.

Jacob Arrhenius.

Consistorium: Det är alt godt och wäl sagt, och äre wij allesammans i 
samme mening, Gudh gifwe Acad. finge en gång blifwe der wid, och hwar 
och en wille wara så rättsinnig att han icke sökte något emot Kongl. förord
ningen och resolution om prebenderne, och icke begiärade brödet ifrån andre, 
och der ibland mången fattig, som och på sådant sätt går sitt qwitt, och klagar 
och suckar der öfwer. Påmintes att sal. h:r Scheffer i sin lifztijdh söckt 
samme refusion som änkian nu söker, men det blifwit honom aldeles afslagit, 
effter som aldrigh någon förr med skiäl kunnat begära eller wunnit sådant, 
och der med låtit sig nöya.

Res:o. Aldenstund Kongl. staten och månge Kongl. resolutioner för 
Acad:n förmå det praebenderne skola oförrychte blifwa hwart wid sin pro
fession och ämbete, och ingen änckia något hemman hädan effter må hafwa 
och Kongl. fullmachten för h. Gartman A:o [lucka i  orig ina le t]. Hon består den 
löhn och de commoditeter som hans profession tilhöra, och hans antecessor 
der wid innehafft, hwar ibland är Flogstad praebende; 111. Dn. Cancellarius och 
nådigt sig der hän förklarat genom förre Rectorem och ProRectorem, och 
Consistorium till föllie af alt sådant förr immitterat honom i hemmanet, 
och han det tillträdt och upträtt; ty blifwer han, Gartman, och der wid 
effter förre sluth, effter som och Kongl. May:t i sitt bref för änckian aller- 
nådigst lemnar Acad:n fritt att refundera henne i spannemål, om så än tel. 
skall wara. Och der änckian emot förbod än wijdare söker hindra Gartman, 
inmängandes sig i hans bruuk, så maintinerar Academien honom emot sådan 
dierf otilbörligheet. 2. Skal uthdragas af jordeboken hwad Flogstad praebende 
räntan, emot andre små, hwilket tilhopa ey gifwit flere så mycket om åhret 
som Flogstad sal. h. Scheffer allena. Item, af actis, att sal. h. Scheffer i sin



i68o: 7 juli -1 9  juli 107

lifztijd söcht samme refusion, som änckian nu söker och begärat ett annat 
hem/«an i stället för Flogstad, men sådant blifwit honom aldeles afslagit, såsom 
en aldeles ogiörlig ting, och conjunct med månge andres oförrätt och skade; 
så att änckian, hwilcken ey hafwer större rätt än des sal. man hade, ey eller 
bör sådan oskiälig begäran påstå, utan sökia sin skadesman som hon bäst 
gitter effter lag, williandes Academien der utinnan räckia henne handen. Och 
af alt detta med hwad mehra här till tienar, skall sedan giöras en grundelig 
remonstra//on först hoos H:s Höggrefl. Excelhce och sedan hoos H:s Kongl. 
May:t huru obefogat och obilligt änckian i detta måhl söker att gravera de 
andre änckiorne och Acad:s betiente, ibland hwilke ingen är, som icke ju så 
wäl behöfwer sitt som hon, emädan hon, förutom det hon nutit nådåhr 
för twänne professioner, och förutan det åhrlige underhåll hon som andre 
änckior skole effter Kongl. benådning hafwa af Academien och så der öfwer 
hafwer i heela sin lijfztijdh af Chronan och Kongl. May:t sielf twänne hem
man under säteries frijheet.

Dhen 11. Julii
effter högpredikan närwarande h. Olao Verelio ProRectore, h. Carolo 

Lundio, h. Ol. Rudbeckio, D:r Petro Hoffwenio, h. Claudio Arrhenio, h. 
Andrea Norcopense, M. Matthia Steuchio, M. Julio Micrandro, och Arrhenio 
Qvaestore, qui acta notavit absente Secretario.

I. Berättade h. Rudbeckius at sal. h. Schefferi sterbhuus mycket trägit söker 
at fa uth Consistorii resolution om Flogstad, frågandes om de skola den fa 
eller icke? Swarades enhällel. ney, och at sådant är aldeles omanwerligit. Utan 
effter som H:s Höggrefl. Excelhce H:r R. Cantzleren Consistorio tilskrifwit, 
så wille och Consistorium der på swara och sig förklara. Och sterbhuset 
bör låta sig nöya med munteligit swar, och rätta sig der effter.

Dhen 16. Julii
effter predikan i auditorio vetere närwarande Rectore Magnifico, D. Skunck, 

h:r Gartman, h. Lundio, h:r O. Rudbeck, Doct. Hoffwenio, h:r Arrhenio, 
h:r Norcopense, h:r Columbo, h. Steuchio, h:r Micrandro, h. Qvaestore et 
Secretario.

I. Resol. att bref skulle afgå till landzhöfdingen om prästens i Rasbo h. 
Byrelii åker, hwilket och samma dag öfwersändes till Stockholm medh posten.

II. Andreae Ulfström W-Gotho [o: Uplando], och Laurentio Undino Up- 
lando bewilliades testimonia.

III. Lekandro [a Johannes Lechander, Neric.] effterläts att disputera de 
judice controversiarum in philosophia.

Dhen 19.
war Secretarius på Rectoris wägnar hoos h:r Verelium, at fråga, om han 

wille påtaga sig det omaket och blifwa assessor Consist. minoris? Hwar till 
h:r Verelius swaradt, at han nu länge nog i 28. åhrs tijdh har sutit i Con
sistorio, och begärar fördenskull här effteråth att blifwa derföre ursächtat.
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Dhen 22.
woro Rector Mag., Qvaestor och Secretarius och inlade in archivum som står 

uppe i kyrckan:
1. Ett det äldste Acad. Upsal. privilegiebref på pergament skrifit.
2. Grefwe Magni Gab. De La Gardies bytebref med Acad:n, hwar uti han 

gifwer Skäggestadh i wederlag för Ekeby.
3. Acad:s kiöpebref på Lårmans steenhuus wid store Torget beläget.

Dhen 23.
woro Rector och Professores tillsamans effter predikan i kyrckian, då 

Rector proponerade, att Carl Cnutson O-Gothus begär testimonium academi- 
cum, frågande om det skull [e] bewillias honom? Och om någon har sig hans 
profect bekant? H:r Verelius swarade: iag känner honom, men intet för något 
synnerligit godt, de andre Professores sade sig intet synnerligen känna honom, 
doch icke wetta något stort strafwärdigt med honom. Rector sade ytterligare: 
För desse skiäl skull, och effter man intet weet något ondt med honom, 
kunde man fuller icke neka honom testimonium; men i anledning af con
stitutionibus dhe der gifwa oss wid handen, att ingen skall admitteras resa till 
exteras regiones, som icke är blifwen examineradt af facult. theol. i sine chris- 
tendoms stycken, kan man neka honom, effter som han den examen icke 
undergått.

Dhen 28. Julii
Consistorium majus, närwarande Rectore Mag., h. Gartman, h:r Ol. Rud- 

beck, h:r Arrhenio, h:r Norcopense, h:r Spole, h:r Columbo, h:r Micrandro, 
h. Qvaestore och Secretario.

I. Uplästes acta Consistorii praecedentis.
II. Taltes om novo Decano i sal. Grubbs ställe, hwilken der till uthwällias 

skulle. Resolutio. Det skiutes till faculteten, hwem den der till finner närmast 
wara.

III. Frågade Rector h:r Arrhenium, om han icke wille blifwa adsessor Con- 
sist. minoris, emädan h:r Verelius sigh derföre ursächtat? Resp. Ehuruwäl det 
kommer mig sälsampt före, att iag så lätt skal blifwa adsessor, lijkwäl effter 
Consistorium ändtl. så behagar, will iag intet undraga mig det beswäret.

IV. Resol. att Qvaestoris cassebok, angående de intrader som till cassam 
studiosorum falla, skole confereras medh Decanorum böcker och matricula.

V. Consistorium hölt rådligit att bespara med gratulation hoos Kongl. 
May:tt till des han kommer till Stockholm, emädan han på den orten hwarest 
han nu wistas, är mycket öfwerhopat af åthskillige beswär, och torde för
denskull Academiens deputerade icke wara synnerl. wälkombne.

VI. Consist. praeced. 7. puncht uplästes som och den skrifft, hwar uti fru 
Mari[n]a Michelsdotter [Sjöblad, f.] Dufva obligerar sigh att willia hålla Acad. 
skadelöös, i det bytet som Acad. med Ferners änckia ingå skulle. Beror allenast 
der uti att instrumenterne uprättas.

VII. Till den 8. puncht af förre Consist. frågade Rector huru det komwer 
till att Gyllenklous fougde allegerar först häradzdomen af 679. och 680. 
och sedan lagmansdome# af åhr 675. Resp. Det synes wara kommit der af att
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bönderne sökt hoos häradzräcten på det de med mindre omkåstnad kunde 
komma af, att de måtte allenast få ägande syn; men om de sins emällan icke 
willia komma öfwer eens om alle sorterne, måste man blifwa wid lagmans- 
domen. Resol. Fougden reeser till Inninge och förrättar mätningen effter 
förre befalning, rättandes sig uti mätningen effter lagmansdomen af åhr 1675. 
Will Gyllenklou intet rätta sig effter lagmansdomen att uti alle sorterne del
ning skie måtte, går Acad:n till häradz nämbden och begärer des mätning 
effter lagmansdomen. Resolverades och att hwad som Mats Pärsson i Inninge 
förr kostat på, och hwad han nu påkostandes warder på synen eller mätningen, 
skall Olof Michelson lijka deelachtig wara af at betala, så att omkostnaden blir 
lijka stoor hoos dem bägge.

VIII. Till den 12. puncht frågades om chronlistan på Gefles gymnas., ännu 
blifwit omkringsänd? S:de Rector, att M. Fragmenius [0: Gabriel Phragmenius] 
sedan mehra begärt dilation der med, emädan pastor gifwit honom något wid 
handen, som kunde lände lectoribus i Gefle till uplyssning i denne saken, 
hwarföre han och innehållit der med så länge.

IX. Berättade Rector att Qvaestor beswärar sig öfwer häradzfougden Roxen 
att han instämer när han will Acad:s bönder och rättare till arbete, Aca- 
demien och Qvaestore oåthspordh.

Resolutio. Emädan hööbärgningen är nu alleredo förbij; altså kan med 
brefwet till landzhöfdingen om det wäsendet beroo, till des han kommer sielf 
hi j t, då man kan muntel. säya honom det.

X. Språkmästaren supplicerar at fa någon hielp till sin sons begrafningh. 
Resolutio. Han far 15. dr smt af cassa studiosorum.

XI. Domen om mölnare drängen Lars Olsson i Ulfwa som sitter inne på 
slottet och dräpit soldaten Nils Erichson, uplästes, hwar uti han fålles till 100. 
dr smt böter etc. Nu supplicerar drängen Lars Olofsson att han måtte fa 
tillgifft, emädan han har ingen som will gå i caution för sigh. Resol. Con
sistorium beskickar honom genom Cursorem, och låter honom wetta det han 
först seer till huru han med målsäganden kan förlijkas i en god mans när- 
waro som det kan bewittna, sedan skaffe sig löfftesmän för dhe penningar 
han blifwit saakfålt till Consistorium att erlägga, eller arbete för dem.

XII. Frågade Rector hum det blir med Körlings skuld? Respondebatur. Det 
skrifwes arfwingarnas procurator till der om, som förr är resolverat under 
h:r Verelii rectorat, och sättes den sex wekors dag, på det han icke må säya 
sig icke fåt tijd nog att gifwa arfwingarne detta tilkänna.

XIII. Samuel Steen slotzfougden frågar huru det blir med åker wäsendet 
emellan Acad:n och prästen [Henrik Byrelius] i Rasboo, emädan bärgningen 
lärer wara för handen, och landzhöfdingen säyes wara opasslig, så at han så 
snart intet kan wara hijt till förwäntande. Consistorium begärte att h:r 
Qvaestor wille taga sig det omaket uppå, att reesa till landzhöfdingen om detta 
ärendet. Hwilket Qvaestor, ehuruwäl han betygade sig af mycket annat wara 
denna tijden öfwerhopat, lijkwäl, emädan Consistorium ändtel. behagade 
honom detta påläggia, lofwade at taga uppå sigh.

XIV. Refererade Rector att fougden Lars Jacobsson begärar det han må 
fa niuta Consistorii resolution under h:r Gartmans rectorat sig till godo, hwar 
uti han menar sig befrijas ifrån sin skuldh.



I IO 1680:28 ju li -  4 augusti

Resolutio. Det blir wid den sidste Consistorii declaration under ProRect. h:r 
Rudbeck af d. 28. April 1680.

XV. Isach Månsson som förmedelst ächtenskapet är blifwen Unoniae dotters 
målsman, begär han måtte fa uth de penningar som af Celsii änckia in aerarium 
och Consist. insatte äre.

Resolutio. Det effterläts honom, men att man först gifwer Celsii änckia 
detta tillkänna.

XVI. Frågade Rector om de excesser som begås ute på landet af Professo
rum dränger uti pastoraterne, höra under tinget eller Consist. Acad. Resp. 
Det må lyda till tinget och ransakas der excessen är begången.

XVII. Resol. att i depositions salen skola insättas glasfönster medh trä
galler innan före, emädan han stoor rätt som ett uggleboo öde. Sedan taga 
Cursores nycklarne till sig, och swara för fönstren om de innan före sön
derslås.

Dhen 3. Augusti
wore Rector och Professores tillsammans i auditorio vetere.
I. Berättade Rector huru sal. Doct. Brunneri änckia och flere, som af pas

tore [Byrelio] i Rasbo incommoderas uti panteåkren, beswära sig öfwer b:te 
pastore, att han, williande sig betiena af landzhöfdingens till slotsfougden af- 
gångne bref, burit lija på åkren som de andre häfdat och sådt. Begiärandes 
de ödmiukel. Acad:s assistence emot ett sådant b:te pastoris egnewillige 
procedere.

Resolutio. Aldenstundh landzhöfdingen uti sitt bref har skutit saken till widare 
förklaring, och som Rector berättar sig hört, att det senare Kongl. M:ts 
bref intet widare will maintinera honom, än uti det han kan bewijsa sin laga 
possession; altså kan säden handteras af publice personer, och sättas i qwar- 
stad in loco tertio så länge till wijdare ransakning och förklaringh. Ty sålunde 
blifwer ingenthera parten praejudicerad, hwilket Secretarius pastori i Rasbo 
berätta skall, att han der effiter sigh hålla må.

II. Inninge boerna påstå att de må fa effter häradzdomen ägande syn. R*ro- 
lutio. Effter det i förre Consistorio resolverades att synen och mätningen skall 
skie effter lagmansdomen, altså blir det der wid, helst emädan det medh klara 
lagen är lijkmätigt.

III. Uplästes häradzhöfdingens Milanders bref, hwar uti han begärar at 
någon laga fullmächtig måtte sändas af Consistorio till Långhundrad häradz- 
ting till d. 21. Augusti som kunde bewaka Acad:n rättigheet uti den twistige 
actionen emellan rådm. i Stockholm Joel Hörner och skattbonden Anders 
Olson, sampt häradzhöfdingen h:r Johan Barclaij angående Wardala hem- 
manetz ägor.

Dhen 4. Augusti
hölts Consistorium majus, närwarande Prorectore h:r Verelio, h. Car. 

Lundio, h:r Ol. Rudbeckio, h:r And. Norcopense, & A. Goeding.
I. Uplästes Kongl. HofRättens bref, för sal. Schefferi änckia att hon wid 

possessionen af Flogstad skall förblifwa, jämwäl at med executionen af hennes 
åker skall anstå till des den Kongl. Rätt effter noga inhemptande af de till



i68o: 4 augusti -  18 augusti 1 1 1

saken hörige omständigheeter, kan pröfwa af hurudan beskaffenheet han är, 
och hwad der uti står tili att giöra.

'Resolutio. Det beswaras Kongl. HofRätten, at emädan Consist:m endels com- 
municerat, endels widare skall communicera med Kongl. May:tt och Rickz 
Cantzieren denne saken, altså förmodar Consistorium ödmiukel. at Kongl. 
HofRätten intet uptager sådane saker som Acad:s stat, des grund och privi
legier angår, men giöres lijkwäl kortlig förklaring uppå Schefferi änckios 
beswärs skrifft.

Dhen 9. Aug.
war Consistorium majus närwarande Prorect., h:r Ol. Rudbeck, h:r Arr- 

henio, h:r Norcopense, h:r Spole, h:r Micrandro, h:r Qvaestore & A. G.
I. Uplästes swaret tili den Kongl. HofRätten angående sal. Schefferi änckia; 

men emedan det war för widlyfftigt, alså tog h:r Ol. Rudbeck sig på at 
compendierat, och i någre stycken ändrat.

II. Reciterades brefwet som afgå skulle till RickzCantzleren om samma 
ärende.

III. Mentionerades om Sunnersta hemman som Zebrozynthia hafwer i pant 
af Acad:n för 415. rdr in specie om det icke skulle proponeras i näste 
Consistorio at det må lösas in mädan gumman ännu lefwer, aldenstund effter 
hennes dödh det torde falla beswärligit att fat igen; och om icke penningar 
måge tages der till till lähns af cassa studiosorum, som sedan åhrl. kan få 
interesse der af 4. rdr pro cento.

Dhen 13. Augusti
uplästes brefwet till Kongl. HofRätten som thet ändrat war af h:r O. Rud

beck, närwarande D. Hoffwenio, h:r Norcopense, h:r Spole.

Dhen 18. Augusti
hölt[s] Consistorium majus, närwarande Rectore Magnifico, DD. Skunck, 

h:r Gartman, h:r Lundio, h:r O. Rudbeck, D. Hoffwenio, h:r Arrhenio, 
h:r Norcopense, h. Spole, h:r Columbo, h:r Steuchio, h:r Micrandro, h. 
Qvaestore, h:r Bilberg och Secretario.

I. Uplästes acta Consistorii praecedentis.
II. Anders Nilsson Enqwist begär blifwa antagen tili Societatem acad. R*jo- 

lutio. Det är förr resolveradt att han pröfwes ther tili odugelig.
III. Efwert Häger som warit Amanuensis Secretarii begärer 1. recommen- 

dation af Consist. till något collegium i Stockholm. Resolutio. Han kan sielf 
recommendera sig med sitt skrifwande. 2. Begär han och en attest åth sin 
bror som är i Rewel, och will bli antagen i salmakareskrå, till hwilket han 
intet kan komma, förr än han fådt ett publiqve wittnesbördh att han är 
af ächta sängh härkommen. Resolutio. Det bewillies honom.

IV. Berättade Rector att Ausii änckios son Canutus Ausius betygat, det 
åkren intet kommer någon annan till än hans mormoder och des consorter; 
frågar hwad här uti står till at giöra? H:r Lundius: Det är inqvirendum huru 
med den åkren är beskaffat, och kan man effter processen obligera Ausii 
arfwingar att här in loco bewijsa det åkren intet tillkommit hans far, men
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skulle de intet kunna giöra det, kan man der om beskeedh inhämpta ifrån 
Stockholm af inventarii och bytes längderne, förmedelst magistratens der å 
orten assistence. Resolutio. Det skrifwes till borgm:r i Stockholm der om och 
begiärs att man kunde få documenterne wijd handen, hwar utaf man kan 
blifwa underkundigat om Ausii qwarlåtenskap.

V. Berättade Rector at mölnaredrängen [Lars Olsson] som sitter inne på 
slottet kan ingen cautionsman få för sig, frågar derföre huru han skall betee 
sig med honom? Resolutio. Han skall förnöya först målsäganden och häradet, 
och sedan arbeta i trägården till des han kan betala hwad han Consistorio 
skyld igh är.

VI. Stallmästaren Schaerer klagar sig öfwer en bonde i Malma Johan Larsson 
som intet uthgiort sine uthlagor, begärande fördenskuld Acad:s adsistence at 
han må fa slå låås för ladan.

Resolutio. Academien adsisterar honom med en man, att han får låta tröska 
uth säden och giöra sig der af betalt, doch med hans egen omkostnadh.

VII. Insinuerades H:s Kongl. M:t bref af d. 2. Decembrå A:o 1679 an
gående alt attraperat förtegat godz wijd landztullarne och acciiserne som 
förste gången skall in totum wara förbrutit, Cronan, betienterne och besla
garen till delningz, effter den proportion som wijd stora siötullens confisca- 
tionerne observeras.

VIII. Sedan begiär Acad. bookhållaren såsom inspector at ingen må föra 
in sin sädh af åkren om han icke först säyer till i tullen, och säden der 
blir räknat. Resolutio. Det samtycktes, och skulle communiceras med dem som 
under Academiens jurisdiction sortera.

IX. Uplästes Jokum [Alstedts] bryggares änckios bref, hwar uti hon supp- 
licerar till Consistorium, att prijset på spannemålen som hennes sal. man för
leden höst tagit af Academien, må afslås, så för det att Academien sändt 
honom mehr än han begiärt, som och at en deel af spannemålen är mycket 
sliö. Resolutio. Det swaras henne i slijkt mål som af d. 19. Junii 680. Ellies 
liqvideras på sådant sätt med henne, at det sees effter genom Acad. befall- 
ningzman, huru mycken swag spannemål hon fådt, hwilket lärer kunna sees 
af qvittencerne, då prijset på den något afslås.

X. Inkallades befal.m Klinten och frågades 1. huru mycken sädh Jochum 
bryggare fådt och huru stort qvantum det är på den swaga säden? S:de, nog 
weet iag det när iag får see der effter på min specification och qvittencerne.
2. Committerades honom at bijwijsta Långhundra häradztingh d. 31. Augusti, 
om Wardala ägor. 3. Påmintes han om caution för sin fougdetiensts för- 
waltande, emädan hans interims caution allereda för en god tijden sedan är 
expirerat. S:de, iag will sättia all min ägendomb i pant derföre, kunnande 
nu så snart icke betänckia mig om någon caution, har och så tient i mina unga 
dager, att om iag nu wijd denna tiensten skulle willia sättia min ägendomb 
i sticket, så hade iag lijtet för min trägna tienst. Resolutio. Han får bli wijd 
den samme assecuration som han uthfåster sigh till, men förmanas att han 
intet med sitt arende wäsende och annat, sätter Acad:s angelägenheeter til- 
baka.

XI. Uplästes itt extract af Consist. d. 19. Junii 680, huar uti är bewilliadt 
någon penning till tijonde ladans reparation, och frågades huru man thet skall
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förstå, om  Consist. der m ed will uthfåsta sig till en  åhrlig uthlaga, som  w ore  
aldeles owanligh? "Resolutio. D e t bör ingen åhrlig uthlaga der under förstås, 
utan en  gångh för alle skall gifwas der till a f exp en se penningarne 10. dr smt.

X II. U plästes pastoris P. Rudbeckii skrifw else om  den cronotijonden som  
sal. Ausius skyldigh blifwit a f sin åker pro Annis 6 7 5 . 76. 77 . 78. 79. 680 . 
Resolutio. D en  skall lefwereras när den andra skulden giäldas. 2. Begiär pastor 
att dhe af academ iska Jurisdictionen, antingen m åge upwijsa frälses frijheets 
b ref på sine åkrar eller betala cronotijonden för detta och d et förra åhret. 
Resolutio. D h e som  hafwa sådana bref w ijse dem  fram, eller afläggia sin skuldh  
utaf cronotijonden.

X III. Insinuerades a f bookhållaren R om m el någre skrifftel. författade 
puncter, hwar han 1. begärar blifwa underrättat, hwarest Acad. skall söka sin  
betalningh för 7. r.r spannem ål A ntiqvitetz t:r som  skola befalkm  Lars 
Jacobsson effter C onsistorii sluut a f d. 4. Junii A :o 1679. god a giöras, eller  
under hwad titul de skola afföras? Resolutio. A ntiqvitetz C ollegium  debiteres  
derföre, emädan effter H :s M :ttz D rottningh Christinae bref a f d. 30. August. 
6 4 5 . de intet böra A cadem ien afföras. 2. Fråges på hw ilken dhe 6. t:r 1. 
f:r spannem ål som  är differente emällan länsm annens i Bollnäs Lars W ärflingz 
underskrifne uthtagningz längd, och upbördz skrifwarens Jacob Erichssons 
specifikation, huar effter befalkm  sal. N orb eliu s [a  N erb eliu s] giordt 
rächningh, skola föras? Resolutio. D e föras på landzhöfdingen Sparren som  är 
A cadem iens man. 3. Begiäres C onsistorii specification på hyran för alle 
Acad:s huus som  kunna uthleyas, och hw ilke leyd e och o ley d e  warit, att det 
må kunna i rächningarna införas. Resolutio. H :r O l. R udbeck tager på sig  
att tillijka m edh inspectoribus aerarii och Qvaestore see  der effter, och sedan gifw a  
bookhållaren uptekningh der på. 4. Frågas, effter hwadh prijs spannem ålen, 
som  Lars U nonius är skyldigh, skall upföras. Resolutio. För 12. dr upföres 
han. 5. Begiäres C onsistorii sluuth, på d et som  af sal. G rötens 673  åhrs balance 
afföras bör? Resolutio. D e t skall gifwas a f actis. 6. Fråges om  dhe 4 6 0  dr 
koppäfrmt som  H indrich Curio för reparationen på en bood effter Consistorii 
sluut af d. 19. Junii nästw ekne skola goda giöras, böra afföras på hans 
löhn, eller de 1 500 dr kopp^rm t han A cadem ien länt hafwer? Resolutio. D h e  
föras på bood hyran så länge.

X IV . Slöts att afrijtningzbooken på staden skall tagas igen  utur H :s H ög- 
wyrd:tz D . Carl Lithmans charteqver, emädan D .D . Skunck förm eent att 
den der lärer finnes.

X V . U plästes 111. Cancell. bref för Andrea R hodiin at blifwa Adjunctus 
philosophiae. Här på fant Consistorium  icke orådeligit, att man skulle wijd god t 
tilfålle i ett bref til H :s H öggrefl. Excelkce föredraga, huru illa det är 
anständigt, att här wijd A cadem ien, hwarest han så nyl. är kom m en i w id- 
lyfftigheet, och der hans faut är in recenti om nium  m em oria, skall blifwa en 
gagerat.

X V I. U pplästes 111. Canc. intercessions bref för D aniel Rudbeck att fa Pro
longation på sitt stipendio. Resolutio. H an recom m enderes till faculteten.

X V II. Sal. D . Brunneri änckia supplicerar att f l  niuta sin sal. mans löön  
ännu en termin. Resolutio. D e t står intet i C onsistorii macht att giöra der uti 
någon resolution.
8 —7 3 4 2 2 0  SaüanJer
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X V III. Inspectores stipendiatorum  giorde påm innelsse, att det fans någon 
olijkheet i catalogis stipendiatorum , så wäl till num erum  personarum  som  
annat. O ch frågades huru wijda cassa ordinaria är betalt, och när hon betalt 
är, hwar sådant wägen tager, som  com m unitisternes stat nu öfwerslår sedan  
de tillijka m ed de andre stipendiaterne begynte få penningar, m en stå intet 
upförde för flere penningar än de andre stipendiaterne? Effter något Con
ference här om , slöts att R ector tillijka m edh dhe förrige sampt innewarande 
åhrs inspectoribus stipend. jem pte Qvasstore, skulle samwanträda och taga staten  
sampt der till hörige böcker under händerna.

X IX . G iorde R ector påm innelsse, at dhe af C onsistorio som  förm ena sig 
kunna hafwa auditores, anslå m edh d et första till lectiones publicas.

X X . H är wijd m entionerades om  Bergm an, som  nu säyes wara gifft, och  
icke lärer willia här effter continuera uti studierna; berättas och här och  
der att hafwa farit fram m edh yppigheet, och intet skiött om  boken. Reso
lutio. Han exam ineras i den faculteten som  han slagit sig  till, och stå i stipen
diat registret till juul, hwar för innan han får afläggia något specim en publi
cum , till bewijs a f d et han tilltagit i litteris. D o ch  om  d et w ore något synner- 
ligit, som  i hans lefw erne w ore enorm t, så borde sådant ju förr ju heller  
föredragas, och han niuta det till goda som  han förtient hafwer.

X X I. Berättade R ector, af facultate philosophica någre ährender w ore sigh 
recom m enderade. O ch ibland dem  1. om  successore effter sal. Prof. Grubb, 
sade sig finna constitutiones icke fordra den  deliberation förr än circa finem  
trimestris spatii, och sal. Prof, icke w ore ännu begrafwen. Här på m eente  
Consistorium  det kunna ännu något der m ed dröyas. 2. W ore nom ine faculta
tis påm int, at Prof. Steuchius syntes böra kom m a till sin ordinarie lön  och  
intet deela m ed Prof. lingg. och han såsom Prof. logices in tet kunna cedera  
lönen till Prof. extraord. lingg. orient. m enandes snarare deln ing böra skee  
emällan ord. och extraord. lingg. Prof. om  annorlunda icke wara kunde. Res. 
Consist. fan skiäligt, att i befarande, der någon annan torde uthwärka sig bref, 
för än rätta tijden kom m er, skulle skrifwas till 111. Canc. här om , och honom  
ährendet recom m enderas. W ijd hw ilket tilfålle och kunde införas, Consisttm  
fram deles, då tijden så fordrar och sal. G rubb w ore begrafwen, willia fullgiöra 
d et constitutiones fordra m ed e lection e successoris till Prof. 11. orient. der 
höga öfirheten  behagade låta det haf:a det uthrym we. 3. H ade facultas 
philos. begärt att hum blegårdzstyckerne m åtte blifwa wijd faculteten och  Pro- 
fessorerne. Resolutio. D e t är der om  för resolverat i h. V erelii rectorat, och  
nu sades d et kunna närmare tages under händerna, när tijden d et fordrar, 
att de som  stycken innehafwa, böra upsäyas.

X X II. Insinuerades af Qvaestore qwarnordningen som  förr är resolverat om  
uti h:r R udbeckii rectorat att skola tryckias; uplästes och uti den 8. och 10. 
puncten förändrades; lades och den 12. puncten wijd ändan till angående 
ohägn på m älden i qwarnen. Res. att det tryckes som  det projecterat och  
ändrat är.

X X III. Bew illiades Sam ueli Pontino testim onium  publicum .
X X IV . Ericus Fleuverinus [Fluverinus] M edelpadius begärer hielp aff cassa 

studiosorum  i sin siukdom . Resolutio. H an far 8. dr smt.
X X V . Påm inte R ector om  man skulle som  i C onsistorio slötz skynda med
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gratula/zon hoos M:tt? "Resolutio. D e t matureras d et första som  skie kan och nu 
mädan K ongen w ore på Jacobsdahl.

X X V I. Laurentius W esthius begärer få disputera de cultura animi et cor
poris. Resolutio. D e t  bew illies honom .

X X V II. Påm inte R ector om  H arewijkzqwarnen. Resolutio. D e t  blir anmält 
hoos RickzSkattm ästaren [Sten B ie lk e] der om .

D h en  20 . Aug.

w ore R ector och inspectores stipendiatorum  tillsammans i C onsistorio at con- 
ferera stipendiatorum  stat böcker och register som  för in Consist. a f d. 18. 
Aug. slöts. I. Företogs registerne att confereras, och fans fuller någon diffi- 
cu ltet der uti, m en förm entes att der på skulle finnes peculiare 111. Cancellarii 
förordningar till des uplysning.

II. Frågade Qvaestor hwad prijs på spannem ålen pro m ense Augusti sättias 
skall? Resolutio. Ehuruwäl der om  uti denne extraordinario conventu  icke kunde  
så egentel. resolveras för än Consistrm sammankallat blifwer, doch lijkwäl 
tycktes godt wara i interim s wijs att wärdera spannem ålen för 10. dr 
kopp#rm t t:n.

D h en  21. Aug.

w ore tilhopa i C onsistorio ProR ector O l. R udbeck, h:r A rrhenius, h:r N or-  
copensis, h:r Colum bus, h:r Steuchius, h:r M icrander, h:r Qvaestor, och Sec- 
retariz/j.

I. Taltes om  R oxen, som  nu åter igen har kallat ih oop  A cadem iens 
bönder, Acad:n och Qvaestore oåthspordt, och frågades huru der m ed skall 
betees? Resolutio. D e t  w ore bäst att man beskickade R oxen  m ed en  man som  
kunde i[n]häm pta w ist beskeedh  om  befalrm R ox har w isse order der om , 
och om  han dem  hafwer, han då må betyga d et skriffteligen; att man på en  
allmän rijckzdag kan sådant anmäla.

II. Berättade R ector att h:r H enrich [Byrelius] i Rasbo har sådt i torpa- 
ceus bruk som  han förr har förbudit skära. Resolutio. D e t  skrifwes h:r H enrich  
i Rasbo till att han m edh sitt egenw illige procedere icke så fortfarer, utan w ijse  
först upp, hwad rätt han der till hafwer.

D h en  26. Augusti
hölts C onsistorium  extraordinarium närwarande h:r O lao R udbeckio Pro- 

rectore, D .D . Petro R udbeckio, D .D . Sam uele Skunck, D .D . Petro H offw en io , 
h. Claudio A rrhenio, h. A ndrea Spole, M. M atthia Steuchio, M. Julio M ic- 
randro, h. Johanne B ilberg, och  Qvaestore, qvi e t  acta notavit absente Sec
retario.

I. U plästes K ongl. May:ts bref a f den 3. A prilis 680 . för Stetinensibus, 
att få colligera till sitt gym nasii och kyrckiors uprättande någon hielp  af landet. 
R esol. D hem  gifs af cassa com m uni eller aerario 8. rdr och a f cassa studiosorum  
12. rdr in specie.

II. U plästes en  U nonii specification på de poster honom  äre påförde, och  
han m enar böra giöras sig goda, och inspectorum  och h,. Rudbeckii för
klaring der på, hw ilken ratificerades och  lyder som  föjlier.
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1. Effter M agnifici Rectoris ordre betalt till sal. M. B oos änckia em ot qvit- 
tens 14. t:r 1. f:r s\>annemdh\. Resolutio. D er på är qvittens som  bookhållaren  
bekienner, och effter nu är slutet m ed M. B o o s  bönder, afföres dessa.

2. Alm a, A nders Jönsson  skyldig på sina uthlagor som  intet kunde betalas, 
utan tog a f honom  rogsäden, den A nders W inter bör swara före 42 d. 
26  i öhr. 5. t:r 4. f:r. Resolutio. Effter den rogsäden är uptagen i W interens 
räkning, och war intet annat att tillgå, ty afföres dessa.

3. Alm a, h. Johan [Fillm erus], 58 d. 18. öre, 5. t:r 6. f:r. Resolutio. H:r 
Johans skuldh i Alm a söker C onsistorium  sie lff effter sitt egit sluth.

4. U lfw a Pälle Pärsson, 26. t:r. Resolutio. A ff Pälle Pärsson i U lfw a fordrar 
C onsistorium  uth resten effter han är borgare.

5. Inlagt på G rötens steenhuus A :o 1674. 21. t:r 4. f:r. Resolutio. Säden 
på G rötens steenhuus afföres, ty han hafwer den från sig lefwererat i Aca- 
dem iens händer.

6. Malma Johan Larsson, 2. t:r. Resolutio. Johan Larssons skuldh i Malma 
föres på R ingen [Ringius] att den uptagas af honom .

7. 1677. åhrs kyrckiotijonde af Ekeby i B örie sochn m ig påförde och  
bonden intet uthgiordt, 2. t:r 6. f:r. Resolutio. K yrckiotijonden a f Ekeby i 
B örie sochn afföres efter det är säterie, som  effter tertialen löper tillhopa  
6. f:r spannemål.

8. N ostuna M årten T hom esson  för cröningzhielpen 7. d. 6. öhr. 1677. 
åhrs fougdespan som  m ig är hälften påförd beräknade till 10 { t:a spannemål, 
m en iag det åhret allenast upburit in alles 15 t:r hwar af W inter bör efter  
V en. C onsistorii sluth hälften som  är 7 é t:a, m en W inter der em ot upburit 2. 
t:r a f samma åhr, huar af mig bör 1. t:a hw ilken afgår på 7 é t:a hwarföre 
blifwer iag W inter skyldig 6 £  t:a. A lt derföre är m ig för m ycket påfördt 
4. t:r.

Resolutio. C röningzhielpen af N ostu n a, effter bonden är dödh, och  hans 
egendom b aldeles war distraherat förr än kunskap kom  huru stor cröningz
hielpen skulle uthgiöras, afföres nbl. 7.-d. 6. ör kopp#rm t.

9. Sal. P rofessorens Celsii enckia effter obligation a f d. 7. Junii A :o 1677. 
56 dr 24. öhr kopp^rmt.

Resolutio. Profess, sal. Celsii skuldh till U nonium  kortas på enckians nådhåhr 
effter Consist. slut d. 25. N o v e m b m  679 .

10. Ä n sal. Celsii arfwingar för uthtagne penningar som  insatte w oro i 
Consist. 38. rd. in specie, der af m ig en fierdepart bör, som  är 9^ å 6 3 /4  
dr belöper 6 4  d. 4  ör kmt.

11. U ggelsta  Mats O lofsson  skyldigh hälften af cröningzhielpen, som  af 
förseende b le f förgätit att upföra 6. dr 11. ör. 1 t:a 4. f:r. Resolutio. 
O m  Mats O lofssons skuldh skall efftersees i hans qvittence book.

A nno 1675. warit till Kopparbärget och Elfkarleby bruuk att fordra pän- 
ningar på Acad:s wägnar, och der till inga resapenningar bekom m it, upsätter 
nu till V en . Consist. günstige behagh, 60 . dr kopp^rmt.

Resolutio. O m  detta skall sees effter i expense rächningar, om  icke honom  är 
beståt reesapänningar. Bookhållaren säyer honom  allenast tagit qvittencen af 
kiöpm ännen och reest åth Elfkarleby för Academ ien. R esol. H on om  bestås 
på denna reesan 20. dr kopp^rmt.
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N o ch  innestår h oos bönderne fougdehalfspan för 1677. effter specifica- 
tion, huar af m ig bör hälften, som  ödm iukel. begäras blifwa m ig godt giordt, 
och kan af successore infordras. Resolutio. D etta  kan Ringius befordra, att han 
kan kom m a till sitt. D och  innehållandes hoos sigh till des em ellan honom  och  
W inter clareras. A re och bönderne för de förre åhren m ig skyldige fougde- 
span som  sees a f specificationen, hw ilket iag nu intet kan bekom m a; hwar- 
före nu ödm iukeligt begäras blifwa m ig god t giordt, och kan a f successore  
infordras tillhopa. Resolutio. D etta  slutas på samma sätt.

III. U plästes sal. Johan G röts räkning och adproberades; allenast skall 
Abraham Pärsson [W inge] infordras till liqvidera m edh G rötens änckia den  
posten  i sam m e räckning af 95 . 14. kopp^rm t 32 t:r spannemåi.

IV. Skall skrifwes till h. landzhöfdingen att fåå sluth i åkerwäsendet, effter  
som  ingen effect fölgt på den lofw en han giorde Qvaestori nu i Stockholm  
om  seqvestration på åhrswäxten af [Martini OlaiJ N ycop en sis och Saloniorum  
pantåker.

V . Bew illiades Efwardt H äger 9. dr kopparm t af cassa C onsistorii till af- 
skiedzpenningar.

1 Septem ber.
Consistorium  majus d. 1. Septembrfr närwarande R ectore M agnifico, D .D .  

Skunck, h:r Lundio, h:r O . R udbeck, D . H offw en io , h:r Arrhenio, h:r 
N orcop en se , h:r Spole, h. C olum bo, M. Steuchio, M. M icrandro, h:r Bilberg, 
Secretario.

I. Uplästes nästföregående C onsistorii acta.
II. Berättade R ector 1. sig warit effter C onsistorii sluth hoos H :s Kongl. 

May:tt och funnit så wäl K onungen sie lf  i Stockholm , som  deras M ay:tter 
Drottningarne på Jacobsdahl wid god t tilståndh. Sig eiliest wäl och lyckligen  
fatt afläggia och i ödm iukheet recom m endera Acad:s ärender, kunnande intet 
annat förstå, än att den upwachtningen war H :s Kongl. May:tt, som  tillijka 
m ed deras M:t Drottningarne, wäl uthlät sig em ot A cadem ien, angenähm  och  
Acad. till heder. 2. W ijd sam m e lägenheet hade och R ector taal m ed Acad:s 
fullm ächtige Schaefer, som  betygade sig m ycket oförm odeligen  förekom m it, 
det M. B oos saak skulle tagas samme dag före; m enandes fördenskull wara 
rådeligit att R ector s ie lf ginge up i revision; det han och giorde, m en förnam  
den saken sam/»a gång intet wara företagen. E llies påm inte och Schaefer sig 
skatta rådligit att R ector skulle insinuera d et ärendet gref. B engt O xenstierna, 
som  nu förer direction i C ancelliet, och bedia honom  låta denna saken wara 
sig i bästa m åtton recom m enderat, och om  så w oro at änckian m ed något in- 
kom m o, som  kunde gravera A cadem ien, han då w ille låta A cadem ien hafwa 
det uthrym m et, at hon igenom  sin fullm ächtige kunde få förklara sig der 
öfwer. D e t och R ector sade sigh effterkom m it, och fått tilsäyelsse om  hans 
günstige assistence.

III. N är R ector hade frågat Schaefer i hwad term inis saken m ed B ehm en  
stod e, han då swarat, sig  a f en och annan hafwa förståt, att effter B ehm en  
icke will com parera till liqvidation, borde han swara till alle poster, dem  
Acad. honom  debiterat. Res. D et kunde synes wara bäst, att saken kunde 
något hwijla, till des K onungen kom m e i stadigare roo, lijkwäl skulle skrifwas
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bref till K ongl. revision m ed ödm iuk begäran, att om  änckian m ed något å 
nyo inkom m er A cadem ien till beswär, A cadem ien då kunde få der a f com - 
m unication, att hon der på i tijdh m åtte kunna sig förklara; så och att fa 
uthslag i B ehm ens saak.

IV. Sade R ector sig warit hoos landzhöfdingen och begärt det han w ille  
hielpa A cadem ien till sin rätt m ed åkerwäsendet; hwar till landzhöfdingen  
swarat sig giärna willia d et wärket befordra så snart han kom m o till Upsala; 
sade och sig funnit A cadem ien rätt stå på så goda fundam enter, at han intet 
kan finna, så w ijda han här tils har kunnat intaga, något krafftigt i des w eder- 
partz m ot A cadem ien angifne skiäl, lofwade fördenskull at wara m itt i denna  
wekan här i Upsala, och hielpa detta wärket till ett godt uthslagh.

V . Berättade R ector sig  låtit öfw erlefw erera Consist. b ref till Jochum  
[A lstedts] bryggares änckia, som  och genom  en uthskickat giordt påm innelse, 
att hon forderligst skulle betala sin rest, m en har hon swarat sig in tet kunna 
den afläggia, förr än hon finge w etta hwad A cadem ien w ille  afslå på prijset. 
Resolutio. H on  skulle tillhållas gen om  bref, att betala d et m äste till wijdare 
undersökningh om  spannem ålen.

VI. A xeh ielm  anhåller om  syn i Läby. Klagar m ycket att der m ed går för 
långsamt till. Resolutio. D e t kan in tet åthgiöres, för än landzhöfdingen kom 
m er hijt.

VII. R efererade R ector at en citation af den 14. Septm br/J angående häradz- 
skilnad em ellan W ändel och T eegelsm ora w ore ankom m en, och sig  hafwa 
recom m enderat det ährendet Qvaestori. Resolutio. H:r Spole tog  uppå sig  att 
tillijka m ed Qvaestore bijwijsta denna synen.

VIII. G iordes en berättelse a f befaltm  W inter om  Forssby hem m an wijd  
K iöpingh i W essm anland, d et och  war lem bnat till Qvaestoris närmare under
sökande.

IX . Befalningzm annen Lars Jacobsson supplicerar, att blifwa effter C on
sistorii sluth a f d. 4  Junij, 6 7 9 , befrijad från alt tilltal för sitt fougderijs 
förwaltningh i H elsingelandh. Resolutio. D e t  blir wijd d e förre resolutionerne  
som  i denna saak gifne äre.

X . U plästes 111. Cancell. intercession af d. 18. N o v em b rö  1679 för N ie. 
Forsman att fa stipendium  regium. Resolutio. H an anmälar sigh till en  wiss 
faeult.

X I. Qvaestor begiär ratification på det i interim s w ijs i C onsistorio a f d. 
20. Augusti satte spannem åls prijset; frågar och  sedan huru spannem ålen i 
qwarnen sällias skall, em ädan ingen är, som  will gifwa så m ycket för honom . 
Resolutio. D e t  förre interim s prijset på rågen ratificeras, och nu afslås till 8. 
eller 8 J  dr kopp^rmt t:n. M altet sällias för 13. dr t:n, hw ete 14 dr t:n.

X II. Qvaestor inlefwererar en  skrifft em ot Professores extraordinarios, som  
söka till att betaga honom  sitt tillbörlige rang, bediandes att C onsistorium  
w ill m aintinera honom  wijd constitutiones och  K ongl. fullm acht sam pt C on
sistorii sluth a f d. 22. D ecem  b m  A n n o 1657. Resolutio. M an kan ey annat finna, 
än att så wäll constitutionerne, som  och  praejudicatum af d. 22. D ecem b m  
6 5 7 . tilläggia Qvaestori rum m et näst effter Professores ordinarios; doch  
com m uniceras detta m ed Prof. extraordinariis, då man sedan wijdare här om  
far sluta, i m edier tijd blir Qvaestor w ijd sin rang.
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XIII. Baronerne Wranglarne och deras praeceptor Nortman, begäre testi
monium publicum. Resolutio. Det bewilliades dem, och berömdes af en och 
annan b:te baroners goda och flijtige förhållande här wijd Academien.

XIV. Frågades huru med stipendio Bielkiano skall blifwa hwar om Consist. 
effter H:r Rickz Skattmästarens [Sten Bielkes] tillåtelsse har i fiol resolverat 
att Ferners änckia skall fa giöra sig betalt af detta 680 åhrs räntor, men H. 
Rickz Skattmästaren sedermehra genom breff immitteradt Petrum Halenium 
till samma åhrs uthskylder, der med att disponera som honom täckes. Reso
lutio. Det skrifwes H. Rikz Skattmästaren till, och representeras honom heela 
sakens beskaffenheet, sampt begäres, att, emädan Consistorium effter H. Rijkz 
Skattmästarens tillåtelsse har bewilliat Ferners änckia att fa giöra sig betalt 
af detta åhrs uthlagor, och Petro Halenio icke något derföre afgår af stipendio, 
ty det honom på detta åhret afgår, kan honom åter ett annat åhr refunderas 
af samma hemman, H. Rickz Skattmässtaren tå täktes maintinera änckian wijd 
Consistorii sluth.

XV. Uplästes en förklaring öfwer stipendiatwäsendet som af bookhållaren 
Rommel i sidste Consistorio begärd war, och ligger ad acta, men skulle när
mare confereras med honom i ett och annat.

XVI. Uplästes scholemästarens Benedicti Ham/warini skrifft för Petro Erici, 
i hwilken han säyer honom hafwa fått dimission ifrån scholan, men sig intet 
hafwa macht der uti att disponera, effter han intet hafwer igenomgådt alle 
classerne, men är lijkwäl af skickeligt lefwerne, och lärer snart komma till 
supremam classem. Resolutio. Det är honom sielf gagneligit, att han längre går 
i scholan, sampt constitutionibus lijkmätigt, att han intet förre slipper fram 
till deposition, än han genomgådt alle classes, och är maturus att stå sig sielf 
före, så wijda det icke spöries, föräldrarna wara af de medel, att de kunna 
hålla honom under informatione privata.

XVII. Berättade Rector att consistorium ecclesiast. pålagt honom art reesa 
till richsdagen; men sigh icke kunnat det wedertaga, för än han först hade 
communicerat med Consistorio academico, och wille nu förnimma des be- 
tänckiande. Res. Som det af consistorio ecclesiastico honom blifwit anför- 
trodt; altså skulle och Academien giärna önska, det Rector wille och med det 
samma nu wijd richzdagen föredraga hennes angelägenheter hoos Hans Kongl. 
May:tt.

XVIII. Påmintes om hemmanet som M. Jacob Zebrozynthii änckia hafft i 
underpant ifrån Academien för 428 rd., och förr är mentionerat om uti 
Consistorio som af ProRectore h:r Olao Rudbeck, uti sal. Scheffers änckios 
saak angående prebendehemmanet Flogstadh, sammankallat war; att man 
skulle taga penningar till läns till b:te hemmans inlösande af cassa studioso
rum och låta henne niuta interesset der aff, till des summan blifwer betalt. 
Discurrerades nu här om wijdare och frågades om man säkert kan gå till 
cassae studiosorum penningar? Resolutio. Alldenstund ingen oförrätt der med 
tillfogas cassae studiosorum att man tager penningar af henne till läns och gifwer 
henne nöyachtigt interesse der på; och det ellies torde blifwa alt för be- 
swärligit, att lösa igen hemmanet, effter änckians, som nu af ålder mycket 
swag är, dödh; fördenskull fant Consistorium skiäligt och opraejudicerligit, 
först att upsöka domen, som uti Kongl. Reductions Collegio d. 25. Februarii



1 2 0 i68o: i  september -  8 september

A :o 1667. g ifw en, och sedan m ed cassae studiosorum  penningar igenlösa till 
Acad. b:te hem m an, låtandes cassan åhrligen i interesse der af niuta 6. rd. 
pro cento , till des capitalet kan blifwa betalt.

8 Septem ber.
C onsistorium  m inus d. 8. Septem bris närwarande R ectore M agnifico, h:r 

Gartman, h. A rrhenio, h:r Spole, h. B ilberg och Secretario.
I. D ep ositor  A schebom  inkom  em ot stud. Svederum  angående en  hushyra, 

som  A schebom  praetenderar skola betalas a f Svedero, em ädan A schebom  har 
effter wälb. fruns [0: Margareta U lfven k lou , f. B jörnklou] anm odan tingat 
godlijka logem enter, m en Svederus, fast han w ettat d et husen warit leyde, 
lijkwäl gått och tingat andre. Talte som  föllier: N äst för jul sedan iag qvitte- 
rat V ulffK louerne, skrifwer des fru m ohr till m ig (som  sees kan af fruns bref, 
hwars copia han upw ijste och uplästes) och begärar d et iag skulle tinga huus 
åth sönerna [Mattias, Carl och Johan Gustaf]; d et g iorde iag, och effter det 
war ondt effter att få leya huus den tijden, hade iag något beswär der m ed, 
fick doch äntel. huus h oos organistens Z ellingens änckia. Effter juul då 
Svederus kom  hijt, så gick  han till organistens änckia och  sade att han intet 
kunde behålla huusen, utan A schebom  får s ie lf betala deras hyra.

Här till swarade Svederus, att han intet w ist det A schebohm  hade tingat 
några huus, för än sedan han legt andra, då han strax gått till organistens 
enckia och upsagt huussen. D och  tillstod Svederus att han i Söderm anlandh  
fick weta det A schebohm  hade tingat husen, m en frun intet warit der om  be
kant. Begärte Svederus att A schebohm  måtte tillhållas wälb. frun sie lf  att till
tala och intet sigh som  är hennes m andatorius, emädan han enkannerl. blifwit 
hijtskickat att leya husen.

Frågade R ector om  Svederus har skrifwit till b:te fru om  detta, och om  hon  
förklarat sig som  skulle husen intet behagat henne. S:de Svederus: Jag har 
skrifwit henne åthskillige gånger der om till, m en intet någonsin ehrhållit 
swar der på.

A schebohm  frågade huru det kom  till, att emädan Svederus sedt en  deel 
af det brefw et, huar uti han, A schebohm , förm ält om  husen han på fruuns 
begäran hade tingat hwarföre han och intet skulle sedt d et sam m e m edh i 
brefwet? 'Respondebat. D e t  war en pijga som  fruun skickade till m ig m edh brefwet, 
och hon w ijste m ig allenast det a f brefw et som  angick m igh, intet w eet iag 
om  det stod något om  husen. Frågades Svederus, huarföre, effter han fadt 
w etta det huus w ore tingade a f A schebohm , han då icke confererat der om  
m edh fruun? Respondebat. Jag w iste aldrig huarest A schebohm  legt husen, ey eller  
hwar A schebohm  war, att iag der om  fråga kunde, hade och  så brott at reesa  
tillbaka till Stockholm  igen, och hafwa disciplarna m ed m ig hijt till Upsala, 
så att iag intet kunde bijda der effter. Svederus frågade M:r A schebohm  huar
före, då han war i Stockholm , han då intet war hoos frun och sade henne  
det? Respondebat. Jag har skrifwit henne så offta till der om , och om  hon hade 
welat swara der på, så hade hon kunnat giordt det gen om  bref. Frågades 
Svederus hwarföre han intet war nögd m ed husen? S:de, dhe w ore altt 
för små. Emädan d et war en  lijten stugu, och  5 st. skulle wij wara der inne.
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Der till sade Aschebohm, iag hade aldrig mehr än en cammar då iag hade dem. 
Det war och så stort rum i stugun, att der wäl kunde stå twå st. sänger; 
sade och att organistens änckia tillsagt dem ändå en kammar, om de wille 
komma dijt. Parterna afträdde.

Effter något Conference här om, voterades som föllier.
H:r Bilberg: Effter som  Svederus såsom  secundus mandatarius hade bordt 

com m unicera m ed frun, sedan husen de w oro legd e och föregifw it att de intet 
w oro till m åtto, han ey eller skutit någon skuld på A schebom  i den leyan  
hoos frun; altså giöres A schebohm  frij, och Svederus hoos frun laga att 
logem enterne blifwa betalte.

H . Spole: Effter A schebohm  hade befallning af frun att leya husen, och  
Svederus w iste det; och Svederus war hijt sänder att leya andre eller be- 
sichtiga de förre, och han intet raporterat frun huru husen w oro, uthan legt 
andra, hafwandes wäl tijdh att com m unicera m edh frun och A schebohm  här 
om  först, emädan han intet hade disciplarna m ed sigh, altså bör Svederus 
swara der till och A schebohm  wara frij.

H. Arrhenius. Jag tycker att Aschebohm blir frij at swara för husen, effter 
som han hafft i commission att leya husen, och fruun hafft godt förtroende 
till Aschebohm, att han skulle leya huus som dem till nöye wara kunde, och 
han säyes och det hafwa giordt, och effter frun en gång gifwit en instruction, 
kunnande fördenskuld intet å nyo contramandera en annan. 2. Bör Svederus 
swara till husen, emädan han först i Södermanlandh hade wist att husen wore 
legde. 2 [bis]. Om han wist husen warit obeqvämma, så skulle han plägat 
communication medh frun der om. Det han intet giordt. Uthan 3. på frij 
hand legt andra. Och 4. icke remonstrerat frun hwad olägenheet skulle föllia 
der af, att han skulle ombyta husen, som förr wore effter hennes ordres legde.

H:r Gartman: Förr än iag condemnerar Svederum till husens betallningh, 
så fordras thet bref han beropar sigh på Prof. Lundium hafwa. 2. Att husen 
besichtigas, om de kunna wara godå nogh.

Rector: Emädan Aschebohm har hafft wissa ordres att leya husen. 2. Har 
och wist huru månge skulle komma. 3. Are och husen sådana att dhe kunna 
passera. 4. Skrifwit frun der om till. Men Svederus åter 1. wist i Söderman
landh at husen wore legde. 2. Intet communicerat der om med frun. 3. Hade 
och kunnat träffa Aschebohm, som war samma affton hijt kommen som han, 
och med honom conferera, det han icke giordt. Altså libereras Aschebohm 
ifrån betalningen, och Svederus swarar derföre.

Sententia. A f  de skäl som  a f bägge parterne angifne äro och in actis finnes, 
håller Consistorium  skäligt det bör Svederus swara för huushyran, och  
A schebohm  der ifrån frijkiännas.

Här em ot anhölt Svederus att få appellera till Consist. majus, hw ilket effter- 
läts honom  så wijda det befinnes wara eenlig it m ed constitutionibus, hwilka 
em ädan de föreskrifwa ett större qvantum än denna controversia inne
håller; altså tillätes honom  ingen appellation, utan må, om  han will, genom  
supplicam  gå till Consistorium  maj//j.

II. Ernsteens [Ehrenstéens] dräng [Per Johansson Lundh] belädes medh 
böter 3. mk smt för det han intet comparerat emot Johan Nilssons enkia 
[Anna eller Kerstin].



122 168o: 8 september

[Samma dag. ]

Consistorium majus strax der effter, pra?sentibus Rectore Magnifico, D.D. 
Skunck, h. Gartman, h. Lundius, h. Rudbeck, h. Arrhenio, h. Verelio, h. 
Norcopense, h. Spole, h. Columbo, h:r Micrandro, h. Bilberg, h. Arrhenio 
Qvaest. och Secret. A. G.

I. Uplästes trenne st. bref som afgå skulle: i. tili Kongl. M:tt, 2. tili 
Rickzskattmästaren [Sten Bielke], 3. samptl. Ausii sterbhus arfwingar, af 
hwilka det tredie slöts skola tillstäiles Schaefer i Stockholm, att han genom en 
notarium publicum eller annan god man låto det lefwereras till någon af arf- 
wingarne, som begärar att den sedan det communicerade medh dhe andre inte- 
ressenterne.

II. Uplästes ett bref som lagläsaren Bengt Andersson skrifwit till under
lagman h. Lundium, hwar uti han begärar det h. Lundius wille exculpera 
sigh hoos Academien, och wijsa sin obråtzligheet uti det Consistorium honom 
jäfwat. Begärade att han måtte få förrätta synen, effter h. Rosenhanen sielf 
det icke kan för mycket annat förhinder skull giöra, och han will der medh 
lijsa honom. 'Resolutio. Professoren och underlagman«en h. Lundius, swarar 
honom der på sielf, att Academien kan fuller tåla det Bengt Andersson bij- 
wijster synen, allenast han uprichtigt och redeligen der med umgår, som en 
god och rättwijs domare ägnar, fast än Consist. af de förr anmälte skiäl 
hoos h. praeside nten wäl hafft orsak honom det att förwägra, hwilket och af 
Prof. Lundio giordes i brefwet till bem:t[e] Bengt Andersson.

III. Bonden i Malma Johan Larsson klagar öfwer stallmästaren Scherer, 
(1) att han intet will qvittera honom hwad han honom lefwererar. Resolutio. 
Stallmästaren tillhålles att qvittera honom, huar gång han giör något af sine 
uthlagor, och bonden säyes att han intet må lefwerera stallmästaren något för 
än han qvitterat honom det han alleredo upburit. (2.) Att han åhrligen will 
påläggia honom 2. t:r cronotijonden antingen åhrswäxten är stoor eller lijten. 
Resolutio. Han må intet giöra något wist qvantum, utan skall der effter pro
portionera cronotijonden, som åhrswäxten kan wara till. (3.) Klagar han att 
han intet will wara nögd med 30. t:r för detta åhret utan will hafwa den 
yttersta penningen af honom och aldeles uthblåttan, williandes hafwan ifrån 
hemmanet. Resolutio. När bonden lefwererar Scherer 30. t:r för detta åhret, 
så far han blifwa wijd hemmanet, och Scherer låta sig nöya der medh till 
ett annat åhr.

IV. Berättade Rector någon swårheet wara at fa uth mölnare drängen Lars 
Olofson som sitter inne på slottet, emädan slotsfougden säyer sig icke kunna 
släppa uth honom för än häradzfougden gifwer en sedel ifrån sig der på; 
häradzfougden åter will intet det giöra, för något privat missförståndh med 
Samuel Stehn. Drängen wore doch nu hijtfordrader att afhöra Consist. 
meningh. Mölnare drängen inkallades och förehölts honom på hwad sätt han 
bäst kunde aftiena böterna han skyldig blifwit till Academien, nembl. att 
han arbetar i trägården derföre. Frågades om han det will giöra? Der till 
uthfästade mölnaredrängen sig medh hög contestation att han intet skulle 
sticka sig någorstädes undan, utan ährl. arbeta till des han far sin skuld aftiänt.

Resolutio. Så wijda det tillstår Consistorium gifwes han löös och förmanas
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att ställa sigh ährligen och trol. och skulle slotsfougden beskickas att han måtte 
gifwas löös, effter in teressenterne w ore tilfredz stälte, hwar och icke skulle  
man beswära sig hoos landzhöfdingen.

V . U plästes m. Jacob A nderssons zedel till Qvaestorem dat. d. 7. Sept. 1680. 
hwar uti han 1. begärar att Salstad och W attholm s herrarne måtte blifwa 
stäm bde till tinget, som  skall stå d. 17. Sept. emädan Johan Ersson i W att
holm en befinner något wara kom m it ifrån sin åker och äng. Resolutio. D er  
m edh dröyes till wijdare och bättre undersökningh, emädan det och för 
seent der om  är påmint. 2. Begärer han mätning på skogen emädan Salstad 
bonden på Lenboberg utöder skogen m ed kålande. Resolutio. D e t finnes skäligt 
att d et anmäles på tinget och begärs mätning. 3. Påm inte han syn skola skie 
i W attholm en d. 20. Sept., frågade om  A cadem ien will hafwa någon fullm äch- 
tigh der wijdh? Resolutio. D e t blir någon der hoos och tager A cadem iens rätt 
och interesse i acht; det war ännu ey bekant, om  Acad. sam m e syn begärt 
eller bewilliat hade, utan Qvaestor skulle fråga der effter.

VI. Lars Rassm usson i K orste by och Korsta sochn, supplicerar att han 
åhrligen måtte fa af A cadem ien till uppehälle några t:r spannem ål, emädan 
han nu är en uthlefwad gubbe, och har troligt och länge arbetat under Aca
dem ien; m åste ellies twingas att taga till tiggiarestafwen. Resolutio. H on om  
bewillias i hans lifstijdh årligl. 3. t:r spannem ål af A cadem ien såsom och at 
fa behålla en k oo  af executions cre[a]turen.

VII. W ore och så någre andre bönder i Skiäfftuna, som  klagade sigh att 
låås war satt för deras lador, och de hafwa in tet att äta; begiära ödm iukeli- 
gen  att dhe m åtte fåå något der af till brödh. Resolutio. Inspectores aerarii 
uptaga deras beswär, och böndren effterlåtes något af åhrswäxten till uppe
hälle.

VIII. Per A ndersson i W iggby i Årckestad sochn begärar han måtte fa en  
k oo  undan af creaturen, som  A cadem ien exeqvererar a f honom . Resolutio. D et  
bewilliades.

IX . Berättade R ector sig blifwa m ycket öfw erlupen af skräddaren A nders 
Gråth på Carin M atsdotters wägnar om  en  skuldfordran han har att praetendera 
uti A usii sterbhus. Item  att pastor D . R udbeckius om  cronotijonden giör  
ansökning i samma sterbhuus.

Resolutio. Ehuruwäl G råten beropar sig på en arrest som  skall wara giordt på 
sam m e penningar hoos Prof. Gartman under Prof. O . Rudbeckii rectorat, är 
lijkwäl der m ed icke annorlunda beskaffat, än at huar m åtte fa per qvota sin 
praetension när liqvidation skeer, emädan här är concursus creditorum .

X . Carl K nutsson W esterw ijkensis begärar ännu wijdare testim onium . Resolu
tio. D e t är förr resolverat der om; och nu lades d et till att om  han will 
koiruwa först, och låta exam inera sigh uti sine articulis fidei, skall honom  
testim onium  blifia m eddehlt.

X I. Påm inte R ector term inen för K örlingens arfwingar wara ute; frågar 
hwad exped ient man kan finna att nöya creditorerne? Resolutio. D e t skall först 
höras effter h oos deras procurator Söderm an i Stockholm , om  brefwet till 
arfwingarne är dem  tillhanda kom m it, sedan sällias böckrene och praetenden- 
terne förnöyas.

X II. Gafs effterfölliande ährender wijd handen att på ett m em orial up-
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ceknas och lefwereras h. landzhöfdingen m ed ödm iukt anhållande, om  des 
günstige assistence der uti.

1. A tt den tw istigheet som  verserar em ellan A cadem ien och samptl. pant- 
åkrens innehafwande, m åtte w ederbörligen förekom m as och afhielpas, och  
att A cadem ien effter K ongl. May:ts nådigste bref och ordres af d. 13. Sep- 
tembr/V 679- må blifwa maintinerad wijd den im m ission hon uti den donerade 
pantåkren ernådt hafwer.

2. A tt A cadem ien m åtte winna en  günstig execution  på assessoren wälb.ge  
A xel B ehm er, som  och uppå wälb:e h. W ilhelm  N isbeth .

3. A tt A cadem ien gunstigt må blifwa conserverad wijd sine privilegier, och  
häradz fougderne m edh ländz- och fierdingz m ännerne, icke måge så dierf- 
och olagl. instäm/» a A cadem iens bönder tili dagzwärcken och skiutzningar, 
A cadem ien och Qvaestore oåthsport.

4. A tt m ätningen i Läby, som  och  wälb. h. A xehielm  så trägit påstår emällan  
sitt, A cadem iens och ett cronom ilitie hem m an, måtte winna sin fortgångh.

5. A tt bonden Jacob Larsson i Lunda och Waxala sochn, som  hörer tili 
Stipendium Bielkianum  icke må uthblåttas gen om  den uthpantning, som  skogz- 
wachtarn wijdh U ltuna Lars A ndersson söker att giöra hoos honom , för dhe  
böter han skall wara skyldig, för det han felt några ekar.

Frågades, hwem  som  skall förordnas att infinna sigh hoos landzhöfdingen  
då han kom m er? Resolutio. H . O . R udbeck och Qvaestor taga på sig att före
draga desse ärender hoos landzhöfdingen; R ector sade sig  och w illia wara 
m ed, om  så kunde behöfwas.

X III. Påm inte R ector att faculteterne betänckia sigh om  hwad dhe publice 
willia i åhr docera, emädan elenchus praelectionum skall nu snart förfärdigas.

X IV . U plästes Prof. Bilbergz skrifft em ot Profess. Spole, m ed begäran, att 
emädan Prof. sal. C elsii änckios nådåhr nu snart w ore förflutit, och han om  
alle dhe förmånar effter Kongl. M :tz allernådigste vocation blifwer försäkrat, 
som  hans antecessor åthnutit, Consist. då w ille, så derföre, som  och effter  
111. Cancellarii sluth af d. 16. Jan. 6 6 1 , m aintinera tillijka m edh hans private 
interesse och så det gem ehna bästa, och så laga att han till hem m anet, som  sin 
profession tillslagit är, och Professor Spole innehafwer, m åtte blifwa för- 
hulpen.

Här em ot swarade Prof. Spole: 1. D å iag fick K ongl. fullm acht att strax 
förträda tiensten , och kom  till H :s E x ce llx e  på W ännegarn, frågade H:s 
Ex:ce om  iag kunde effter Kongl. fullm achten strax stiga till att förwalta min 
profession. Hwar till iag swarade det är m ig om öyelig it att kunna subsistera  
för än iag far något att lefwa af der wijdh, emädan iag förr är af fienden  
uthplundrat. D erföre föreslog R ickzCantzleren m ig strax att iag skulle fa ett 
praebende hem m an till subsistence, och emädan då yppade sig  C elsii prebende, 
altså näm bdes det hem m anet Säfwia, och gaf H :s H öggrefl. Ex:ce m ig då 
strax m untl. tillsäyelsse der på i några Professorum  och Rectoris närwaro, 
säyande och att om  iag w ille, iag då genast det skulle få tillträda; hwar till 
iag nekade för änckians skuldh. O ch såsom det då föruntes m igh, altså hoppas 
iag att V. Consist:m  lärer kunna see  min oskyld igheet, och låta m ig blifwa 
wijd R ickzCantzlerens nådige och sin günstige resolution. Parterna togo afträde 
och protocollet a f d. 16. Januarii 1661. uplästes angående prebende hem m anen,
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att de skole wara fixa wijdh sine professioner, och effter något Conference 
här om , tyckte Consistorium  fuller wara godt, om  hem m anen kunna blifwa, 
effter den resolution som d. 16. Jan. 1661. af 111. Cancell. s ie lf giord är, wijd  
sine professioner; m en hwad detta anbelangar, emädan 111. Cancell. bref war 
der på gifw it, hem stältes detta i 111. Cancellarii wijdare nådige förklaringh; 
och Professor Bilbergh tillsäyes, att då tijden kom m er, han skall blifwa och  
ihogkom m en m edh ett annat.

Dhen 10.
afgick bref till Secret. Schaefer med innelycht supplice till Kongl. May:tt 

och den Kongl. Revision, så och bref till secret. Lowisin om samme ärende. 
Dito afgick notification till samptl. Ausii sterbhuus interessenterne, att dhe 
till d. 24. Novembr/j sig här in loco infinna och förklara sigh öfwer Pro
fess. sal. Ausii qwarlåtne ägendomb och åker.

Dito bref till Rickz Skattmästaren [Sten Bielke] om stipendio Bielkiano.

Dhen 10.
afgick bref till kyrckioheerden h. Isopaedium i Wassunda, att han inom 8. 

dagar skulle infinna sigh medh inlösen för den sölfkannan, som är insatt 
i Consistorio för de böter, som hans son Isopaedi/w för sin begångne excess 
för lidit, sakfåltes till att betala Consistorio, och att hon allereda för en 
godh tijdh sedan å tre rådstugu dagar lagl. upbuden war här i Upsala.

22 September.
Consistorium minus d. 22. Sepce/wbr« praesentib»j Rectore Magnif., M. 

Holm, h:r Gartman, h. Bilbergh och Secret.
I. Belädes åter igen Ärensteens [Ehrenstéens] drängh [Per Johansson 

Lundh] medh 3. mk smt böter pro contumacia, att han intet eller welat andra 
gången comparera, emot Johan Nilssons änckia [Anna eller Kerstin]; dis- 
courrerades om han allena med böter skall slippa, eller huru man skall bära 
sigh åth medh honom effter som han per contumaciam intet will comparera, 
han och hans herre eximerat sig från alt answar för honom. 'Resolutio. Effter 
herren har förklarat sig, att intet willia betala eller swara för honom, och 
han sielf är en flychtig drängh, altså må han tagas af wachtmästaren och sättias 
in i proban till näste Consistorii minoris dagh.

[Samma dag. ]
Consistorium majus samma dagh kl. 2. praesentibus Rectore Magnifico, D.D. 

Pet. Rudbeckio, M. Holm, h. Gartman, h. Lundio, h. Ol. Rudbeck, h. Nor- 
copense, h. Spole, h. Columbo, h:r Steuchio, h. Micrandro, h. Bilbergh, h. 
Qvaestore och Secretario.

I. Rector begärte att blifwa något närmare underrättad om Pourells böcker 
och qwarlåtenskap, emädan Ekebomens hustro har warit hoos Rectorem och 
praetenderat någon skuld, som hon har till att kräfwia af Pourell? Här till 
s:des att hans qwarlåtenskap wardt för 2. åhr sedan wärderat här in Con
sistorio, och äre böckren Ekebomen tillslagne till betallningh för hennes
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fordran, hwilka äre till att finna i Consist. kammar, der ifrån hon kan dem  
afhämpta. H w ilk et och skedde d. 23 N o v em b m .

II. Johan Tillaeus V esm . begär att fa arrest på h. Johan U n ges W -G othi 
skåp, som  han förm enar wara böcker i, emädan han har klar obligation af 
honom  på 24. dr kmt, och länge lofw at betala, m en  förgäfwes. Resolutio. D e t  
slås sigill för skåpet och arresteras; m en  innan betalningen kan äntel. blifwa 
Tillaeo tildelt, skall inventeras hwadh der inne är, och d et bör intet sk ee  för 
än bref först är gångit till h. Johan U n ge som  nu säyes wara präst b lifw en i 
W ästergiöthlandh.

III. Berättade R ector en snickare Johan H ansson  benäm bdh begärar att fa 
förswar under A cadem ien, m en har intet mästarbref. 'Resolutio. A cadem ien seer  
sig om  effter någon annan godh snickare, em ädan denne in tet har warit i skrå, 
och man intet w eet om  han kan lijdas utan vexation.

IV. Jahan Persson begär att f l  blifwa qw itt sin wachtdrängz tienst under 
A cadem ien, och m ölnare drängen Lars offererar sigh att willia blifwa wacht- 
drängh igen i han ställe. Resolutio. D e t  bewilliades.

V. Item  bewilliades en sm edh C onstantino att få sortera under Acad:s juris- 
diction, och arbeta för A cadem ien då om tränger.

V I. Johan M atssons änckia ifrån U ltuna by och Skäfftuna sochn, beswärar 
sig, att hennes man är nyl. dödh blifw en, och låås är satt för ladan, så att 
hon intet har något att begrafwa honom  m edh. Begär fördenskuldh något 
hwar m edh hon kan hielpa honom  till jorden. Resolutio. H en n e  bew illiades 2. 
t:r rogh och 1. t:a korn till sin mans begrafningh; och rättaren tillseer att 
det rätt anwändes.

VII. Berättade Secretarius sig warit på Consistorii ordres till sal. Z ebro- 
synthii änckia, och förm ält att C onsistorium  w ill igenlösa Sunnerstadh hem - 
wan, som  sal. Z ebrocyntius först pantewijs em ot en  sum m a om  4 2 8 . rdr 
innehafft, och  sedan blifwit donerat em ot panteskillningens cederande. M en  
sederm ehra A :o 667 . d. 25. Febr. blifwit döm bdt aff Kongl. R eductions 
C ollegio , att aftråda b:te hem m an till A cadem ien så snart panteskillningen  
blefw e contenterat. M en wederbörande a f Z ebrocyntii slächt, emädan guman  
s ie lf  för ålderdom s sw agheet icke kunnat sigh der om  påminna, swarat att 
dhe der m edh w oro tillfredz; allenast deras swåger N ils  B urenskiöld blefw e  
der om  först ankundigad, m edh hw ilken de detta willia com m unicera, effter  
som  han förnäm bligast har att disponera m edh Z ebrocyntii änckios ägendom b.

V III. Prof. sal. Aurivillii änckios skrifft uplästes, hwar uti hon anhåller att 
fa 1. sin sal. mans cautions skrifft igen för befal.m  Lars Jacobsson, emädan  
hon m enar Acad:n clarerat m edh honom  om  förwaltningen af A cadem iens 
kyrckiohärbärgen i H elsingelandh, och honom  för wijdare tiltaal frijsagt, så 
w ijda icke K ongl. Cammar C ollegium  honom  fram deles m edh sine observa
tioner i någon m åtte graverandes w ordo, och em ädan hon förm odar cautionen  
har nu nådt sin ändem ål och expirerat, att den skrifften henne då må igen- 
gifw es, och hon från alt answar hädan effter blifwa entledigad. 2. B egärer hon  
resten på sin sal. mans sidste förtienst och sitt nådåhr, öfw ergifw er och der 
på sin förtekningh, som  nu ligger ad acta. R esol. att inspectores aerarii taga Lars 
Jacobssons saak under händerne, såsom  och  Aurivillii änckios fordran och  
tillijka m edh bookhållaren efftersee hwar på den sig  grundar.
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IX. Frågade Rector huru man skall betee sigh medh catalogo praelectionum 
uti det rumwet som Professor Wolff skall uptekna hwadh han läsa will, emädan 
han nu är i Skåne och intet gifwit någon notification der om, man kan ey 
heller hafwa swar af honom till den tijden, catalogus bör wara färdigh. 
'Respondebatur. Facultas philosophica mente att han detta åhret kan wara borta 
af catalogo, och sielf då han ankommer significera på intimations taflan hwadh 
han läsa will. Ehuruwäl Rector sade det wara något oformligit att icke alle 
Professores warde införde på catalogum, doch om fac. philosophica tillijka 
medh Consistorio, finner så godt, må det så blifwa.

X. Påminte Rector Consistorium böra wara betänkt om successore i sal. 
Prof. Grubbs ställe. Begärte Consistorium wille gifwa sina vota här om. Sade 
sig effter constitut:s hafwa welat kalla ProCancellarium men honom wara bort
rest. Facultas philosophica förklarade sig tillförende hafwa medh sitt vote
rande fallit i. loco. på Prof. Skytz [Schütz], och 2. loco. på Gustavum 
Peringer. The öfrige facultatum Professores voterades som föllier.

H:r Rudbeck nämpner. 1. Skytts. 2. Peringer. 3. Laur. Norrman.
H:r Lundius. 1. loco Skytts. 2. Peringer. 3. Norrman.
H:r Gartman. Om man är försäkrad om att Prof. Skytts har giordt tanckar 

om att idka studium orient. lingg. så voterar iag 1. loco Skytts. 2. Peringer.
M. Holm. voterar 1. på Prof. Skytts. 2. Peringer.
D:r Rudbeck blir wijdh facultatis philosophicae voterande. Skulle doch 

giärna önska att ordinarius Prof. Buschagrius måtte blifwa der wijd; emädan 
han nu förtijden wijsar större hopp om sigh än tilförende, ty iag här om 
afftonen fann honom wijd det tilstånd och sundheet, att han förr på 6. åhrs 
tijdh så frisker icke warit, fördenskull wore bäst, och så för staten att han 
blifwe wijd professionen, och att uti ett bref till Rijckz Cantzleren blefwo 
der om förmält, emädan iag fann honom wijd itt godt förståndh, och han 
sielf då uthlät sig att willia förwalta professionen. Här på tyckte Consistorium 
wara rådligit, att man notificerade Buschagrio här om, att han giorde nu prof, 
först privarim hemma och sedan publice uti cathedra, och att han sålunda 
fingo införas på elenchiuw praelectionum detta åhret, nämpnde och medh ett 
ordh Christophorum Aurivillium såsom den han förmeente framdeles kunna 
komma i betänckiande.

Rector: lag skulle intet högre önska än Buschagrius kunde komma till 
de kraffter att han kunde förestå professionen, så att ordinarie staten blefwe 
der medh och subleverad, men som iag intet weet hwar wijd der uti will 
stadna, och hwad stadigheet blifwer medh hans hälsa och gemüte. Twänne 
Prof. lingg. orient. hafwa och warit här wijd Academien nu en tijdh; så 
önskar iagh att den som kommer der till, måtte wara wäl understödd så 
wäl af hebraea som dhe andra orientaliske språk, och fördenskull ehuruwäl 
iagh giärna unnar Prof. Skytts mitt votum, lijkwäl, emädan Peringer och Norr
man äre honom wijda öfwerwichtige uti dhe studierna, faller iag med mitt 
voto på Peringer 1. loco, och 2. loco Norrman, commenderandes Rector nog 
den berömlige erudition som hoos Norrman finnas, men wiste intet försäkra 
sig i det öfrige om hans conduite.

Resolutio. Detta communiceras medh ProCancellario, och sedan afgår bref till 
Rijckz Cancelleren här om.
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X I. Berättade R ector ett m em orial wara sigh insinuerat af Qvaestore Ar- 
rhenio om  någre ährender, som  han begär resolution  och förklaringh på. A f  
huilka R ector och des utan sade sigh någre skolat andraga i detta samma C on
sistorio.

1. H wadh som  kan bestås dem  som  tröska på ödeshem m anen och  annor
städes, effter som  de icke willia högre än till hwar otton d e span hållandes 
sigh sielfw e math.

Resolutio. H war n ijonde tunna bestås dem .
2. O m  fodret som  blifwit i H elgeb olsta  icke må effter een  skiälig wär- 

deringh uplåtes nye åboen i stället för dhe 50. dr koppwrmt som  äre honom  
bewilliade?

Resolutio. D e t  bewillias honom .
3. H wadh uthwägar man skall fa till uthföra e ller uthtaga spannem ålen hoos  

bönderne i tijdh, då man giör sigh tankar om  att fa ett anseenligit qvaw- 
tum; ju längre man dröyar, ju m indre får man.

Resolutio. Man söker i hwart rättarelagh effter någon god h  bodh som  spanne 
m ålen kan läggias uti, och af böndren tages så m ycken spannem ål, som  man 
kan få.

4. O m  bookhållare änckian skall behålla hem m anet sedan alle Professorum  
änckor m ist, hw ilket torde lem na ett skadeligit exem p el, och  andre der effter  
söka att eludera den  K ongl. resolution  för änckiorne? eller huru m ycken  
spannem ål henne skall bestås?

Resolutio. B ookhållare änckian m ister sitt hem m an och far så m ycken spanne
mål som  åhrlige afraden af hem m anet warit; m en skall först sk ee husesyn  
och af penningeräntan repareras hem m anet.

5. A tt humblegårdarne måtte utan längre drögzm åhl igentages till sine pro
fessioner och äm beten effter K ongl. förordningh och H . R. Cantzlerens för
klaringh och skrifftelige sluth A :o 1672. Skeer annars så får man see  hwad 
skade der på föllier, och will iagh då wara ursächtadh. R ector påm inte här 
wijd tw enne tingh här uti böra föredragas. 1. A tt hwar facultas får de stycker 
som  sigh tillslagne äro, och icke besittias af dem  som  höra till andre faculteter.
2. H uru wijda änckiorne äre till styckerne berättigade.

Resolutio. D e t är skiäligt att faculteten får igen d et som  till faculteten hörer, 
och änckiorne fa behålla effter 111. Cancellarii förklaringh en  dehl a f hum ble- 
gården. O ch tillsäyes att alle w ederböranderne de infinna sigh i hum ble- 
gårderne till d. 2. O cto b m  då om  deras afträdande kan giöras förordning  
och höst culturen betalas dem  för detta åhret.

6. Att iag m åtte få uth alle charterne och hålne ransakningar ö fw er Acad:s 
godz, att läggia nedre i cantoret, på det iagh der a f wijd alle tilfällen må 
kunna m ig d esto  bättre betiena (etc.).

Resolutio. Charterne läggias uti en cammar Qvaestori wijd handen, sedan de  
num ererade och anteknade äre.

7. H wadh står till giöra uti d et som  Pehr M atsson i U rseb o klagar öfw er, 
angående någon skog som  Elsarboerne skola hafwa ifrån byn, och han begärar 
fa hålla syyn på. Resolutio. Man giör der om  först undersökning, att man blir 
wäl kunnog der uti, ty det är in tet rådligit att kasta Acad:n i w ijdlyfftigheet 
m edh syn; och sedan får han giöra förbod på tinget på skogen , att de
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intet må hugga der på till des syn blir, och att dhe fa w etta hwad de äga 
hwardera i skogen.

8. Bälingz herredagsman på häredets wägnar begärar Acad:n w ill låta fatta 
den klagopunchten, angående allm endingen, som  Leyonskiöld w ill borttaga.

"Resolutio. Fans rådligit att Qvaestor giör uthkast på det gravamen om  all- 
m enningen i Bälinge som  Leyonskiöldh w ill borttaga.

9. Hwad m edel man skall bruka till coércera de Acadrae bönder, som  dels 
lijtet, dels intet achta hwadh fougden och rättaren effter ordres biuder och  
befaller.

Resolutio. D h e  beläggias m edh contumaciae böter 3. m k smt, hw ilket kan pan
tas uth om  d e sig  icke rätta.

10. A tt d et fattade reglem ent för Upsala qwarn m åtte kom m a på trycket 
effter V. Consist. sluth.

Resolutio. D e t  skall tryckas som  tillförende slutit är.
11. A tt listan och  wärderingen på Acad:s kiällare, boder och hus, m åtte 

kom m a till Consistorium  der öfwerwägas och ratificeras, och att på samma 
lista m åtte och upteknas Acad:s tom pter, och hwad nytta Acadrn hafwer der 
af, och  sedan detta instrum ent kom m a till acta, och extraderas m igh och book- 
hållaren till underrättelse.

Resolutio. D er  till uplästes wärderingen giord a f h. R udbeck och h. V erelio  
hwilken ratificerades. R esolverades och att hum blegårdz tom pterne skola an- 
teknas på samma lista. A f  detta tilfalle frågade R ector hwadh beskaffenheet 
w ore m edh åthskillige Acad:s tom pter, och att de kunna här på anteknas, 
nampngafs altså:

1. Trägårdz tom pten i Swartbäcken tillijka m edh sal. Prof. H um eri tom pt.
2. Stenii trägårdz tom pt wijd Dragarebrunnen, för huilken en  änckia gif- 

wer någon hyra, m en balkarna och annat förfallna.
3. M:r B oos gårdh, m en hum blegårdzstycket som  hörde der till och förr 

war under C om m unitet hafwa U ltuna ladugårdz betiente tillwäldt sig och låtit 
sättia der på en torparestugu.

4. Qwarndams tom pten på andre sidan om  åhn, hwarest slussen är.
5. K ongsstallet har och K ongl. M:t skänckt till A cadem ien.
6. O m  de tom pter och gårdar som  liggia em ellan K ongsstallet och A cade

m ien, är man icke aldeles underrättat, utan der effter skall sees uti afrijtnings 
boken. I com m issorial rätten hållen 6 6 4  m entes något wara der om  slutit.

R ector frågade huru m ed G rötens änckios huus w ore beskaffat, som  Aca
dem ien skall hafwa fadt im m ission uti? Här till swarades att A cadem ien är der 
uti im m itterat, skall och få hyran der af. Beror der uti att execution  skall 
skie af slotsfougden. R ector påm inte att im m issions docum entet och annat som  
hörer till att verifkera Acad:s rätt uti G rötens ägendom b skulle inlefwereras, 
det Prof. Ol. Rudbecki/zi lofw ade skulle skie.

12. H w em  som  skall till tinget i B örstel d. 14. O ctob m , att agera bondens 
saak em ot skattebönderne, som  nederhuggit hans hagh?

Resolutio. Bookhållaren skall hafwa om sorg om  detta i sin swärfars ställe.
13. Hwad som  bestås Svedero för det han i sommars war wijd tinget i 

Fundboo och der dref någre Acad:s saker?
9 - 7 3 4 2 2 0  Sallander
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Resolutio. H on om  bew illies 6. dr sm t för sitt omak.
14. O m  gubben M atz A ndersson i Grän icke slipper dhe tu lass höö , 

som  äre lagde på hem m anet, effter som  både han och hustrun blifwe gambla 
och trötte, och hafwe der nederlagt alt d et hustrun ärfft i tw enne skatte
hem m an, och  således wäl uprättat Acad:s hemman?

Resolutio. H ans begiäran bewillias.
13. H uru man skall bära sigh åth m ed de» nya bonden i Wardala, som  redan 

suttit der fritt e tt åhr, m en in tet bygt, hafwandes derföre fått låås för sin 
lada?

Resolutio. H an får ladan, effter han spöries hafwa anwändt någon flijt på 
åkrens upbrukande och dijkande, doch  m edh betingande, att han g iör något 
till saken i w inter och bygger något.

16. H uru blifwa skall m edh teg let som  staden nu har, antingen Acad. skall 
lösa det till B ibliotheks bygningen eller inthet, löser  hon d et intet, får hon  
nepl. god t tegel förr än annan höst?

Resolutio. B etäncktes att inge m ed el äre wijd handen ther till, m en  
effter nöden fordrar, kan tages a f cassa studiosorum  så m ycket som  behöfw es  
att inlösa w ijd pass 1 6 0 0 0 . tegel före; doch m edh d et förordh att cassan 
blir betalt nästkom m ande w inter a f B ib liotheks stats penningar. O ch m ente  
R ector att cassa studiosorum  för offta blif:r ålijtt, m en effter hon försäkras 
om  betalningen innan kort kan der w ijd blifwa.

17. B on d en  i B oda och H arg sochn begärar att få åhrl. betala sin afrad 
m edh penningar (etc.).

Resolutio. D e t  bew illiades honom .
18. O m  prijset på W ässm annelandz spanmål som  bönderne betala i pen 

ningar, som  i förlijdit åhr in tet b le f uthförd.
Resolutio. D h e  afläggia derföre 13. dr tunnan.
X II. Staffan Staffansson supplicerar om  någon frijheet på sitt hem m an Ö ster  

H ahl,# emädan han är a f wådeldh aldeles blifwen utharmader; hwar på han 
upwijste häradz tingets attest.

Resolutio. H on om  bew illiades ett åhrs frijheet.
X III. B iörskogs rättarelagh klagar öfw er d et de af befal. Petter A ronsson  

blifwa m ed m ånge otålige m ånge beswärs påbördande, och af profossen och  
fierdingzm än pantade. Item  m ed skiutzningar och  giästningar lijka som  crono  
och  skattehem m an.

Resolutio. D e t skall angifwes på en  richsdag och för m em oria upteknas.
X IV . Isaak M ånssons qvittence på 100. rdr specie, uplästes, hwilka sal. 

C elsii änckia insatt i serarium. D e t  qvittencet begär C elsii änckia att få, emädan  
det enkannerligen henne angår.

Resolutio. C elsii änckia får d et samma, emädan d esse  100. rdr besynnerl. 
qvitteras henne; och föres här ad acta.

X V . Rättaren Päder Erichsson i Korstabyn supplicerar att få fodret a f hem 
m anet, som  A cadem ien arresterat, så och  en  ök  a f de skäl som  han i supp- 
liken w ijdlöfftel. anförer.

Felskrivning för Söderhall.
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'Resolutio. Honom bewillies fodret och en ök, utan någon betalning, effter 
såsom hans anförde skiäl finnes wara gütige.

XVI. Academiae böndrens i Olandz häradz beswärskrifft uplästes, om den 
tunga de hafwa dragit under warande krigstijder, med inqvarteringar, skiutz- 
fårder och contributioner, att dhe äre belagde lijka högt som skatte och 
crono.

Resolutio. Man föredragar desse så wäl som dhe andre beswär på richzdagen, 
om någon boot kan finnas här på.

XVII. Pastor anhåller om någon underhielp till kyrckiogårdens här i staden 
reparation, att Academien af god willia wille något förskiuta der till.

Resolutio. Ehuruwäl Academien är frij och bör wara ograverad för sådan 
uthlago, hwar på hon hafwer itt särskilt privilegium, som icke bör skie in
brott uti, lijka wäl af fritt betänckiande och utan någon skyldigheet wUl Aca
demien tillsee om till samma reparation kan förskaffas 200. stockar, af dhe 
bönder som skogh hafwa och hoos hwilka är någon rest, den ey ellies lättel. 
står att uthbekomma; doch medh det förordh, att Acad:s rätt och privile
gier icke blifwa här igenom rubbade, och hon sedan med sådant icke blifwer 
beswärat, såsom medh en ordinarie eller skyldigh uthlage; och tilsees huru 
de stockarna kunna framskaffas, utan statens gravation, och föras på bönd
rens rest som förr omtalt är.

XVIII. Mölnaren Anders Pålsson i Ulfwa har resolverat sig, att taga emot 
den andra qwarnen med som Mats Persson hafwer, om Academien först will 
bestå honom qwarnstenar nu at begynna med. 2. Att Academien will assecurera 
honom at drängarna må wara frije för uthskrifningar.

Resolutio. Det bewiUies honom och den andra Mats Pärsson upsäyas qwarnen 
nu strax att han afträder wijd Michelsmässa tijden, effter han intet blifwit 
wijd sitt contract, och är skyldigh öfwer 70. tunnor.

XIX. Framwijste Prof. Lundius en transsumpt af lagmans tingetz protocoll 
af d. 21. Julii 1679. angående det oqwädes ordh Mag:r Aurenius skelt på 
Acad:n. Här på tyckte Consistorium nödigt, att låta stämma honom till con
sistorium ecclesiasticum, och sedan wijdare till forum competens.

XX. Oloff Ersson Bill supplicerar att fa komma hijt och wara under Aca
demien, att informera ungdomen i räknande och skrifwande, helst effter han 
det förr idkat här i staden. Resolutio. Effter här är en annan som till detta 
låter sig bruka tilförende, fördenskull kan Academien intet wedertaga honom.

XXI. Petrus Becchius W-Gothus anhåller om testimonio publico. Resolutio. 
Det bewillies.

XXII. Decanus facultatis philosophicae påminte 1. Att Magnus Lundberg will 
disputera de tranqvillitate animi. Resolutio. Det effterläts honom. 2. Jäsper 
Swedberg begär att fa commentera öfwer Catonis Disticha, doch i form af en 
disputa//on, och att han den publice will ventilera. Resolutio. Det efterläts honom 
wilkorl. om faculteten finner icke der uti någon swårheet; hwilket wijd 
thesium öfwerseende af Decano kan pröfwas.

Dhen 24. Sept.
hölts Consistorium minus, närwarande D.D. Erico Benzelio p. t. Rectore,
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M. Petro H olm , h:r Johanne Gartman, h. Johanne B ilberg, J. Arrhenio  
Qvaestore, qvi e t acta notavit absente Secretario.

I. Johan N ilsson s änckia hustru Anna* angaf h:r E hrensteens tienare Pehr 
Jahansson Lundh, och klagade att han kastat hennes dotter en  lijten flicka, då 
hon tw ettade sigh wijd åhn m edh steen  öfw er åhn, och råkat henne öfw er  
jessen att b loden  m ycket runnit, och hon länge legat förr, än hon kunnat sig 
igen förekom m a. Klagade widare att flickan hafft m ycken sweda och wärck 
der af. Sade honom  till en tijd icke welat förlijkas m edh sigh. H warföre 
har hon måst angifwa honom  hoos R ectorem , huar på han sedan har om sider  
lofwat henne 6. dr kopp^rmt i förlikningh, m en aldrig betalt, utan hon ändtel. 
måst sökia dom  på honom . Pär swarade sig råkat flickan m edh wåda, m en  
bew ijstes giordt det m edh upsåth och af okynne; Pär tilstod och sigh lofwat 
m odren 6. dr kmt till förlijkningh. R ector frågade hwarföre han försum m at 
twänne stämbningar? Hwar till den andre teeg. R ector frågade om  hans herre 
hindrat honom  dhe stunderne? Pähr swarade ney. R ector frågade om  såret 
war stort? Swarades ja. Frågades huru långh tijdh gick förbij innan det läck
tes? Swarades: 14. dagar. Frågades om  flickan har nu något lyte här af? 
H . Kirstin** swarade: det kan iag in tet eller så stort säya. Parterne afträdde.

Sententia. Pär Jahansson böter för itt kiöttsår 12. mk smt c. 9. S. m. 
w. Stl., och för sårtål 6. mk smt. 2. B öter han för tw enne citationers för
sum m ande 6. mk smt.

Parterne inkom m o och dom en uplästes. Pär sade sigh in tet hafwa att betala 
m edh. H uarföre effterläts honom  afsittia m edh fängelse, målsägandens dehl 
undantagen, hwilken skall betalas förr än han uthslipper.

D h en  28. Septem bris 
hölts C onsistorium  extraordinarium , närwarande R everendissim o D om in o  

Procancellario, R ectore M agnifico, D oct. R udbeckio , D .D . Skunck, h. Lundio, 
h. Gartman, h:r R udbeckio, D oct. H offw en io , h. V erelio , h. N orcop en se , h:r 
M icrandro, J. A rrhenio Qvaestore, qvi e t acta notavit.

I. U plästes h:ro Margareta W eibertz suppliqve, att u taf Peter Bergm ans 
stipendio få igen dhe 320. dr kopptfrmt som  hon länt honom  uti contente  
penningar. Berättades för H:s H ögw yrdit huru denna Bergm an uthwärkat 
sigh K ongligit b reef att skola på någon tijdh fa itt stipendium  af 200. dr smt 
om  åhret, oachtadt att han under exam ine är funnin a f en  ganska ringa pro- 
fect i studierne, och alt sedan icke d et ringaste sigh förbättrat, utan warit 
m ycket försum m elig och im portun både em ot C onsistorium  och Qvaestorem, 
har och nu ändtel. g ifft sigh, ächtandes en ifrån G efle , som  heela långa tijden  
tilförende har uppehållit sig  här i U psala i sam m e gårdh m edh honom . Berät
tades och att Consistorium  fuller representerat 111. D . Cancell. Bergm ans in- 
capacitet och ow ärdigheet till detta stipend. m en fatt der på det swar, att 
man fuller m åste hålla sigh widh Kongl. brefw et för honom .

Procancell.: D e t är illa att sådane skola wara så förm ätne att dhe sökia  
M ayestetet, och  der uthwärcka sigh breef, när dhe äre så aldeles oduglige,

* Kallas nedan Kerstin .
** Kallas ovan A n n a.
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och der m edh praejudicera andre, och borde man när således skier, strax giöra  
en underdånig rem onstration hoos H :s May:tt, hw ilket H :s Maytc icke  
onådigt w ordo uptagande. Frågades hwadh swar änckian skall gifwas? Mäst 
alle m ente att Bergm an lärer nu intet widare kunna niuta något af stipendio  
och att änckian derföre icke lärer på hans wägnar hafwa något att wänta. 
M en h:r Lundius m eente att honom  w ore lijka w ist bewilliat att behålla stipen- 
dium et denna term in, det dhe andre intet kunde sig påminna. Slöts att man 
skall see  der effter, och swara änckian, att om  han något widare far af sti
pendio  så kan d et kom m a henne till betalningh. D och  hölts man nästan så 
före, att detta w ore m en itt understucket wärck.

II. U plästes grufw ofougdens Erich N ilsson s skrifftelige relation till Ränte- 
mästaren, om  H arewijks uthjordz tilståndh, och dhen skade hon så wäl som  
qwarnen tagit igenom  w atukonsten der sammastädes. Res. D e  G erernes bref, 
som  ankom  i wåras skall upsökias, och der på gifwas swar.

III. Berättade R ector huruwijda sist kom  m edh e lection e novi Professoris 
i sal. h. G rubbens ställe, och upläste sitt project der om  till 111. D om . Can
cellarium , begiärandes H :s H ögw yrd:t och täcktes här w ijdh säya sitt be- 
tänckiande om  sam m e ährende. Procancell.: A f  den disputation Skyttzen  
[Schütz] hölt, märker iag att han är en  wacker karl; tror och att han intet 
lärer wara så oäfw en uti lingva hebraea, m en w eet intet om  han något giordt 
uti dhe andre lingvis orientalibus, hw ilket doch är nödigt för den  som  skall 
kom m a till samma profession, effter som  dhe språken nu en  tijd legat under 
wid A cadem ien. Peringer k ienner iag ey  eller widare än att iag hört berättas 
om  honom  det han ex professo  handterat desse studier, och w ore der till 
tämligh fårdigh. Norrm an kiänner iag ey  eller, m en hörer doch berättas, att 
han uti desse studier skall wara Peringer öfw erlägse, ehuruwäl man ellies  
icke w eet hwad man skall säya om  hans öfrige conduite. Jagh har swårt wid 
att nämbna någon dera för den andre här till, för dhe orsaker som  sagde 
äre, utan lemnar Eder g od e herrar att falla på den som  tiänligast är. D oct. 
Skunck: N är Ravius bortreste, recom m enderade han då redan Peringer till 
professionen , och har han nu sedan m ycket förkofrat sigh uti dhe studierne, 
har och Kongl. försäkringh om  prom otion der utinnan.

'Resolutio. B refw et afgår till 111. Cancellarium i den form det är projecterat.
IV. U plästes fullm ächtigens m ons. Schaefers bref af d. 24. S eptem bm , hwar 

uti han berättar, huad uti M. B oos saak är förelupit d. 22. hujus, nem bl. 
at saken är då m edelst befordran i K ongl. Senaten företagen, uti H :s Kongl. 
M:tz egen  höga presence, och effter en  föregången w ijdlöfftigh Conference 
afdöm bd, således att enckian blifwer befrijat ifrån heela balancen, och er- 
kiendh berättigat nu strax att träde till alle sine godz, och all sin hafde ägen- 
dom  igen, och der hoos åthniuta refusion och ersättian för alle dhe åhren 
som  sam m e egendom  har warit från henne borta, com pensatis expensis. C on
sistorium  beklagade sin och A cadem iens olycka här utinnan, och att dhe R. 
Rådh, som  förr warit öfw er samma saak, och giort sig henne bekant nu icke 
warit tilstädes. R ector sade sig i Stockholm  warit hoos H :s Ex:ce grefw e  
B en gt O xenstierna och der recom m enderat saken, som  och bekom m it god t 
swar; m en warit om öyelig it att H :s Extce i sådan hast kunnat fa des rätta 
sammanhangh. (etc.). U plästes itt extract af A cadem iens protocoll, på alt d et
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der finnes angående M . B o o s äm bete, dess orichdgheet, och huad der wijd  
slutit är, förordnat är, a f C onsistorio, A cadem . Cancellariis, K ongl. Cammaren 
och ändtel. sielfw e M ayesteterne, huilket alt tili in tet g iöres igenom  detta  
olyckelige uthslagh. H . Procancell. beklagar högel. Acad:s olycka i detta måhl, 
effter som  här på skulle föllia m ånge swåra conseqvencer för henne. (etc.). 
Frågades hwad man nu wijdare skall taga sigh före här utinnan? D o ct. Rud- 
beck  (som  strax gick bort): iag m enar wij skola dröya till des dom en kom m er  
skriftel. ö fw er, då man sedan bättre kan öfwerläggia saken och m ogna sig 
der i, och i m edier tijdh recom m endera H . Procancelko och , der så synes 
nödigt, någre a f dhe andre episcopis, att dhe tala för Acad:s bästa (etc.). 
Procancell.: D en  puncten är swårast, att H :s M :tt s ie lf  suttit i saken,. 
H . Lundius: W ij m åste beropa oss der på att wij förr hafwa Kongl. resolu
tion  i saken, och  begiära att K ongl. M ay.tt w ille den  s ie lf  nådigst förklara 
och conciliera m ed d et slut nu är fallit. Procancellarius: D h e  willia yttra sigh 
något hwar.

M . M icrander: Jag tycker bäst wara, att m untel. sökia hoos H :s K ongl. 
May:tt lo f  att fa der representera saken som  hon är, d et wij sedan giöra  
kunna, och  begiära att ännu må skie någon förändring här uti till Acad:s 
Conservation.

H:r N orcopensis: Saken är swår af handtera, effter som  H:s M ay.tt sie lf  
suttit der öfw er, låte wij och blif:a henne, så länder hon Acad:n till wan- 
heder och fördärf; tyckes derföre wara säkrast att i underdånigheet söka  
först lo ff  till repraesentera saken, och der wij det w inna att man då före
drager alt hwad nödigt är till des uplysningh.

H:r V erelius: Saken kan på intet annat sätt wijdare handteras a f oss. Jag 
beklagar af hiertat det A cadem ien nu en  tijdh bort åth warit lijka som  under 
en  ailm enn persecution, så att hwar och en , som  hafft der till tillfälle, giärna 
söcht på åthskilligt sätt wända up ned på henne; G udh förlåte dem  som  
äre ther till wållande, och  dhe som  henne så handterat, huar igenom  icke alle
nast hon och wij som  här sitta och träla, blifwa ruinerade, utan och Kongl. 
May:tt s ie lf  och rijket, sam pt heela  G udz försam blingh lärer taga någon an
stöt. O ch effter som  iag i m itt sam weth w et att denna Acad:s saak em ot 
M. B oos änckia är rätt, och säkerl. tror att H :s K ongl. May:tt icke lärer 
undandraga sigh till att höra Acad:s nödh, så beder iag både för G udz  
och Acad:s skull, att Eder H ögw örd igh eet, såsom  Acad:s Procancellarius 
och A rckiebiskop, w ille  låta sig  wårda om  h enne, och  h oos K ongl. M ay:tt 
sökia alt hwad giörligit är för Acad:s bästa. Procancell.: Jag skall m ig  
in tet undraga att giöra hwad m ig är m öyeligit. D oct. H offw enius: O m  wår 
ähra w ore conserverad så m åtte wij tåla hwad wij kunde, och  allenast söka att 
w ijsa det änckian redan w ore betalt, aldenstundh h. V erelius så m ycket be
talat för M . B oo . (etc.). M en när wår ähra röres, som  är och  bör wara 
kiärare än lifw et, så är det en  hehl annor saak. Jag hoppas det, att emädan 
G udh, som  är wår him m elske K onungh, aldrigh nekar oss, ehuru store syndare 
wij äre, att supplicera till honom , så lärer och  H :s K ongl. M ay:tt icke onådigt 
uptaga, d et itt heelt collegium  supplicerar till honom , såsom  sin jordeske  
K onung eller D eu m  terrestrem , huilket co llegium  effter yttersta förståndh  
söcht fullgiöra sitt äm bete, och H :s K ongl. M ay:tts befallningh. O ch  seer
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iag  ingen beqwäm ligare wäg att inkom m a, än som  igenom  wåre förmän Can
cellarium  och ProCancellarium , och beder iag H ans H ögw yrdig:t täcktes tala 
m ed dhe andre sine collegis uti consistorio R egni, och m ed dhem  uthsee och  
uptänckia den bästa wägen och m edlet, att w inna sådan förändring i saken, 
att Acad:s och wår ähra må blifwa behållen, som  wij w isserligen förm ode. 
H :r Rudbeck: Jag är i sam m a m ening. W ij m åste begiära. 1. det Acad. och  
w ij, som  nu sitta, icke m åge umgälla d et som  andre för oss giordt hafwa. 
2. W ijsa att Acad. och wij giordt, alt hwad drifwit är, effter befallning af 
högre händer, icke allenast utan wedergiällning, utan och m ed m ycken tijd- 
spillo och om kostnadh. 3. A tt detta angår icke allenast o ss, som  tiena wid  
Acad. utan och  alle ständernes barn som  niuta stipendium  wijd Acad. 4. 
H :s May:tt har förr allernådigst ändrat sig  uti andre saker, såsom  uti den  
resolution att byte, Acad:s god z i W essm anland under m ilitien. 5. wägen till 
att få underdånigast sådant föredraga, öpnas bäst a f h. Procancellario, dhe  
andre episcopis och R ectore. 6. om  detta slut blir så ståendes, lärer alle deras 
arfwingar som  suttit wijd Acad. kom m a och beswära H :s K ongl. May:tt.

H:r Lundius: Emädan man befunnit a f heela  sakens sammanhangh, att Acad. 
haar en  klar saak, och denna dom en synes sådant wijd handen gifwa, huar 
igenom  Acad:n lärer stanna uti ett sådant skadeståndh, som  intet står widare 
till att reparera. O ch emädan wij skole således lijda, som  aldrig något der a f  
upburit, eller upbära fått. 3. O ch detta länder heela  co lleg io  till wanähra och  
dishoneur, om  icke dhe nu sitta, doch dh e som  för oss suttit, om  hwilkas 
ähra man icke mindre bör wara bekym brad än om  sin egen , för utan månge 
andre swåre och w idt uthseende conseqventier; ty håller iag rådeligast och  
förswarligast, att man i förston»e supplicerar underdånigast om  itt nådigt 
audience igenom  höga personer, i synnerheet H . R. Cantzieren och H . 
A rchiepiscopum , wår Procancellarium , och der jäm pte igenom  R ectorem  
M agnificum  sam pt andre biskopar, så m ånge som  tyckes behöfwas, och att 
der jem pte en  underdånig suppliqve insinueras, icke om  restitutione cmsst in 
integrum , effter K ongl. Mayrtt s ie lf  warit tilstädes, utan om  en nådig för- 
klaringh, hw ilket aldrig kan uptages för något dom qwal. U ti sam m e suppliqve  
insinueras dhe förnäm bste instrum enter och docum enter, huar på heela  sakens 
rättfärdigheet består, emädan a ff en  m untelig  relation saken icke kan så rich- 
tigt och  till en  önskelig  e ffect föredragas.

H :r Gartman: Jag är en se  m ed dhe andre g o d e  herrarne. H är är både 
periculum  bonorum  och honoris; och  finner iag ingen tienligare uthwägh än 
tillijta H :s H ögw yrd:t att han tillijka m edh R ectore och andre episcopis  
giöre sitt bästa för Acad. h oos M ay[e]stetet, att få en tienlig  explication. 
O ch håller iag rådeligit att man har e tt kort upsatz på heela  saken, der af 
man kan sig  betiena och d este tydeligare saken föredraga, (etc.).

D oct. Skunck: Jag är aldeles ense m edh dhe andre i sielfw a saken, finner  
ey eller orådeligit att söka dilation m ed execution , till des man får explica
tion på dom en. Intet kan man wänta 111. Cancellarii upkom st, effter det är 
periculum  in mora, utan wij m åste betiena oss a f H . Procancellario och R ec
tore, hw ilken kan der höos frambära en  skrifftelig suppliqve här om . O ch  då 
H :s Mayrtt förm odel. frågar om  saken, då bedia, att H :s Mrtt w ille aller
nådigst höra h. R udbeckium , som  hafft saken om  händer. W ij hafwe spenderat
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både war tijd och m edel på saken, till att der m ed wijsa wår trooh eet och rå- 
deligheet, till förswara Acad. och des wälfård, och w ore alt för beklageligit, 
om  wij skulle derföre på lychtonne lijda både till heder och ähra. (etc.).

Rector: A f  den  w enteskap iag kunnat inhäm pta om  dom en, som  fallen är, 
kan iag in tet annat see  än Acad. m å klaga sig  o lyckelig , ty 1. skal hon m ista 
dh e possiderade hem m an, 2. refundera skaden, 3. få en  infamiam på sig, och  
underkastas dhe m ånge swårheter, som  en  sådan ting drager m ed sig i längden. 
Jag tror in tet att H :s M ay:tt är så onådig att H :s M :tt icke will höra oss, 
allenast wij finne på tien lige ord och formulär att wår nöd frambära. Skatter 
och  wara en lig it mz constitutionibus, d et wij söka addresse igenom  H . Procan- 
cellarium , och G ud gifw e man förre gått sam m e wägen; kan iag der jem pte 
något uthrätta, undandrager iag m igh intet. G od zen  skattar iag intet så högt, 
som  periculum  honoris, hw ilket är swårt. E llies tycker iag att man bör förena  
sigh om  ett w ist formulär, d et man kan betiena sig af, antingen man då skall 
skriffteligen eller m undtel. föredraga saken.

Procancellarius: Ehuruwäl iag förr intet hafft någon kunskap om  denna  
saken, utan allenast w ist in gen ere d et hon warit före, doch har iag altijd 
tyckt d et Acad. skulle hafwa skiäl att tiltala änckian, och  att fast änckian 
skulle niuta något a f nåde, Academ in doch icke m åtte lijda något uti sin rätt. 
D och  lijkwäl seer iag fuller att saken är nu i hast antagen, och afgiord uti 
deras frånwaro, som  bäst w ettat der af, och att d et icke blifw it attenderat, som  
mäst bordt wara änckian em ot, nem bl. om  fullm achten. O ch är d et aldra 
swårest, att H :s May:tt s ie lf  warit tilstädes, så att man nu intet har så w igt 
wid att söka något widare. Ey eller kan man tiga, och således kasta Acad. 
uti den föracht och swåra om döm e, att hon um ginge m ed dolo . Jag tycker 
Acad. skulle föredraga sin nöd gen om  någon högre, nem l. Cancellarium, 
m en skulle han icke så snart upkom m a, så w ill iag i m edier tijd gierna giöra  
huad m ig är m öyeligit. O ch beder iag att suppliqven m åtte förfärdigas, att 
iag m ed henne må kunna conform era m itt tahl. Consistorium  betackade H :s 
H ögw yrd:t tienligast, och recom m enderade honom  saken och Acad:s wäl- 
färdh ännu widare, effter som  111. Cancell. nepligen lärer så snart upkom m a, 
och det befara«des än att execution  oss öfwergår, om  Acad. icke m ed aldra- 
förste inkom m er.

R esol. Saken skall igenom  bref föredragas H :s H öggrefl. E xcelkce, och  
begäres des nådige intercession och bearbetande till Acad:s Conservation, och  
der hoos berättas att Acad. i m edier tijd, till des H:s Ex:ce upkom m er, in
kom m er hoos M ayestetet igenom  H . Procancellarium och Rectore;», (etc.). 
D etta  bref af Qvaestore projecterat uplästes dagen effter in C onsistorio, och  
adproberades som  d et bortgick.

1 3 6

29 Septem ber.*
M ichelsm ässa dagen som  war d. 29. Sept. w oro R ector och samptl. Professo

res tilsammans effter högpredikan, då uplästes suppliken som  afgå skulle till 
H :s Kongl. M :tt om  förklaringen på den dom b som  i Kongl. R evision gifw en

Denna dags protokoll är inskrivet efter protokollet för den 1. oktober.
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war emällan Acad. och des fordom  Räntemästares M . B oos änckia, hwilken  
adproberades och 2. dagar effter öfw ersändes m ed R ectore D . B enzelio .

D hen  1. O ctobrö
höltz Consistorium  extraord. närwarande R ectore M agnif., h:r Gartman, h. 

Lundio, h. R udbeckio, h. V erelio , h. N orcop en se , h. C olum bo, h. Steuchio, 1 
J. Arrhenio Qvaestore, qvi et acta notavit.

I. Jahan M atsson i H uusby hade begiärat någon lindring på åhrlige penning- 
arne som  gå a f hem m anet. S:des att han fått så stoor lindringh på spannemåls 
uthlagorne, att han wäl kan der med uthkom m a.

'Resolutio. Blir wijd det som  är honom  bewilliat; och kan intet widare låta 
sig giöra hans begäran.

II. Acad:s bönder lofw a uthgiöra på sin rest huad dhe förm å och hinna, 
allenast dhe förskonas m ed uthförslen, m edh huilken dhe icke hinna. 
Qvaestor: iag har befalt dem  uthgiöra det mästa dhe förm å, och lof:t att 
dhe skola m ed uthförsslen förskonas, så wijda giörligit är, ty Acad. will 
heller leya för något, än låta det längre stå inne, sig, dem , och henne til 
fördärf. Consist. gillade detta och lofw ade at så sk ie skall.

III. U plästes den projecterade punct för Bälingz härad till Kongl. M:tt 
om  des allm enningh, som  h. L eyonskiöldh låtit donera sig och sedan intagit, 
att häradet m åtte fa dehn tilbaka igen, och adproberades i den form han 
öfwergafs åth herredagzm annen.

IV. U plästes Joh. H oidandri testim onium  ifrån Biörneborgh in M ajo sidst- 
ledne, huar uti berättas honom  tagit afskedh ifrån scholen  att söka sig  annat 
vitae genus. R ector frågade om  han derföre må kom m a till deposition  som  han 
nu söker? Resolutio. Kan han giöra dhe p rof wara bör hoos D ecanum , så må 
han kom m a, ellies intet.

V. Bondehustrun i H elgeb olsta  supplicerade att fa behålla en koo. Resolutio. 
D e t bew illies henne.

VI. Andreas U lstadius O -B othniensis begiärade testim onium ; m en war 
ingen som  kände honom .

VII. Olaus Sundiin begiärade en recom m enda//on  till K ongl. May:tt. Reso- 
lutio. D e t  är owanligit, m en w ill han hafwa testim onium , så bew illies det honom .

VIII. R esolv. att U lfw a spannem ål skall föryttras, rog för 10. dr och  
blandsädh för 9. dr tunnan; kan hon intet föryttras der, så föres han hijt 
och sällies här i qwarnen, effter Qvaestoris förslagh.

IX . R ecom m enderade R ector proR ectori dhe ährender som  af honom  icke  
kunnat expedieras, effter han nu strax m åste bortreesa; lem nandes på sanvwe 
ärende itt m em orial.

X . Talades om  hum blegårdarne, och begärade h. D oct. Skunck att den  
humblegård som  han hafwer icke må tagas af honom , förr än han far annor 
igen. Sade sig och hafwa penningar ståendes h oos qvaestorem derföre han will 
inlösa d et stycke som  honom  ellies tillkom m er.

X I. O m  m ätningen i Läby har Sam uel Stehn påm int att han icke kan den  
förrätta utan landtmätare.

Resolutio. Landtmätaren tages och betalas i proportion a f parterne.
X II. Prorector frågade om  Laurini sak är afgiord? Rector: D en  som  är
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actor har aldrig anmält sig, och har iag offta låtit fråga effter Laurin, men 
aldrig fått honom fast. Berättades att han förlijkt målsäganden.

XIII. Berättade Rector syllabum praelectionum wara fårdigh. (etc.).
XIV. Begiärade Rector att der han wijd tilfalle skal något sökia hoos 

May:tet för Acad. han då måtte fa der på en lista och upsatz. Res. Listan 
upsätties.

XV. Uplästes det project h. Rudbeck giordt på Consist. suppliqver till 
Kongl. May:tt om förklaring öfwer den fallne dom i M. Boos saak, hwilket 
skulle ännu widare öfwersees.

XVI. Inlade Rector en lista och förtekning af Acad:s bönder insinuerad, 
på det dhe uthgifwit effter cronobetientes befallningh.

Dhen 5. Octobm
woro Pro-Rector h. O. Rudb., D. Skunck, h. Norcopensis, h. Spole, h. 

Columbus, h. Steuchius, och Secretarius tillsammans i kyrckan effter bönen.
I. Proponerade Pro-Rector att Matz Persson mölnaren i Ulfwa anhåller 1. 

om tillgifft på sin rest, han blifwit skyldigh Academien förmedelst brist på 
watn wijd qwarnen, 2. att få behålla en koo af den ägendomb som Academien 
af honom exeqverat. Här på resoks (1) att han fuller får en koo som han 
begär, men (2) hans rest skall uptagas i Consist. majore att skärskodas, och 
effterhöras hwad skiäl han hafwer att begära tillgifft på sin rest.

II. Bewilliades språkmästaren m:r de Courcelles 12. dr smt af cassa studio
sorum till hielp i hans fattigdomb emädan han ingen lön af Academien niuter, 
och denne termin inga escouliers hafft.

Den 6. Octobr/j
förmiddagen effter sluten gudztienst woro tilsammans i kyrckian, ProRector 

h. O. Rudbeck, D. Skunck, h. Gartman, h. Lundius, D. Hoffwenius, h. Nor
copensis, h. Spole, h. Steuchius och Secretarius.

I. Bewilliades Israeli Nassenio Wesmanno, som är siuk af en swår hufwudh- 
swagheet och skall föres hem till sine anhörige, 10. dr smt af cassa studio
sorum till resepenningar.

II. Uplästes Reet. D. Benzelii ifrån Stockholm ankomne skrifwelse angående 
Kongl. Revisions domb emällan Academien och M. Boos änckia, hwilken domb 
han förständigar blifwit sigh, af någre troowärdige män sålunda förklarat, 
att M. Boos änckia skulle allenast den ägendombn igen bekomma, som hon 
hafft för än hon ingått i ächtenskap med sal. M. Boo.

Item uplästes sedan sielfua domen, extraderat genom E. Lovisinium.

6  O ktober.
Consistorium majus d. 6. Octobr/f närwarande ProRectore h. O. Rudbeck 

i Rectoris och h. Verelii frånwaro, D.D. Rudbeckio, h. Gartman, D. Hoff- 
wenio, h. Norcopense, h. Spole, h. Columbo, Qvaestore och Secretario.

I. Berättade ProRector huru han i ProRectoris h. Verelii frånwaro, har låtit, 
straxt om måndagzmorgonen då Hedrad son [Andreas] berättades wara ihiäl- 
stucken, sig, på alt sätt wara angelägit, att ransaka effter hwem baneman warit 
där till. Nbl. låtit skicka 1. efter Academie wachten och genom den hört der
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effter, och sedan till borgm ästaren och låtit stadzwachten kom m a till sigh; 
item  i borgmästarens närwaro sändt effter 2. st. skräddare och andra, som  
Hedraei son förm entes hafwa druckit hoos; m en ändå icke kunnat fa spaning  
om  banem annen, huarföre han och nu låtit citera alla procuratores nationum , 
att förehålla och warna dem , att om  de w etta någon hum om  detta, dhe det 
då tillkänna gifwa, warandes förwissade, att om  gärningen kom m er i liuset, 
och d e befinnes der om  warit kunnoge, dhe då derföre skola hafwa ett swårt 
ans war, hw ilket Consist. och så tyckte wara rådsampt och gott.

II. Inkom m o singularum nationum  curatores och någre studenter af hwart 
landskap, och warnades att dhe kalla sina landskapp tillsam m ans, och spana 
effter att dhe på hwariehanda sätt något få kunskapp hwem  warit baneman  
till dråpet, låtande effterhöra hwilka i hwart landskapp warit den affton ute  
och druckit, sam pt om  någon warit blesserat eller reest bort. Här på toge dhe  
afträde.

III. Proponerade ProR ector frantzosens här i staden de Vallois begäran, 
nbl. at emädan h. Renstiernorne intet betalt huushyran för detta åhret och  
till datum  intet upsagt logem enterne, deras saker då m åtte blifwa arresterade, 
och de tillhållas att betale honom  huushyran för nästkom m ande åhr ochså.

R es. Consistorium  fant bäst att sakerne stå stilla qwar och R enstiernorne  
betala hushyran för fölliande åhr, emädan deras saker elliest torde fara illa, 
och d et är frantzosen lijka m ycket, hw em  som  innehafwer logem enterne och  
dem  betalar.

IV. Lagförarens B engt A nderssons b ref af d. 3 O ctobr. uplästes, hwar uti 
han begärar att A cadem ien w ill sända sin laga fullm ächtig till att bijw ijste  
synen em ellan prästebordet i Skiäfftuna, och Academiae hem m an W ålstadh och  
Istadh på syningzplatzen d. 26. O ctob m .

Här wijd påm inte h. Qvaestor om  m an m ed fog  och  heder skall kunna stå 
till swars i d enne saken m ed Eurenio,* som  tillförende graverat A cadem ien  
m ed så grofft skielsordh. D er  till tychte Consistrm intet wara com patibelt 
m ed des heder, att swara en  sådan förr än han först endtledigat sig från den  
giärningen; fördenskull och consistorium  ecclesiasticum , hw ilket och  för
klarar sig  icke wara tillfredz m edh Eurenio* för annan hans grofw e faut, 
fullmächtigar en  annan i Eurenii* ställe till b:te datum  att com parera på syne- 
platzen.

V . A fslogz spannem ålsprijset i qwarnen wijd U psala och U lfw a nem bl. på 
m altet till 10. dr t:n och kornet till 8. dr t:n.

VI. Begärte h. Spole a f [o: att] fa Jacobi G um elii arresterade saker uth, 
emädan han betalt d et han till H u ssen  skyldig warit. Resolut/o. D e t  bewilliades.

D h en  7. O cto b m
w oro ProR ector och Professores h. Lundius, D . H offw enius, h. N orcop en sis, 

h. S pole, h. C olum bus, h. Steuchius och  Secretarius tillsammans att inqvirera 
om  Hedraei m ordh.

Felskrivning för A u rtn tu s .
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I. U plästes extractet af Upsala stadz rådhus protocoll angående ransakningen 
hållen om  b:te dråp d. 5 och 6. O ctobrn.

Sedan det upläsit war, tychte Consistorium  wara bäst och rådligst att några 
wissa män, så wäl af Acad:s som  stadzens m edel uti hwar rota förordnades, 
att effterspana i huar gårdh och hwart huus, 1. om  någon student warit den  
natten ute, och 2. sedan kom m it in. 3. O m  någon warit blesserat eller blifwit 
siuk. 4. O m  någon rest bort. 5. O m  någon hört hwem  skadan giort eller om  
de det ringaste teckn förnum m it hoos sine giäster till en  sådan giärning, de 
d et då tillkänna gifwa och bekänna alt, hwad dhe sedan m ed eedh  gitta för- 
swara, wäll w ettandes att om  d e något förtijga, och der m edh sedan warda 
beträdde, de då skola undergå det straff som  lag och rätt förmår.

D h en  8

w oro effterfölliande deputerade åstad, att i huar rota ransaka här effter. 
N em b l. 1. U ti Swartbäckz roten Ringius, O lo f  stadztienare, Ö rner, Jacobus, 
Petter wachtmästare. 2. U ti Wårfru roten M agnus, G abriel stadztienare, 
Ekman, Pehr M atsson. 3. U ti Fierdingen K linten, M årten wachtm ästare, Erich 
Pleningh eller fiscalen, O lo f  O lsson.

D h en  8. O ctobr/j
höltz åter C onsistorium  extraordinarium , att ransaka om  m ordet som  

skiedde em ällan söndagen och m åndagen om  natten. Närwarande ProR ectore  
Ol. R udbeck, D . Petro R udbeckio, h. Gartman, h. Lundio, h. N orcop en se, 
h. Spole, h. C olum bo, h. Steuchio och Secretario A. G.

I. Berättade ProR ector dem  som  uthskickade blifwit att inqvirera om  m ordet 
angifwit tw enne studenter som  den natten warit uthe och druckit nem bl. Eken- 
bergh och H olm dorph, hwilka och funnits differente uti sine berättelser.

Inkom  Ekenberg och giorde sin bekännelse som  föllier: N är iag om  aff- 
tonen warit till måltijdh hoos H olm dorph i Sim tuna gården, fö lgdes wij 
der ifrån åth till Fluren, och drucko der till 11. slog, om  natten w oro och  
andre der och drucko, som  Schenström  och R eftelius, hwilka gingo bort för 
oss; kl. i i . g ingo wij dädan och togo  m ed oss en  kanna öl, den wij drucko 
uth hem m a hoos m ig i Hargzgården; sedan kl. 1. gingo wij till Järpen, hwar- 
est iag lade migh qwar om  natten, m en H olm dorph gick der ifrån hem  att 
läggia sigh. F:s om  han hade wäria? S. ney, utan förr om  dagen då iag war 
i afftonsången. F:s om  H olm dorph hade någon wäria eller hafft om  dagen? 
S. ney, han plager aldrigh gå m edh wäria. Sade och Ekenbergh, att han hade 
ingen tingh i handen, och intet annat på hufw udet än en nattmössa. F:s 
hwadh kläder H olm dorph hade? H an hade swarta kläder på sig först, m en  
när han kom  till migh, togh han en grå reesa råck på sigh, effter det war 
kalt hoos migh. F:s hwadh kläder Ekenberg hade? Jagh hade, swarade han, 
bruna kläder. Ekenberg togh afträde. W achtmästaren sändes hem  i deras här
bärgen effter deras kläder. N u  uplästes den ransakningh som  ProR ector för
fattat hem m a hoos sigh om  E kenberg och H olm dorph och lyder som  föllier.

i .  B ekände Erich A ndersson i Hargsgården att om  natten widh pass kl. 
12. kom  D aniel Ekenberg som  han war rasande hem , och högg sönder en  
stool, är en  lijten  karl hade en treekantig spasserewäria, bruna kläder; och en
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annan karl m edh sigh, dhe gingo sedan strax uth; och hade druckit och legir 
hoos Flurens hustrus syster h:ro D ordi, hoos en student Järpe m itt m ot C elsii 
hörn. Andra dagen l ä r r  Erich A ndersson spijka till hans döörr, em ädan han 
flytt sina saker till organisten. H ade gult håår.

2. M ichael Järpe bekände att D aniel Ekenbergh och N ils  H olm dorph  
kom m o till honom  om  natten. E kenberg m ed brun råck och H olm dorph m edh  
m örkgrå råck, hade intet i händerne, doch plägar E kenberg gå m edh spasser- 
wäria, m en H olm dorph altijdh m ed kappa. Ingen war a f dem  skadder. Eken
berg låg der qwar om  natten, kom  dijt kl. 2. m en H olm dorph gick hem . 
Kl. 8. e ller 9. hörde iag twå gå åth nya broon, som  skreko och p eto  m edh  
en lijten wäria i gatan. Sam uel Steen frågade honom , hwarföre han icke lågh 
hemma? H an swarade, effter han hade booflytt sina saker. M agnus regererade 
att han hade sedan legat hem m a, effter wärdens bekiännelse natten effter; 
då swarade den andra, kan sk ie, emädan han nu idag booflytte sitt skåp dädan. 
Sedan bekände han att E kenberg hade ett stycke af en  stoo l i handen, och  
m eente att the hade druckit hoos Fluren.

3. Bekiände O laus Plantin huilken giäster i cammaren näst Ekenbergh, att 
Ekenberg kom  hem  kl. 12. om  natten, hafwande en med sig, och rasade 
skräckeligh, låto således en tima, och som nade så in, när the blefw o tysta, 
m en w eet doch att dhe gingo uth. B ekände att han plägade gå stundom  m edh  
en laglig spasser wäria. Ekenbergh kom  in och bekiände sig nu booföra. 
B ekände först sig warit hem m a, m en sederm ehra sade sig och warit hoos 
Fluren, och gått dädan kl. emällan 10. och 11. Warit heela den natten ey 
längre än emällan Fluren och Hargzgården, m en sedan legat hoos Järpen. 
Sade sigh aldrig gå m ed wäria; m en sedherm ehra m åste han tilstå sig gå 
stundom  m ed wäria. Sade sigh icke eller hafwa hafft ett grand i handen när 
han kom  till Järpen. B ekännande sig sedan hafwa en  enbaka. N är honom  före- 
höltz att han har en  spasser wäria, bekiände han och det; sade sigh emällan  
10. och 11. kom m it hem , och ingen tingh der rört eller slagit sönder, och  
gått till Järpen at liggia, derföre han ingen w eed h  hade, sade sig ingen  
m olesterat hem m a, eller giordt någon m enniskia em ot, eller något ropat; 
w ore hem m a in till kl. 12. m en kan ey  säya så wist. Sade sig hafft en  brun 
råck, hade nu swarte; sade att H olm dorph hade swarta kläder; gingo då strax 
till Järpen wid pass kl. 12. e ller lijtet der effter. H olm dorph gått hem  till 
Sim tuna gården.

H olm dorph kom  in och bekiände att dhe kl. 7. om  affton gingo till Flurens, 
hade swarta kläder då, m en nu en  m örckgrå råck. Kl. 10. g ingo  dhe till 
Ekenbergh, g iorde der intet, utan togo  m ed sigh en  kanna öh l, och w oro  
der stilla, regerade intet, w oro  der till kl. 4. W oro annorstädes intet inne, och  
gick då till Sim tuna gården hem ; m ente att E kenberg war qwar; m en sedan  
sade, att han m een te  han lågh hoos Järpen, hörde intet skrijkas. G ingo kl. 4. 
om  Prof. Steuchs gårdh hem . F:s effter wäriorne, hwilka sades wara i H argz
gården. H olm dorph sade sig in tet hafft i handen. E kenberg bekiände att com - 
m endeur wärian lågh hoos H olm dorph förr än detta skiedde alt sedan M attis- 
mässa, den han i går igentogh. Sedan d e gingo i arrest, så sade Järpen, att 
han menar, att effter dhe g ingo hem  att läggia sig m åtte H olm dorph bytt om  
kläder, och tagit på sig den grå råcken som  han nu hade, och då hade om
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natten. K linten hörde och E kenberg bedia Järpen kom m a till sigh i fängelsset.
Holmdorph inkom och refererade som föllier. Då wij hade fatt mat hoos 

mig om affton i Simtuna gården, gingo wij till Fluren och drucko der 3. k:r 
ööl uth, när kl. war 10. slagen, gingo wij der ifrån och togo medh oss en 
kanna öhl, som Ekenberg bar hem till Hargzgården. Sedan wij uthdruckit 
den, lade iagh mig neder hoos Ekenberg på sängen, men han gick neder i 
gården effter ändå en kanna öhl, och wille haa mig upp, hwar till iag swarade 
att iag intet orkade dricka; derföre sade han så måtte iag gå till Järpen och 
ha honom hijt. Der med fölgdes wij till Järpen. F:s om Ekenberg hade wäria? 
S. ja han hade en commendeur wäria och försilfrat lijfgehängh; han hade 
och s:de Holmdorph, en hatt, men iag en brun mössa med swart foder på; 
swarta kläder hade iag först men hoos Ekenberg tog iag hans grå reesa råck 
på mig, då wij gingo till Järpen. Och då wij kommo tilbaka der ifrån till 
Ekenbergh, fick iag honom sin grå råck igen, och tog min swarta på migh; 
gående der medh Profess. Steuchs gårdh förbij hem till mitt härbärge i Sim
tuna gården, och då war kl. 4. Ifrån Harg2gården gingo wij ungefehr kl. 12. 
till Järpen, der wij wore en lijten stundh.

H ijt räcker ProR ectoris conciperade ransakning.
M ichael Järpe bekiände effter aflagd w ittneseedh , som  föllier: K lockan 2. 

kom m o H olm dorph och  Ekenbergh till m igh, och  ropade m itt nampn på 
fönstret, m en iag w ille intet stå upp, emädan iag tyckte d et icke wara så stort 
åth, derföre k le f  en af dem  öfw er planket och  lätt upp porten , gående så 
bägge in. D å  de warit lijtet inne h oos m ig, gick  H olm dorph bort, och strax 
der på Ekenbergh. Sedan war E kenbergh intet länge borta, förr än han kom  
igen  m ed en  half kanna öh l, då han och lade sig  h oos m ig öfw er natten, 
och so f  till kl. 7. m en war qwar till kl. 12. dagen effter. F:s hwadh kläder 
dhe hade på sigh? Järpen: E kenberg hade bruna kläder och  H olm dorph swarta. 
F:s hwadh de hade på hufwudet? H olm dorph, swarade han, hade en  hwijt 
sarfwet om  hufw udet, och  E kenberg mins iag intet, om  han hade hatt eller  
mössa. F:des om  de hade något i händerne, eller wäria på sigh? Järpen: 
Ingenthera hade wäria m ed sigh, utan H olm dorph hade en  half stoo l i handen  
då han kom  til mig.

Lars Jahansson [Salman] som warit i compagnie medh Andr. Hedraeo och 
förr giordt relation på rådhuset inkom, och frågades om han kunde see hwad 
kläder de hade på sigh som dräpit Hedraeum? Larss: Det kunde iag intet see, 
men antingen hade de swarta eller bruna kläder, swarta hattar hade dee och. 
F:s Om han hörde det de hade bägge wärior som gingo emot Hedraeus? 
Larss: Fuller hörde iag att det klingade i wäriorne, men wet intet om de både 
hade wärior. Kl. 12. eller 1. sade och Lars skadan blifwit skiedd.

Flurens dotter j. Karin berättade, dem kommit klockan 6. om afftonen till 
sigh, och druckit der till 10. slog eller så wijd pass; men wiste intet om 
dhe hade wärior på sigh, menande at pijgorne Barbro och Annika, som warit 
inne till dem medh öl, kunna det wetta.

Anders Christophersson aflade eedh och bekiände Ekenbergh och Holm
dorph kommit om natten kl. 2. till Järpen, hwarest dhe warit i tystheet 1. 
tijma, och gått sedan der ifrån.

Erich A ndersson som  wachtar H argzgården berättade effter aflagd eedh ,
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att dhe kom m it in klockan 12. wijd pass, warit lustige och slagit sönder en  
stoo l, m en  sedan gådt dädan igen. Sade och sig om  m orgonen der effter spij- 
kat igen  dören för Ekenberg, emädan han w iste d et han m edh sina saker 
b ooflydt dädan; williande och  icke att han der m ehra så rumora skulle. F:s 
om  E kenberg warit der nätterne tillförende? D e t  w et iag in tet swarade Erich 
A ndersson, m en aldrig såg iag honom  drucken för den  gången.

H :ro Ragnil Erichz dotter aflade eed h , säyande sig sofw it då de kom m it 
hem , w ettande fördenskull icke hwad tijdh d et war på natten. N ågot w ore  
de, sade hon, lustige, m en in tet så det skadde. Sedan kom  E kenberg neder  
och k iöpte en  kanna öh l och  ett stoop  spijssööl. Sade och  att Ekenberg  
stundom  legat dhe nätterne hem m a, stundom  och borta.

O rganistens drängh Per Stafsson aflade eedh  och berättade: då iag waknade 
hörde iag en ropa och bannas, säyande: han skall begrafwa digh, iag skall 
hugga hufw udet sönder på dig, hwadh troo du w ill giöra m ed din wärie- 
sticka? Sedan g in go  de upp åth O lo ff  T ellm ans, hwarest dhe twärtystnade. 
Stenar hörde iag och  kastas, och folck gå der effter förbij. F:s om  Eken- 
bergh ligger hoos orgnistens? Intet w et iag swarade han, om  han ligger der, 
m en fuller har han flydt sina saker dijt.

Lars frågades åter om  han in tet kunde kiänna igen  någonthera a f dem , som  
w oro ihop m edh Andrea, e ller  om  han intet kände m ålet på dem ? Lars: 
N e y , d et kunde iag om öyeligen  giöra.

Barbro Larsdotter Flurens pijga aflade edh och bekiände. E kenberg och  
H olm dorph kom m it dijt till Flurens klockan 4. om  affton, gådt dädan kl. 10. 
och tagit en ölkanna m ed sigh; sade sig  in tet kunnat märckia, att dhe hafft 
wärior på sigh, dem  och warit der tillförende åthskillige gånger, item  och  
andre warit der samma affton hoos Fluren m en gådt dädan för dem .

O rganistens hustru inkallades och tillspordes, om  E kenberg legat der någon  
natt? Hwar till hon nekade, berättade sig  hört steen  kastas i baleken och sedan  
roopatz 2. skräckelige roop uppe wijd h. O lofz, och den skaden fick, gnällit 
hijskeligen till wid d et sidste roopet. Sade och sin drängh altijdh berättat, 
det skulle den som  ihiälstuckit Hedraeum, warit späliuda och taalt m ycket 
heest. N u  brachtes en  swärdzballia in, som  Prof. Scheffers drängh om  m or
gonen  upfunnit på gatan, der dråpet war skiedt, hw ilken befans wara tem m elig  
lagom till den ena Ekenbergs wäria, doch war intet skaden skiedd m ed den  
wärian som  suttit i then ballian.

E kenberg inkallades och tilspordes hwad wäria det war som  han sändt åth 
H olm dorph? Ekenberg: D en  försilfrade treekantige. F:s: H w ad han hade 
för wäria då om  afftonen? D e t  war en  com m endeur wäria, swarade han, som  
ligger uppe h oos H olm dorph, ty han skulle hafwa hen n e m edh sigh på reesan.

Järpen inkallades och befrågades hwilkenthera wärian war hans? D en  som  
sönder är swarade han, hw ilken iag fick för ett åhr sedan af h. Erich W esthio  
i T ibble, och då war hon så sönder, som  hon nu är. M en sederm ehra bestod  
han, at han intet mins om  hon war så m ycket sönder, doch war det ingen  
topp sk oo  på henne då iag länten åth Ekenbergh.

Ekenberg inkallades och frågades om  Järpen låtit göra ny ballia på wärian? 
N e y , swarade E kenberg, utan i wåras tog han toppskoon aff h enne och satte 
på en  annan wäria.
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W achtmästaren inkom b m ed deras kläder, som  rackar, mössar, hattar, och  
sarfweten som  H olm dorph hafft, m en fans in tet märke e ller teckn på dem , 
hwarcken a f blodh, hugg eller stick.

Sedan inkallades dhe bägge och förehölles aff C onsistorio, att dhe så 
olijk e och contrarie m ot hwar andre warit i sine relationer, hwarföre de och  
nu måste till wijdare uplyssning i saken, gå i fängelse så länge.

D en  9. O cto b m
war åter C onsistorium  majus tilsammans at inqvirera om  m ordet, närwarande 

ProR ectore O l. R udbeck, D . P. R udbeck, h. Gartman, h. N orcop en se , h. 
Spole, [h. S teuchio] och Secretario A . G iödingh.

I. Examinerades R eftelius som  warit hoos Flurens samma affton som  skadan 
skiedde. F:s om  der w ore flere om  affton h oos Fluren? D e t  w ore fuller 2. 
st. en  hade grå kläder och hwijtgult hår och hatt på sigh, den andre mins 
iag intet hwad kläder han hade, icke eller w et iag om  de hade wäria på sigh, 
m en utan kappor w ore dhe. F:s om  han legat hemma? S .des iag kan få till 
w ittne der på dem  alle som  giäste i gården m ed mig, att iag den natten låg 
hemma. Jag hörde fuller ropas m en iag w eet in tet på hwad tijdh det war på 
natten.

A cadem iens och stadzens barberare m. Peter T rekow  och Matthias 
[Schm idt] inkallades, och befaltes 1. att taga wäriorne som  hoos E kenberg  
fundne blifwit, m edh sigh upp till Hedraei änckia och efftersee , om  någon af  
dem  passar till de såren och hålen som  Andreas fådt.

Inkom  ett bref ifrån Hedraå änckia som  uplästes, huar uti hon skrifwer 
att knifsm edens Lasse [o: Lars Johansson Salman] lärer w etta hwilken som  har 
m ördat hennes son, emädan een  pijga sagt för henne, d et hon skulle hört, 
att 2. st. warit hoos Larss i fångelsset måndagz affton och bed t h onom  intet 
säya på sig, utan sagt, Lasse, Lasse tu w et wäl hwad tu har lofwat o ss, säy 
det intet. Begär fördenskull att Lasse måtte tillhållas att bekiänna sanningen  
och plickta för sin lögn.

Inkom  Schenström  som  warit m ed R eftelio  hoos Fluren och frågades 1. 
om  de hafft flere m ed sigh i laget. S. ney, utan 2. st. w ore för oss där, 
och 2. st. w ore effter oss qwar, m en ingenthera a f dem  kände wij undanta
gande H olm dorph, som  iag förr warit bekant m edh. 2. O m  han legat hemma. 
S. ja wij lågo ihoop den natten i R eftelii kammar hoos E kebom en. H är m edh  
togo de afträde.

Protesterade ProRector och C onsistorium  at intet flere sam m ankom bne w oro  
i så angelägen sak der de lijkwäl w oro bådade.

Prof. Steuchius upkom .
Igenkom m e barberarne och bekände 1. at ingenthera af wärjorne passa 

till hålen, ty hålen äre trekantige och stuckne alle m ed en  wärja. 7. sår har 
den döda. 2. A tt de som  arresterade äre hafwa intet det ringaste sår på sig, 
hwarcken i hufw udet eller på kroppen.

H enrich Loccenius upkallades och frågades om  han kunde see hwad kläder 
de hade på sig som  m ötte Andreas? S:de ja swarta kläder hade de, en  såg 
iag och löpa åth kyrckian, m en intet förr än Andreas stalp. O ch lijtet der
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effter slog kl. 2. men förr än kl. slog 2. kommo de som slogo Andreas til- 
baka igen gåendes. Sedan uppkallades D:r Loccenii pijga Brijta Erichzdotcer, 
som och så hört detta tumultet, och effter aflagd wittneseedh berättade: Då 
de togo på att slås kände iag igen Hedraeus huru han swor, och huru de 
begynte på att kasta steen. Sedan de slagit ihiäl Hedraeus, kom en springandes 
wårt fönster förbij kyrckan, sedan hörde iag och offta folck springa der 
förbij. F:s om hon såg eller kunde see någon? Ney s:de hon, luckorne stodo 
igen, så at wij intet kunde see, hafwandes intet mera här om at säya. F:s 
om hon hörde dem andre tala? Ney s:de hon, ingen ting hörde iag dem 
tala.

Den 11. Octobr/j
höltz C onsistorium  extraordinarium närwarande ProR ectore h. V erelio , 

D .D . P. R udbeckio, h. Gartm an, h. O l. R udbeckio, h. N orcop en se , h. Spole, 
h. C olum bo, h. Qvaestore och Secretario.

I. Petrus T enggren W -G othus begär testim onium  publicum . Resolutio. H an  
m otte dröya till des D:r Skunck inkom m er, som  kan bew ittne om  hans 
studier och lefw erne, em ädan ingen annan i C onsistorio känner honom .

II. Christina Apelbom, D. Daniels [Sidenii] änckia supplicerar att der hon 
intet kunde fa blifwa accommoderat effter Consistorii bref i sitt änckiestånd 
med 30. t:r spannemåhl och 50. d. penningar åhrl., henne då måtte effterlåtes 
att effter Kongl. May:tz nådigste förordning af åhr 1679. niuta åhrl. 20. 
t:r spannemål och 3. tunneland åker. Resolutio. Den nåd, hwar med H:s Kongl. 
May:t i sitt sidste och förledne åhr 1679. gifne breff, har allernådigst täcktz 
att ansee alle under den academiske Jurisdictionen sorterande Prof:m änckior, 
har och bem:te änckia sig at hugna aff, börande effter samme högstbem:te 
H:s Kongl. May:tz resolution afträda alt det hon der utöfwer hafft eller ännu 
hafwa kan af Academien.

III. Acad:ae wachtmästaren bewilliades för sitt omak han hade i sommars, 
då Acad:n reparerades, 6. d. kopp«r:t.

IV. Bewilliades mölnaren wid Upsala qwarnen Isak Isakson, effter den 
resolution som A:o 1679. giord war men blef intet förd ad acta, för hwar 
tunna han gifwer i tull om åhret till Acad:n öfwer 300. t:r, 2. d. kopptfr:t 
på det han deste större och nogare upseende må hafwa med tullen i qwar- 
nerne.

V. Bewilliades wachtdrängen Pär Matsson som warit till Stockholm [i] Acad. 
ärende, 7. d. koppar: t.

VI. Frågade Qvaestor om And. Carmen, som warit till Wästerås och clarerat 
för Acad:n och kostat på sig 10. d. koppar:t skall bestås någre penningar 
igen? Resolutio. För det han drog åstad at afhämpta quittencerne till sin räck- 
ningz verifica/Zon, hwilket är hans skyldigheet för den lönen han niuter, altså 
bestås honom intet desse 10. dr koppwrmt.

VII. Qvaestor begärade wist prijs på den spannemål som Professores tagit 
af förledne åhrs wäxt; kornet sade han wara taxerat förr så wäl som biand
kornet och hafran, men rogen och hwetet intet. Resolutio. Rogen taxeras 12. 
d. t:n hwetet 16. d. t:n.

VIII. Frågade Qvaestor huru högt blandsäden och den slösäden skall
1 0 —7 3 4 2 2 0  Sallander
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taxeras för Jochum [Alstedts] bryggiares enckia? Resolutio. Blandsäden föres 
up för 12. d. kopptfrmt och den slöare för 11. d. t:n.

IX . S lotzfougden Sam uel Steen  upkom  och berättade:
1. Att Lars [Johansson Salman] blifwit åter examinerad på rådstugun, om 

mordet, men intet welat något bekiänna, utan bedyrat sigh intet wetta, eller 
då hafwa igenkiänt dem som slogh Hedraeus. Har och Hedraei änckia sedan sagt 
det, som hon skrifwit Consistorio till om Larss befunnitz wara osanningh.

2. Att Anders Johansson i Malma, skall hafwa legt häst åth 3. st. studenter 
dagen effter mordet skedde, aff hwilka de 2. hafwa fadt häst till Skålsta och 
gifwit derföre 5. d. Den 3:die gådt tilbaka in åth staden igen, men alla tree 
hafwa dhe hafft mycket bråttom; derföre resolverades att samma bonde 
skulle inkallas till onsdagen att förhöras der om.

X. Insinuerades ransakningen som af Academiens och stadzens förordnade 
giordh war i alle roterne.

XI. Langelius som berättades och så något hört om mordet upkallades och 
refererade som föllier: En gåsse, som är hoos biskopens i Linkiöpingh Sve- 
belii son, sade för migh att det har warit en medh bruna kläder och swart 
hatt som hafft en lijten wäria, gådt och skrijket emot en annan, som och hafft 
wäria, men då han kommit när mot honom, så har han lupit tilbaka lijtet.
2. Har iag hört att på Oxetorget skulle hafwa warit en hoop samblade om 
natten och då Hedraeus war stucken, kom en till dem löpandes, skrijkandes 
och huggandes i gatan, då ha de talt sachta åth honom och bedt honom 
tijga, men intet weet eller mins iag hwem det berättat, ty iag hörde det så 
löst säyes.

XII. Uplästes Rectoris scholae i Pernaw Andreae Riibneri bref till Consisto
rium, hwar uti han förmäler sigh skrifwit någre tractater, som af hoos föl- 
liande innelychte upsatz sees kan, sökiandes at submittera dem facultatis 
philosophicae censur, med begäran at Consistorium wille recommendera 
samma hans arbete hoos H:s Kongl. May:tt, hwilken han dem i underdånig- 
heet dedicera täncker.

Dhen 13 Octobm
Consistorium minus för middagen närwarande, ProRectore h. Verelio, h. 

Gartman, h. Arrhenio, h. Steuchio och Secretario.
I. Malma bonden Anders Johansson som måndagen förr war angifwen af 

slotzfogden, at hafwa legt hästar åt 3. st. studenter dagen effter mordet war 
skiedt, inkom och berättade som föllier: Om måndagz morgon konwwo till 
oss 3. st. studenter, den ena giäster hoos h. Verelius, heeter Bruselius, de 
andre weet iagh intet nampn på, och begärte hästar till Skålstadh williande 
åth Stockholm, en hade sin sadel på jachten, den han sedan wijd sundet tog 
upp. De andre hade giästgifware sadlar, och hade intet mycket brått om, utan 
woro en god stundh hoos mig, emädan hästarne toges up och reste sedan 
borth, dröyde länge i Flötsundh effter jachten. F:s om den andre bonden 
Johan Michelson, har leygt häst eller hört här om något? S. ney, utan de 
gingo bara öfwer min gårdh till Anders Jahansson, men intet kiände iag dem 
icke eller talte iag medh dem.

II. Någre Gothlandi, Gustavus Kling, Matthias Skiller, Christiernus Arendt,
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Q vist Briandt, Christianus H ansten, anklagades af A cadem ie wacht för grasse- 
rande, först w oro dhe, sade wachtmästaren, hoos P ilo och bultade der, m en  
sluppo intet in , sedan g in go  dhe till Salm on Forsell, m en sluppo ey  eller der 
in, g ingo  sedan till secret. Salonius, hwarest dhe ey  eller sluppo in, sedan  
gin go  d e  upp åth Fierdingen, spelade, hade dragne wärior och slogo  i gatan, 
och då d e kom m o till dom trappen, fö ll G ustavus K ling om kull, hwar m ed  
wij togo honom  fatt och bådo honom  angifwa sitt nam pn, som  han och giorde, 
sade sig  heeta G ustavus Kling. D er  ifrån g in go  wij upp åth Colum bi hörn, 
hwarest dhe åter w oro försam blade. H ansten hade dragen wäria och slog  i 
gatan; wij bådo dem  wara stilla, och sättia in sina wärior. M en regerade alt 
fort, sök te  aldjdh att taga gew äret ifrån migh. N u  g inge wij från dem  åth 
torget, och då wij w oro inne en stundh kom m o de alle in m ot corps de  
gardie och skreko, m ed bara wärior, iag bad dem  wara stilla, m en de swarade, 
har tu tagit den ena, så skall tu taga oss m ed, fan skall taa dig så w ist, du  
skall släppa både honom  och  wärian. Sedan fölgde d e  oss alt fort uth för  
åth gatan, kallande oss stråtröfware, hundzfottar och skiälmar.

G ustavus K ling sade sig  kom m it ih oop  m ed dem  andre kl. 9. wijd pass, 
då han kom  ifrån m åltijden, w iste icke hwar d e andre warit och  druckit til- 
förende, kände dem  ey eller; sedan fo lgt dem  och sungit lijtet, och då de  
kommit m itt em o t R udbeckii huus, dem  skils åth alle tillhopa, w ettande intet 
huru de sedan burit sig åth. Briandt tillspordes, huarföre han kallade wachten  
stråtröfware? D e t  giorde in tet iag s:de han, utan så sade iagh: W ij äre ju 
inge stråtröfware, att I skola så fara m ed oss. W achtm ästaren swarade honom  
så sagt, I fara m ed oss icke som  wacht, utan som  stråtröfware. D e t bew itt- 
nade och 3. st. wachtdränger. Sade och wachten att allena Christiernus A rendt 
teg  och gick stilla, m en de andre alle w oro lijka goda. A rendt berättade så
ledes: D å  wij druckit en  stundh hoos Petter Prål, och skulle sedan föllia  
en  wår kammerat hem  till Jon Persson wijd N ygatan, kom  strax wachten effter  
oss och w ille taga oss, fast wij intet något perlem enterade. D och  tilstodo dhe  
sedan att de ropat och skrijkit.

Sententia. G ustavus K ling böter effter constitutiones och placatet 12. mk 
för oliud och sitter i proban 1. dygn.

Christiernus A rendt slipper aldeles utan straf, emädan han intet oliud begått, 
m en förmanas att hålla sig ifrån sådant sälskap här effter. Q vistus Briandt 
sitter för grassation 2. dygn i proban, och böter 12. mk. För et skiälsordh  
böter han och 12. m k smt. H ansten m ister wärian och sitter 2. dygn i proban 
och böter 12. m k för oliudh.

M atthias Skiller b öte och  för oliud 12. mk silf:m t och sittie 1. dygn i 
proban.

D h e  inkallades och dom en uplästes.
III. Bew illiades Svenoni Lyrell W .G oth o, som  legat heela som m aren siuk  

8. d. sm t a f cassa studiosorum .

14 O ktober.
C onsistorium  majus d. 14. O cto b m  praesentibus ProR ectore h. V erelio , h. 

Gartman, h. O l. R udbeckio, h. A rrhenio, h. N o rcop en se , h. Spole, h. 
C olum bo, h. S teuchio , Qvaestore och Secretario.
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I. Janus H erlicius som  har testim onium  publicum  ifrån K iöpenham pn, att 
han der är deponerad, begiär blifwa inskrifwen in album studiosorum . 'Resolu
tio. D e t effterlätz honom , effter han har godt bewijs m ed sigh.

II. Erich Larsson wachtdräng bewillias 7. d. för sitt om ak han hafft för 
Academ ien.

III. M entionerades om  W eiland och des upbörd, och resolverades att han 
tillhålles, att giöra A cadem ien en  richtig räkning, sampt och laga att Aca
dem ien blir m ed det forderligste betalt.

IV . Slötz att Abraham Pärsson [W inge] skall igenom  skrifw else förmanas 
att betala sin skuld.

V . Påm inte ProR ector om  Acad:s angelägenheter som  skola i underdånig- 
h eet insinueras hoos H :s K ongl. May:tt nu wijd rijckzdagen; och effter  
någon Conference der om , fantz skiäligt att effterfö lliande puncter upsätties 
på ett m em orial, och  igenom  Rectorew  B enzelium  först anmälas ödm iukel. 
h oos 111. Canc. och sedan effter des günstigste adprobation i underdånigheet 
föredragas H :s K ongl. M ay:tt, nem bl.

1. A tt em ädan Academ ia Carolina i Lund näppl. lärer restaureras, och en  
d eel af de godz eller inkom pster som  till des underhåld tilslagne warit, hafwa 
af H :s K ongl. May:tt förr än d e  lades under Acad. i Lundh, warit Upsala  
Academiae tillärnade, H .s  K ongl. Mayrtt då täcktes en  d ee l a f b e.te  godz  
allernådigst förunna hijt, för studiosis som  kom m a ifrån H alland, B lek ing  
och Skåne; på det både de der igenom  m åge anqwickias att kom m a hijt att 
incorporera sig m ed de andre provinciernes barn, och de andre stipendia som  
besynnerligast äre g ifn e till desse närmare här om kring liggiande provinciers 
ungdom b, icke m åtte distraheras och de der igenom  pra?judiceras.

2. A tt det förslag som  genom  herredagzm annen D . Pehr Rudbeckius wijd 
sidste rijckzdagen i Halm stad m ed ständerne b le f com m unicerat, angående den  
späda studerande ungdom ens institution wijd scholarne och gym nasierne, måtte 
winna önskeligit efftertryck, och emädan här esom offtast ankom m e ynglingar 
ifrån gym nasierne, begåfwade m ed tem m el. goda testim oniis, m en äre doch, 
som  m edfölliande copier af deras giorde p roo f kunna wijd handen gifwa, 
aldeles incap[ab]le, och owärdige effter constitutiones att blifwa cives A cade
miae, warandes och så ibland, så långwäga kom bne, att d et dem  fast odräge- 
ligit skulle falla att reesa tilbaka igen till scholen , och så m ånge schole  
expeditioner giöra; biskoparne fördenskull gunstigt w ille låta sig angelägit 
wara, här öfw er att hafwa itt noga upseende, och der det skulle hända, att 
R ectores affärdade ifrån scholen eller gym nasio någon diekne m ed testim onio  
till A cadem ien, och han sedan befunnes intet igenom gått sine stycken i hwar 
och en classe, och A cadem ien fördenskull redresserade samme scholarem  
tilbaka till scholen eller gym nasium  igen, samme R ector då måtte erkiännes 
responsabel derföre; utan icke så är att föräldrarne äre af de m edel att de 
kunna hålla sine barn wijd A cadem ien under privat praeceptore, hwilket consti
tutiones academicae och så nådigst m edgifwa.

3. A tt de hem m an som  beträffa A cadem iens stat, icke m åge blifwa under 
någon praetext en eller annan tilslagne till praebende, hw ilket m ed A cadem iens 
störste afsaknad och skade nu en  tijdh bort åth practicerat blifwit; emädan 
Acad:s stat ändå des utan nog graverad är, och ännu m ehr graveras med
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änckior, hwilka ju och m ed de ordinarie betiente icke kom m a till sin fulla 
löön , utan åhrl. balanceras, warandes och annat m ycket här wijd Acad:n 
som  för m edellössheet skull förfaller. I synnerheet att det hem m anet Skiäl- 
stad, som  är secretariaten tilslagit och H adorphius nu i någre åhr bort åth 
undan A cadem ien hafft, det m åtte kom m a under A cadem ien igen.

4. A tt emädan d et Academiae hem m anet som  öfw erst N askert [NaschertJ 
åbodt, och är af sal. K onung G ustaff A dolph glorwyrdigst i åm innelsse, såsom  
des allodial frälsse, och ett a f de bästa hem m an A cadem ien donerat, m en se- 
derm ehra till b:te N askert effter K ongl. May:ttz nådige willia och behagh wor- 
d et förbytt ifrån A cadem ien uti ett annat hem m an, A cadem ien fördenskull 
måtte fa samma byte igen tilbaka winna, och em ot d et b:te hem m anetz cede-  
rande, blifwa ersatt i possession  af det förre sitt allodial, effter Kongl. May:tz 
sidste allernådigste gifne bref i Halm stadh.

5. H uru såsom  Acad:n skall säkert kunna komma till sin betalning för 
H elsingelandz spannem ålen? A ntingen hon skall hålla sig  fast wijd den försäk
ring, som  gouverneuren högw älborne h. Carl Sparre genom  sine bref gifw it 
A cadem ien och sökia honom , eller hoos nu warande gouverneur, eller Kongl. 
Cammaren anhålla om  adsistence der uti; hwar om  H :s Kongl. M:tt aller- 
nådigst till A cadem iens wälfärd, förordnandes warder.

6. A tt A cadem iens bönder m åge wijd forne, så wäl som  dänna, nu rege
rande wår allernådigste K onungs förunte privilegier, försäkringar och dona
tions instrum enter handhafde blifwa; giäst- och skiutzningars påläggiande, och  
då de m ed sådant warda belagde, A cadem ien då och må hafwa jem pte Cronans 
befallningzhafwande, sine egne betiente der wijd. Som  och att d e mäd extra
ordinarie beswär intet graveras såsom frälsse och skatte, emädan de äre af 
fast olijk beskaffenheet m ed frälsebönderne, ty det dhe i extraordinarie till
fällen uthgiöra till Cronan, warder dem  åter sedan afräknadh på deras ordi
narie uthlagor som  de giöra till Cronan, m en Academiae bönder warder sådant 
intet afräknadt på deras ordinarie uthlagor, hwad de i sådane fall uthgiöra, 
emädan alle deras uthlagor som  de till Cronan giöra skulle, A cadem ien aller- 
nådigst förunte äre, m ed särdeles nådige och starcke privilegier. O ch såsom  
nu en  tijdh bort åth, en stoor hoop  A cadem iens bönder, tijdt och  offta in
kom m it med stora beswär öfw er cronobetienters obillige förfarande; altså 
supplicerar Acad:n i d iupeste underdånigheet H :s K ongl. M :tt w ille förordna  
h. landzhöfdingen här på orten, att undersökia om  desse beswär, och huru 
cronobetienterne warit befogade eller beordrade m ed sådane månge extra
ordinarie pålagor och giärder att gravera, såsom  m edfölliande copie af någre 
bönders beswärs längd uthwijsar.

7. A tt A cadem iens apothekare, som  sig högel, beswärar der öfw er, att 
han icke kan fa niuta sine privilegier och  K ongl. Maytttz allernådigste bref  
sig till goda, m åtte så wäl som  dhe andre städernes apothekare i Sweriges 
rijke fa frijheet i tullen på sine m edicam enter, och blifwa maintinerad wijd  
H:s Kongl. May:ttz allernådigste honom  förunte bref.

VI. M ölnaren i U lfwa Mats Persson supplicerar om  tillgifft på sin rest. 
H . Qvaestor sade det intet kunna nu skie förr än man först far see  huru 
mycke/ han upburit, och hwad han sedan skyldig blifwit, fördenskull upkalla- 
des han, och förehöltz honom  att här uti intet kan blifwa något uthslag,



150 i6 8 o : 14 oktober

förr än man får jämföra hans skuld m ed hans upbörd, och der af inhem pta  
hans skuldz beskaffenheet, då Consistorium  will effter billigheten, eftergifwa  
honom  så m ycket som  kan låta giöra sig.

VII. H . Qvsestor inlefwererade ett m em orial på någre puncter, som  han 
åstundade C onsistorii betäckiande och  resolution uppå. N b l.

1. O m  i det m em orialet som  till R ectorem  öfw ersändes och icke begäras 
skall att Pasta hem m anet m åtte konuwa tilbaka under A cadem ien igen effter  
N askert är dödh. 'Resolutio. D e t  är förr resolverat att så skie skall.

2. O m  A cadem ien icke skall sökia att slippa öfwersända copier a f sine 
verificationer åhrl. till K ongl. Cam/»aren? Resolutio. Såsom man befarar större 
besw ärligheeter om  man om  sådant ansökning giöra skulle, och constitutiones  
elliest frijkalla A cadem ien för detta beswäret, altså är bäst att effterlefw a  
constitutiones och der K ongl. Cammaren i längden skulle yrckia der på, man 
då fram wijste constitutiones att förswara sig m edh.

3. H uru högt en tunna spannem ål skall beräknas M ats Persson i U lfw a på 
des skuld, på det der m edh må kunna kom m a till ändskap. Resolutio. Ehuruwäl 
den bör aestimeras effter marckgången, lijkwäl emädan han är graverad m ed  
stoor skuld, må den beräknas honom  för 10. d. tunnan.

4. O m  E kenberg som  sitter inne, m å till sitt underhåld få något a f sitt sti
pendio , för denne nu flytande termin? Resolutio. D e t  bewillias honom .

5. Att d et må kom m a till någon richtigheet m ed hum blegårdarne för räk- 
ningarne skuld. Resolutio. D e t  wärket är allereda under händerne, och skall i 
näste C onsistorio förslaget der på inkom m a.

VIII. Företogs ransakningen om  m ordet, lästes upp Hedraei änckios bref 
till C onsistorium , hwar uthi hon  begär d et d e arresterade studentren ännu 
icke m åge slippa uth. Å ter uplästes alle p rotocollen  att jämföra deras berät- 
telsser. Frågades och så om  Hedraei änckia hade någon fullm ächtig tilstädes?

O laus M oberg inkom  som  sade sig  blifwit om bedin  att gå up i C onsistorium , 
att höra effter hwad skulle passera uti denna saken, m en bekiände sig  icke  
wara fullmächtigat, hwarföre befaltes han att säya Hedraei änckia, att hon  effter  
som  C onsistorium  henne der om  offta tilförende tillsagt, skaffar sig en  full
m ächtig som  förstår sig på lagen, och kan drifwa saken för henne sam pt i 
acht taga d e skäl som  a f protocollet kan wijd handen gifwas. Frågades nu 
huru här m ed skall blifwa och om  de längre skole hållas fängzlade?

H :r Steuchius: a f d e skiäl som  finnes in actis, kan iag intet see  huru de 
kunna obligeras till eed . Jag kan fuller intet neka att de ju icke tilläggia dem  
suspicioner, m en  Lars [Johansson Salman] m åtte tilhållas att bekänna hwem  
warit baneman. O ch d e kunna i m edier tijdh slippa uth på caution.

H . Colum bus: Jag håller m ed d et samma; m en caution m åtte wara rätt 
starck om  de skola slippa uth.

H . Spole: A f  den suspicion som  acta dem  påbörda, kan iag intet frijgiöra 
dem ; doch kunna de på caution uthslippa.

H . N orcopensis: På den  resolution som  M oberg fick här i C onsistorio, 
finner iag in tet annat att giöra, än wijdare påm inna änckian att inkom m a m ed  
en  fullm ächtig, m en först inform era sig af protocollet, att en  må kunna finna 
sig hwad hon w ill giöra och låta, och des innan så kunna de intet gifw es 
löse.
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H:r Arrhenius: Af det som af protocollet är upläsit, så äre de med sus- 
picioner så belagde, att de intet kunna löös gifwas, för än Hedraei änkia 
inkommer med en fullmächtigh. Och förr än något kan uthgiöras tycker mig 
att Lasse [Johansson Salman] måtte tilhållas, att giöra bättre bekiännelsse här 
om.

H . O l. Rudbeck: Effter det äre och swåra praesumptioner på dem , och om  
d e skola släppas på caution uth så skal hon först tillsäyas der om , och wij- 
dare ransakning göras och effterslås mehra här i staden, skulle de och blifwit 
af räddhoge tilbrachte, att wara tw etalige i sin relation, så m åtte och de andre 
icke d et samma giort, som  både på rådstugan och i C onsistorio bekänt att de  
warit nycktre.

H . Gartman: Suspicioner äre fuller som  gravera dem , m en icke så att de  
obligeras att gå eedh; lijkwäl är d et icke rådligit att de slippa uth förr än 
d e fa en giltig caution, och änckian g iör sig bekant om  saken, så att hon  
uthlåter sig till något wist, huru hon här m ed w ill, anten d e skola sittia inne  
eller ey. H åller och nödigt att stadzmagistraten twinger Lasse att bekänna  
m ehr här uthi.

D . Pet. Rudbeck: 1. T ilhålles knijfsm edz Lasse [Johansson Salman] att 
bekiänna sanningen. 2. A tt de sittia inne till lögerdagen. 3. A tt om  d e skola  
slippa uth de skaffa sig god caution. 4. A tt hon skaffar sig  en  fullm ächtigh. 
5. W ill jag i secrete conferera först m ed H olm dorph och hans swåger, hwad 
iag i h em bligheet fått wetta. 6. N är Lasse bekänt så m ycket som  han kan 
twingas till, så will man see  till hwad skälen in actis giöra.

ProRector h. Verelius: Jag tycker att Hedraei änckia sijdwyrdat rätten, med 
det hon intet comparerat genom en fullmächtig, fast Consistorium icke deste 
mindre giort der uti hwad thet tillstådt. Ellies håller iag med det som Con
sistorium här voterat på i detta, och att Lasse tillhålles att bekiänna sanningen, 
ty iag håller i mitt samwet Lasse så mycket skyldig som dem andre.

17 O ktober.
C onsistorium  majus extraordinarium d. 17. O ctob rö  närwarande ProR ectore  

h. Ol. R udbeck, D . P. R udbeck, D . Sam uele Skunck, h. Gartman, D . H off-  
w enio, h. A rrhenio, h. N orcop en se , h. Spole, h. Steuchio, h. M icrandro, Sec
retario. U pkom  och så slotzbefallningzm an.

I. Proponerade D ecanus facultatis philosophicae någre scholares wara an- 
kom bne ifrån W ijborg som  sökia att slippa till deposition , m en äro m ycket 
swage i sina studier; doch uthfåsta sig nationis curatores antingen sielfw e  
at läsa för dem , eller skaffa dem  praeceptores privatos. ProR ector frågade om  
de m åge admitteras? Resolutio. O m  procuratores i landskapet w illia skriffteligen  
obligera sig, att de skola blifwa under praeceptore privato, eller s ie lf läsa 
för dem , så må de slippa fram, ellies skola de redresseras till scholen  eller  
gym nasium  igen.

II. Företogz åter Hedraei dråp at ransakas. Barchaeus V esm annus inkom , 
och bekände sig fuller hört om  natten till det bullret, m en in tet någon tala, 
w ettande icke eller huru der m ed tillgått, eller hwad kl. den tijden warit. 
Sveno Florenius W -G othus, som  warit samme natt som  skadan skedde, ute,
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bekände att W ästgiöthe landskapet warit tilhopa i Ferners gård, och sig gått 
dädan kl. 11. om  natten, fölgt Sylvium  hem , och legat h oos honom  qwar. 
F:s hwad gata de gingo? Wij gingo twärt öfw er gatan, och m itt em ot Ferners 
gård der Sylvius giäster. F:s om  heela  landskapet gick bort kl. 11 ? N e y  s:de 
han, det w oro någre qwar effter m ig, såsom  Andreas U ndenius, Petrus U llin , 
flere sade han sig icke m innas nampn på.

And. U ndenius inkallades och bekände sig warit der till kl. em ällan 11. 
och 12. då han fölgt U llin  hem , och sedan kl. 1. gått hem  i sitt härbärge. 
Sade och en  student Ericum Kylandrum och en  novitium  Svenonem  Salin warit 
qwar effter sig hoos Ferners. F:s om  månan den tijden war upgången, och om  
det war så liust, at om  han m ött någon af sine landzmän han då kunnat 
känna igen honom ? S:de ja m ycket wäl kunde iag det, ty det war tem m el. 
liust fast d et war m ulit. Sade och en  hoop studenter warit effter sig en  gång 
då han gick sine landzmäns ärende, m ed blåss och lius, m en sig sluppit undan, 
och icke tort sedt på dem  en  gång. Johan. Betulander bekände sig och warit 
till kl. 12. om  natten h oos Ferners änckia, och effter sig warit qwar O delium  
och G ust. H er[r]lund, sade och warit så liust den tijden han hem gick, att 
om  de m ött någon, dem  då wäl kunnat see  och känna honom , gående för
denskull de utan lychtor och lius hem .

Järpen inkallades åter och förehöltz huru twetalig han warit i sin bekän- 
nelsse, och tilspordes hwarföre han så giordt? Järpen: Jag kan intet annat 
bekänna eller säya, än det iag reedan på min siäls saligheet giordt, d et kan 
wäl wara at iag af räddhoga, emädan iag in för d et V. C onsistorio tilförende  
aldrig warit, kunde icke alt så redel. uthföra och noga minnas.

ProRector klagade öfw er wachten, som  tillåta dem  som  sittia inne i proban, 
så gräsel. regera, ropa och skrijka, att folcket har m ycket at säya der om . 
Fördenskull resolverades at för hwar gång d e blifwa här effter beträdde der 
m ed, att de tillåta dem  som  inne sittia sådant sielfzwåld, skola wachtdrängarne 
m ista på sin löön  1. d. och wachtmästaren 2. d. kopp^rrt.

Karin i Sim tuna gården inkallades och  frågades hwad tijd om  natten H olm - 
dorph kom m it in? S:de lijtet för 3. slog  kom  han hem , sade och honom  
warit lustig då han kom , och intet hafft i sin hand m ehr än ett äpple, hafft 
swarte kläder på sig  och m össa, det och warit lijtet m ånliust den tijden.

K nijfsm edz Lasse [0: Lars Johansson Salman] inkallades och förm antes af 
C onsistorio alfwarl., att emädan alle w ittnen här betyga, d et warit den sam m e 
natten som  dråpet sk iedde så liust, att de wäl kunnat see  och  någorlunda känna 
hwar andra igen , han då m åtte bekänna sanningen, och hw em  warit ihop m ed  
Hedraeo, wäl w ettandes at han e llies drager alla hans m oders bittra tårar och  
G udz hårde hem bd öfw er sig, om  han döllier detta, och icke reent uth 
bekänner hw em  slagit ihiäl honom , [han] som  warit, em ädan han lefd e, hans 
trogne och oåthskillielige kamerath. Lasse greet och  stadigt påstod, att d et war 
honom  om öyelig it att känna dem , kunnande icke eller säya hwem  det war, 
fast han på stunden skulle sättia lifw et till. D erföre befaltes han insättias igen.

W achtmästaren skickades till E kenberg och H olm dorph i fängelset, att fråga 
dem  om  de skaffat sig caution? H an kom  igen och  sade dem  intet skaffat 
sig caution, ey  eller bekym bra sig  der om . H är på tyckte Consistorium  att 
de m åtte sittia inne så länge, emädan d et äre så m ånge suspicioner som  gravera
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dem , och  slippa intet uth förr än d et antingen kom m er större uplyssning  
i saken, eller de kunna skaffa sig  caution.

H ust:ro Ingebor M årten H anssons hustro inkom , och bekände att bås
m annens H ans M ichelssons hustru, som  de kalla H am pus Anna, sagt att den  
som  banem an warit skulle hållit till emällan Ferdinanders [Z elb ells] gård och  
Rudbeckii broo, hwar em ällan de skola taga uth honom . H ustro A nna war intet 
tilstädes ey eller hem m a, derföre com m itterades stadz magistraten att nästkom 
m ande m åndag exam inera henne, och  förhöra huru m edh henne förew etter.

III. R esolv. att Lindelius och Falström fa resten af sitt stipendio för åhr 
1679. fult uth a f cassa studiosorum , doch så att deras balance på stipendiat 
registret står öpet.

D en  18.
effter högpredikan w ore ProR ector h. OI. Rudbeck och  Professores til- 

samwans i choret, då 1. R ectoris D . B enzelii bref a f d. 15. O ct. ifrån Stockholm  
ankom m it dagen före, uplästes, hwar uti ibland annat förm ältes om  Jochum  
[A lstedts] bryggiares enckia, att hon på in tet sätt w ill förstå sig att gifwa m ehr 
än 12. dr tunnan öfw er hufw udet, låtande i w idrigt fall gå till action; der
före resolverades at, på d et man m å undfly w idlyfftigheet, och Acad:n strax 
fa sin betalning spannem ålskiöpet för henne lindras och afslås till 12. dr 
tunnan; så frampt hon ingalunda skulle willia gif:a 13. D e t slötz och att bref 
skulle afgå till 111. Cancellarium om  dom en  i M:r B oos saak, huru den blif- 
wit för R ectore declarerat i Stockholm . 2. O m  dråpet. 3. O m  elen ch o prae
lectionum , och hwarföre Prof. W u lf der på in tet blifwit denne gången up- 
fördh; som  sees kan af copieboken.

D h en  20. O ct.
höltz C onsistorium  majus kl. 1. närwarande ProR ectore O . R udbeck, D . P. 

R udbeck, D . S. Skunck, M . Per H o lm , h. Gartman, h. Lundio, D . H offw en io , 
h. A rrhenio, h. N o rcop en se , h. Spole, h. Steuchio, h. M icrandro, h. B ilberg, 
h. Qvaestore och Secretario.

I. U plästes Rectoris bref till Qvaestorem af d. 18. Octobr/V, hwar uti han 
förmälar 1. om  giärden som  landtman skall giöra till gardiet. 2. A tt M. B oos  
änckia begärt execution  på sin uti revision erhållne dom b, hwarföre och h. 
landzhöfdingen låtit ordres afgå till slotzfougden att exeqvera, och inqvirera 
om  hennes ägendom bs beskaffenheet. 3. O m  Jochum  [A lstedts] bryggiares 
enckia, att hon in tet will gifw a m ehr än 12. d. tunnan. 4. A tt någre kiöpm än  
äre i Stockholm  som  begära kiöpa spannem ål a f A cadem ien 10. ell 1 2 0 0  
t:r biuda 8. d. t:n contant. Resolutio. Här på resolverade Consistorium  1. bref 
skola afgå till h. landzhöfdingen, m ed tienstl. begäran att der denne giärden  
icke är sådan som  heela  allm ogen bewilliat, och dem  på deras ordinarie uth- 
giärder sedan icke blifwer afräknadh, Acad:s bönder m åge då effter K ongl. 
privilegierne blifwa der före förskonte. Skulle d et och wara en sådan extra
ordinarie giärd, som  alle de andre bönderne icke blifwer afkortad på deras 
ordinarie uthlagor, så begär eller icke A cadem ien att undandraga sine bönder, 
doch så att de ansees såsom  frälsebönder, och icke warde m ehr graverade
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än de. 2. A tt Jochum  bryggiares änckia skall få spannem ålen för 13. d. tunnan, 
och om  hon and tel. in tet w ill gifw a d et då 12 \  e ller 12. m en der hoos skynda  
m ed betalningen. 3. A tt om  någon will kiöpa spannem ål i Stockholm  så m åtte 
han gifwa derföre 10. dr tunnan.

II. U plästes stadzens protocoll, angående wijdare inqvisition om  dråpet, m en  
der uti fans in tet studenterne H olm d orff och Ekenbergh till gravation. Sade och  
stadz m agistraten H am pus A nna intet willia bestå d et hon skolat sagt för hust. 
Ingebor, M årtens hustru, utan henne warit tokat och då drucken. D erföre  
frågades huru nu skall bli m ed dem , effter de säya sig in tet kunna förskaffa 
sig  caution. "Resolution. O m  de kunna skaffa sig  caution, må de slippa uth e llies  
intet. H w arföre och Cursor sändes till dem  i fängelset att förhöra om  de  
haa fådt eller w etta sig att tillgå någon caution. D agen  effter sluppo  
de uth, H olm dorph på h. O lo f  Tellm ans och  A nders A nderssons [H offm ans], 
och E kenberg på H artlingens caution.

III. U plästes och den  ransakning som  Acad:s och stadzens förordnade 
giordt d. 19. O ctobrn  och ligger ad acta, huar uti en  student nam pngifwes 
Torbernus D unberg, gästande i B ondkyrkio klockaregården, h oos hw ilken de  
druckit om  natten och någre gått dädan, en  kom m it sedan om  m orgonen igen  
och talt om  dråpet. H ar och Torbernus strax der effter reest bort. Item  
Joh. Edvard i angafs som  den  natten legat ute. R esolverades att desse citeras 
till näste C onsistorii dagh.

IV. Föreslog ProR ector hwadh exped ient man kunde påfiiw a att före
kom m a sådane excesser som  begås, och m ehrendels här kom m a af det dhe  
sittia så länge på krogarne och kiällarne om  afftonen, och att wachten är så 
swag. N b l.

1. A tt placatet nog effterlefw es.
2. A tt wachten blir starckare till 24. man.
3. A tt gewär kiöpes till så månge.
4. Ingen får sällia öl andrestädes än på källarne och krogarne.
5. A tt de få hwar affton gå på kiällaren, och der öh l och wijn sälljes, 

undersökia om  der drickes sedan 9. slår.
Här wijd frågade h. Lundius huru det skall rem edieras, att studenterne  

dricka i Professorum  egne gårdar för penningar, att och de säyes ibland sällia 
öhl hem bligit. 2. A tt som blige äre så arge och töra gå hehl nychtre om  
afftonen och  nättren och skrijka. ProRector: d et skall förbiudas at ingen  
annan må få sällia ö l eller wijn än de på källaren och  krogarne och om  någon 
blifwer tagen m ed d et han går nychter och skrijker, så får han plichta äfwen  
som  de andre.

D . Skunck och Arrhenius stodo på at det w ore nogh om  man här h ölle  sig 
effter placatet.

H . N orcopensis: m ig tyckes placatet aldrig lärer wara sufficient nog, utan 
der jem pte m åtte på källarne inqvireras om  afftorne om  någon dricker sedan  
9. är slaget; att och w achten blir starckare, som  kan taga dem  för hufwudet, 
som  kom m a effter den tijden af källarne.

H eela  Consistorium  bijföll enhälleligen om sider dessa förslag, och begärte 
det ProR ector h. R udbeck w ille hafwa om sorg och  d isposition om  detta, så wäl 
som  om  w achten, att de giöre sitt em bete, skiutandes och så i hans gott-
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finnande, att lagl. påläggia dem straff när de försumma sig och ellies exor- 
bitera, hwilket och ProRector lofwade sig willia giöra. Discurrerades och 
huru placatet bör förstås, om icke giästerne så wäl som wärden skole böta, 
der de sittia och dricka sedan klockan är 9. slagen, så wäl på krogar och källare 
som annorstädes, emädan det går alt uth på föräldrarnas pungh, studenternes 
skada och studiernes försummande; och sedan swara de expre på ölkrogarne 
och kiällarne att de intet kunna köra uth dem. Res. Såsom dagelige för- 
farenheten wijser nogsampt hwad skada som studierne taga, förutan andre 
tumult, owäsende, lössachtigheet, slagzmål och dråp der af förorsakas, alt 
så böra de som dricka så wäl som wärden böta, ellies kan han intet fa 
dem uth, och det wijser nogsampt placatets rätta förståndh; ty böter han 
som skall föda sig af ölzsälliande, och sielff intet dricker, mycket mehra 
bör han böta, som uthtryckeligen slår sig på den odygden, studierne för
summar, och lössachteligen förtärar sin faders goda.

V. Uplästes landzhöfdingens h. Lilliekronas bref af d. 14. Octobr/j till slotz 
fougden, af innehåldh, att emädan M:r Boos änckia framwijst H:s Kongl. 
M:tz domb af d. 23 Sept. 680. hwar uti hon befrijes icke allenast ifrån den 
balance och rest, som effter fordom Acadiae bookhållarens Olof Efwertssons 
[Hägers] 652 åhrs slutne book, hon blifwit tildömbd att betala, utan och all 
wijdare räkningz giörande, hafwandes der emot att igenbekomma effter Kgl. 
CammarRättens uthslag all sin inbrachte egendomb med alle räntor och in- 
kompster der af, sedan den henne ifråntogs. H. slotzfougden fördenskull 
wille ställa straxt och ofördröyeligen högstb:te H:s K. M:tz domb i till- 
börligh execution, så lagandes att fru Roderskiöld må sättias i possession 
af all sin i förb:de måtto henne frånhände ägendomb i Upsala, hwar uppå 
hon sielf lärer gifwa specification, sampt tillhållandes wederböranderne, at 
åter betala henne alla räntor och inkompster som af förb:te hennes egen
domb, ifrån den tijden de henne ifråntoges, hafwa kunnat falla. Resolutio. Här 
om tyckte Consistoriuw intet wara nödigt att skrifwa h. landzhöfdingen till, 
för än hon, änekian, först inkommit med specification på sin i boo inbrackte 
egendomb. Sade och h. Rudbeckius, sig hafwe hennes arfregister och upsatz 
på all hennes ägendomb för än hon inträdde i ächtenskap medh M:r Boo.

VI. Jochum [Alstedts] bryggiares änekios bref uplästes af d. 9. Octobr/j 
680, huar uti hon förmälar sig icke willia gifwa för den spannemål hennes 
sal. man uptog af Acad:n förlidit åhr under det prijs som wijd Thomae 
tijdh giälla kunde, mehr än 12. d. t:n emädan böndren, hwar uppå hon betygar 
sig kunna bewijs och wittne fa, om så skulle behöfwas, slög spanne.l henne 
lefwererat, förmodandes i widrigt fall justitien henne till högre prijs ey för
bindandes worde. Resolutio. Der om är förr resolverat.

VII. Per Grelsson i Jäder och Arboga sochn supplicerar att han, samme 
hemman, som hans sal. moder besuttit, måtte fa åbo under de uthlagor som 
hon det åthnutit. Här wijdh påminte Qvaestor att hans moder warit för sin 
ålderdomb skull särdeles af Acad:n beneficerat med så ringa uthlagor, henne 
sluppit den store gärden, och honom warit af detta altsammans och så del- 
achtigh. Detta förehöltz bonden, och för den skull resolverades, att han 
får städzla hemmanet, .men skall gifwa åhrligen der af i utlagor till Academien, 
för utan de andre der af gående penningar, 8. t:r spannemål.
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VIII. Förslaget på humblegårdarne uplästes.
1. Frågades om  alle stycken skole redresseras till de faculteter som  de förr 

warit tilslagne, så att prim us theologus far primam partem? D er  till nekade de 
alle.

2. O m  d e som  änckior äre fa nu hwar sitt och de som  förr hafwa behålla  
sitt.

3. O m  de w illia kasta lott.
C onsistorium  föll enhälleligen på den  andre ordningen eller förslaget. Här 

wijd påminres huru d et i längden skall blifwa, då 2. änckior och en Professor  
kom m a till at dela hum blegården sigh em ällan, om  de skole alle tree hafwe 
proportionaliter lijka stoor deel, e ller Professoren skall hafwa halfwa delen , 
och  bäggie änckiorna skola deela den andre halfwaparten sigh em ellan? Itefo- 
lutio. D er så skulle hända, att flere änckior kom m a til at dela m ed en  Pro
fessore, så skola änckiorne dela sig emällan ena halfparten, och Professoren  
far sin halfwa d eel orubbad.

IX . U plästes Matthiae Svederi suppliqve, att den action som  D n. A scke- 
bohm  d. 8. sistleden honom  incom petenter uti C onsistorio m in. intenderade, 
måtte nu sederm ehra för null declarerat warda, em ädan han bör m andantem  
öfwerstinnan wälbrn fru [Margareta U lfvenklou , f.]  B iörnklou om  betalning  
för huushyran sökia, och intet sigh, som  jämwäl skolat wälb:te frus ordres 
föllia, m edh m ehra som  hans suppliqve ad acta liggiande uthwijser; begärande 
Svederus, att der denne exceptio  incom petentiae intet rum finner, han då attes
tatum af p rotocollo  winna m åtte, att han den samma inständigt opponerat D n. 
A schebom s olaglige process. Sedan uplästes acta C onsistorii m inoris a f d. 8. 
S ep tem b m  och effter någon discours voterades som  föllier.

H . Micrander: Jag kan intet annat see  än änckian söker A schebohm , och  
A schebohm  åter frun, helst effter hon sie lf uthlåtit sigh i H ircinii skrifftelige 
attestato, att willia betala hushyran, der A schebom  skulle påfordra.

H . N orcopensis: I anledning af protocollet som  upläst är, hwar utinnan 
Svederus i begynnelsen m ed klara ordh har exciperat em ot processen, säyande 
sig intet här uti böra swara A schebohm  utan fru öfwerstinnan, bör saken 
restitueras in integrum .

D . H offw enius: D et håller iagh m edh.
M. H olm : Jag håller och der m edh.
ProRector: Jagh och.
Sent. C onsistorium  majus har sig föreläsa låtit acta Consist:ii m inoris af 

d. 8. Septembr/r, finnandes der af att emädan Svederus der uti klarl. em ot 
processen exciperat, bör det blifwa restitutio in integrum  och man söker  
sin man.

X . Johannes Åkerblad inkom  em ot And. Löfman, klagande att såsom  hans 
m oders gård blifwit honom  om förtrodd att wachta och uthleya, altså sig skrif- 
wit en  zed el, hwilken han och upw ijste, och lefwererat hustrun [Karin Lars- 
dotter] i gården för en månad sedan då han reste bort, att den som  wille 
kom m a och hyra husrum där, så skulle han gifwa så och så m ycket för honom . 
D er på, sade han, kom  Löfman hijt och lade sig in i den kammaren beteknad  
med num. 14. Sedan då iag kom m er hem , så går han till m ig och säyer sig 
icke kunna behålla kamwaren för det prijset som  han war upsatter före. D er
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till s:de Löfman sig förleden termin giäst der, och när han nu kom hijt 
igen, kunde han intet gå in i den samma kammar som han förr warit uti, 
emädan der sedt så illa uth af det harar warit der insläpte, derföre tilböd 
hustrun honom en annor cammar att fa wara i så länge. Det han och weder- 
tagit, men sagt der hoos åth hustrun sig intet willia behålla kammaren för det 
prijset han på sedlen antecknat, beropande sig på hustruns wittne der till. 
Sedan, sade han, när Åkerblad kom igen, gick iag till honom någre dagar effter, 
och sade mig intet kunna behålla kammaren derföre. Här emot swarade Åker
blad att den 29. Septembm war åhret ute för honom, och derföre sig släpt 
hararne dijt. Löfman tilspordes när han kom hijt? I fiol för distingen, sade 
han, och kom nu för 8. dagar sedan hijt. F:s då han kom, om han tagit 
någre logementer, eller tänkte att bli der i någonthera kammaren? Jag tänkte 
intet att behålla husen för det prijset, som på zedlen stod, utan bli der ellies 
till des Åkerblad skulle komma hem igen. H:ro Karin Larssdotter inkom och 
bekände effter aflagd eedh, sig wijst Löfman brefwet, och honom sagt der 
till sig intet willia blifwa der på det prijset, utan ellies så länge till des Åker
blad komme hem igen. Der på gick han in i en annor kammar så länge, effter 
hararne woro insläpte i hans förre kammar och der såg illa uth.

Effter någon Conference här om, fant Consist:m på det wittne som hustrun 
giordt skiäligit, det bör Löfman intet wara förplichtat att behålla cammaren, 
än mindre den samma för fölliande termin betala.

30 O ktober.
Consistorium  m inus d. 30. O cto b m  närwarande ProR ectore h. O l. Rud- 

beck, h. Gartman, h. A rrhenio, h. B ilberg, och Secretario.
I. Berättade ProR ector, W essland prästeson [W endelin] tillij ka m ed Skruf- 

w en giordt fahrlige excesser wijd Elfkarleby marcknaden, slagit Anders A nders
son dräng all sönder, och på wägen hem åth öfw erfallit m ycket folck. R^jo- 
lutio. Twå wachtdrängar skola skickas effter W ässlandz prästens son, och hafwa 
honom  hijt för C onsistorio.

II. U plästes Andreae Hambraei skriffteligen författade suppliqve, hwar uti 
han ödm iukeligen  anhåller, att emädan han i hastigheet och af ungdom sfeel 
uthråkat för en  qw insperson, Karin Gärtz dotter Scheppera [Skeppare] be- 
nämd, hw ilken säyer sigh nu a f honom  wara m edh barn; d et ingenue be
känner, af hiertat ångrar, och C onsistorium  nu om  förlåtelsse beder: 
Consistrm fördenskull icke w ille straffet för honom  till det högsta skärpa, 
utan honom  så hädan effter, som  här till befordra, och icke honom  hans 
lycka i des unge åhr afskära. I lijka m åtto intercederar hans fader Acad:ae 
befallningzm an wälb. Jacob A ndersson (hwars bref och uplästes) för honom , 
att C onsistorium  wille gunstigt honom  utur denna hans inråkade olycka up- 
hielpa, sampt laga, att han till sin upkom pst icke m åtte förm edelst detta  
ruinerad blifwa, helst effter han sitt begångne feel och synd högt ångrat, och  
han honom  fördenskull d et tillgifwit, w illiandes nu jämwäl räcka honom  sitt 
faderlige assistence och supplicera, att såsom  han och d ee flere anhörige af 
detta tilförende icke hafft den ringaste kundskapp, än m indre till något 
ächtenskapp dem  emällan samtyckt, utan till yttersta det a ldeles neka, han 
fördenskull icke må blifwa tillbunden henne att äga.
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Andreas Hambraeus inkom , och em ot honom  på guldsm edens änckios h:ro 
M argreta Jönssdotters wägnar, pijgan Karin Jöransdotter, insinuerades en  
suppliqve af innehåldh, att emädan Andreas Hambraeus hennes dotter besufw it 
på ächte nskapzlofwen, till hw ilketz stadfästande han och  henne sin signetz  
ring gifw it, m en nu sederm ehra der till nekar, w illiandes sin lofw en bryta, 
han då a f Consistro lagl. m åtte tilhållas, sin uthfäste ächtenskappz lo fw en  full- 
giöra, och h enne, som  han för sigh en reen jungfru funnit, m åtte sig  ächta. 
H är på tilspordes Hambraeus, om  han detta alt tilstår, och om  han henne under 
ächtenskapz troo och lo fw en  sin pitzerring gifwit? Hwar till han swarade sig  
aldrig henne någon ächtenskapz lofw en tillsagt, m indre der på henne sin ring 
lefwererat, utan henne en gångh då han blifw it uti hennes m oder [s] huus 
q war öfw er natten och der som nat, tagit hans ring, tilli j ka m edh flere saker, 
som  han i byxsäcken hade, ifrån honom  ow itterligen, m en sedan någre dagar 
der effter kom m it och  frågat honom , hwad han w ille  gifw a henne i h itto leyo, 
för någre saker hon effter honom  funnit, så skulle han fa dem  igen? D å  
han henne ringen gifw it, på det han skulle fa de andre sakren igen, som  hon  
jem pter ringen honom  fråntagit. Sade och sig hafft ringen hoos sig i böx- 
säcken, em ädan han war sönder, och  han hade i sinnet att låta laga honom  
hoos guldsm eden.

Pijgan frågades om  hon w iste något här aff? H o n  swarade: ney. D e  sielfwa  
w etta det bäst, iag w eet intet der aff. Effter någon Conference här om , fan 
Consistorium  skäligt, att rem ittera parterne till consistorium  ecclesiasticum , 
emädan de sins emällan handla om  ächtenskapz lofw en, kunnandes C onsisto
rium academ icum  i det öfrige icke finna att A ndreas Hambraeus henne någon  
ächtenskappz troo tilsagt, och i fall han det giort, att det beständigt wara skall, 
emädan d et alt olagl. är skiedt och föräldrarne å bägge sijdor, tilstå sig der 
af intet wettat.

III. Curatores nationum  inkallades och adm onerades om  d et oskick och  
ow äsende nu en tijdh bort åth a f drickzwäsendet här kom m it; hwarföre de 
och tilsades att placatet blir om tryckt angående sådant w äsende, hwar uti för
mält blifwer att så wäl de på källarne och krogarne som  sällia öh l och wijn, 
som  och de som  der dricka öfw er 9. om  affton, skola plichta och böta 12. 
m k smt. Förm antes nu att achta sigh för sådant, och  jämwäl hålla de yngre i 
sichte.

IV . Sotens hustru h:ro A nna H alstens dotter inkom  em ot studiosum  
Andream  U dling  på Prof. Micrandri wägnar fullmächtigad angående misstancka 
för tiufwerij, hwar om  tilförende dem  emällan döm bt blifw it d 5 [= 8 ] .  
M aji 1680. hon  skulle sökia pijgan [Britta] in foro com p eten te , som  Prof. 
Micrandrw» i sådan tancka genom  galen berättelsse kom m it, och in tet Prof. 
M icrandrum som  henne allenast m ed m isstancka belagt. Sotens inlagu uplästes, 
hwar uti han söker att wrängia och  förwända Profess. Micrandri suspicion  
uti beskyllning och tillw ijtelsse, säyande i den första puncten, wäre i den  
sam m e som  i skylla m ig före, nem bl. duff. Begärande fördenskuld recon- 
vention  på Prof. M icrandrum igen, em ädan rådstugu rätten frijkänt pijgan, 
förm edelst Prof. Micrandri attest.

H en n es inlaga com m unicerades m ed Prof. M icrandro at beswaras i näste 
C onsistorio; hwar till och saken upskiötz.
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i  N ovem b er.

Consistorium extraordinarium d. 1. Novembr/j närwarande ProRectore h. 
Verelio, M. P. Holm, h. Gartman, h. O. Rudbeck, h. Norcopense, h. Spole, 
h. Columbo, Qvaestore och Secretario.

I. Ursächtade ProRector sig att han. Consistorium denna gången på en så 
otienlig stundh sammankallat, emädan det bref som ifrån Rectore med sidste 
post ankom, och i går i kyrckan uplästes icke tål något upskoff, för än der 
på beswaras måtte och Consistorium om något som der uti förmält är, sigh 
rådgiöra bör. Fördenskull uplästes samma bref hwar uti Rector,

1. förständigar sigh hafwa bekommit memorialet.
2. Begär han copie af H. K. M:tz bref gifwit i Halmstadh angående Aca- 

demiens bortbytte hemman hwilket Consistorium fant godt honom medh det 
första att öfwersända.

3. Specification af den spannemål som under warande krigztijdh är bort
tagen till militien och ännu är obetalt, tillijka med de documenter- der till 
höra. Här på s:de ProRector att specificationer kunna fuller införskaffas, 
men verificationer der på intet, emädan spannemålen mehrendels är tagen med 
wåld, ibland om nattetijdh, stundom och andre tijder, då de kommit medh 
kaflarne, och tagit utur ladorne utan någon weetskap eller tillsäyelsse. Sade 
och att det wore bäst, om Acadrn anhöllo hoos H:s Kongl. May: 11, att 
någon ransakning måtte förordnas om den spannemålen som uthtagen är, 
hwem den samma tagit, och huru den kommit H:s Kongl. M:t och Cronan 
till nytta. Det bijföll och Consistorium, hållandes der hoos rådligit, att speci- 
ficationerne öfwersändas, och så månge verificationer såm kunna finnas wijdh 
handen.

4. Att Jochum [Alstedts] bryggiars änckia intet will låta bringa sigh till att 
gifwa mehr än 12. d. kmt t:n och då strax erläggia penningarne, förfrågandes 
sig hoos Consistorium, huru penningarne skola öfwerställas till Upsala? 'Reso
lutio. H. Qvaestor skall derföre hafwa behörig försorgh.

5. Om befallningzman Roxen begärar han bref ifrån Consistorio eller 
Qvaestore, som han sedan kan på behörig ort upwijsa, på det Roxens ofog 
måtte blifwa hämnat. Qvaestor berättade huru obefogat Roxen warit emot Aca- 
demien här om dagen då giärden skulle uptagas till drabanterne, det han inga
lunda welat communicera med Quaestore der om, såsom h. Qvaestoris skriffte- 
ligen författade relation der om ad acta liggiande nogarc uthwijsar.

H. Rudbeckius refererade och huru han stält sig med execution i Boosens 
saak, mycket egenwilligt. Här wijd uplästes landzhöfdingens bref till Acad:n 
om den extraordinarie gärden som är ärnad till cröningen och Hennes May:tts 
intågh, medh begäran att Academien och intet undrager sig den sanvwa. Reso
lutio. Det beswaras landzhöfdingen att Academien är intet obenägen att uti 
extraordinarie fall hielpe till giärd och uthlaga; allenast till sådane extra
ordinarie gärder och uthlagor äre de icke förplichtade, hwilka blifwa frälsse 
och skattehemman sedan afräknade på deras ordinarie uthlagor. I samme bref 
skrifwes om Roxen att Academien aldrig far wara i fred för honom, utan 
han procederar egenwilligen, och låter intet blifwa Academien wijd sine pri
vilegier; och att Acad.n fördenskull anhållit hoos H:s Kungl. May:tt,
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att få någre deputerade som  kunna ransaka om  sådant. Formales och der uti 
huru R oxen förfarit m ed execution  uti M. B oos saak, sampt begäras han der 
m ed så länge m åtte innehålla, till dess declaration på dom en konwwer ifrån 
K ongl. M ay.tt.

6. O m  dom en i M. B oos sak skrifwer R ector, att om  C onsistorium  will 
hafwa declaration der på, så m åtte d et skickas en  suppliqve honom  tillhanda.

'Resolutio. Effter landzhöfdingen skrifwit slotzfougden till at hon lärer in
kom m a m ed specification på sin ägendom b; altså will C onsistorium  innehålla  
m ed suppliqven om  declaration, till des specificationen öf:rkom m er.

7. Att och det går hårdt till w ijd rickzdagen m ed reductions wärcket, så 
att det är till befahrandes att A cadem ien lärer lijda anstöt på någon sin ägen
dom b. H är widh begiärte ProR ector rådh af C onsistorio, att såsom  A cadem ien  
nogsam pt har oförtient att befruchta m issgynnare, hwad man skall betänckia  
sig här em ot att gifwa Rectori wijd handen, d et han sedan kunde drifwa wijd 
rijckzdagen för ständerne till A cadem iens Conservation, om  något skulle em ot 
henne intenderas. Sade sig och skriffteligen författadt i hastigheet sitt be- 
tänckiande här om , hw ilket och uplästes. Sedan uthlätt sigh h. O l. Rudbeckius 
här om  som  fölier.

1. Emädan reductionen till den ändan förnem bligast är anstält, icke att 
de Kongl. beneficier och donationer skola återkallas och igen tagas, hwilka 
särde[le]s personer i deras lifztijdh allenast för deras till Cronan och fäder
neslandet g iorde m ärckeliga tienster äre w ordne confererade, utan de som  
enom  i slächten till ewärdeligh ägendom b för barn och barnebarn, a f hwilka 
som blige äre heelt oduglige att praestera någon tienst, som blige och ingen tienst 
giordt eller giöra Cronan, g ifne äre, och anläggias till publicos usus, som  äre 
K onungen och des betiente i heela  rijket, så wäl andelige som  werldzlige, 
både i prästeståndet, krigzstaten, siöstaten, p olitie  staten, dom are em b etet som  
och wid academ ierne, gym nasierne, scholer och hospitaler; altså förm oder  
Acad:n som  och är en  af desse public lem m ar, och henne snarare något 
tilläggias än ifråntagas, såsom  ständerne d et sam m e påstode och yrckte för 
A cadem ien, uti Sigism undi och K. Carl den IX . tijdh, och  Kongl. försäk
ringar som  åthskillige K onglige bref nogsam pt betyga.

2. Alla donationer som  till privat personer för deras inlagde m eriter gifwas 
och extenderas in på dem  och deras barn, giöres ingen räkenskap före, 
huru de anläggias, antingen till landetz bästa eller öfw erflöd; m en det 
A cadem ien och des betiente niuta, d et skier för deras tienst och uthwidgas 
intet till deras barn, warandes och de skyldige att giöra räkningh för alle 
sina m edel. Hwar af hända lärer att om  H :s K ongl. May:tt tager från Aca
dem ien något, så får H :s K ongl. M :tt sedan s ie lf  löna och underhålla des 
betiente.

3. H afw er Cronan alla tijder för god t och  nödigt pröfwat, att wijd  
A cadem ien som  är itt Sem inarium  R egni, för heela  rijketz ungdom , skola alla 
konster idkas och exercitier florera, andelige, w erldzlige och m ilitie staten  
tienlige, på det ungdom en m åtte hållas qwar i landet, och ey  så m ånge m edel 
å uthlänska orter förtära, sam pt frem m ande seder införa rijket till största 
skada och afsaknad. H afwandes fördenskull lagt särdeles m edell der till såsom  
i D rottn ing C hristinae regerings tijdh 3 000  d. sölflm t åhrligen a f tullen här
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i Upsala, en  stoor dehl a f K ongs- och Diurgårdz ängen, hw ilket A cadem ien  
en  tijdh åthnöt, m en b le f sedan ifrån henne reducerat. Å ter effter exercitierne  
igen förföllo , förm edelst m ed ellössh eet, b lefw o de af nu regerande wår 
allernådigste K onung uprättade, och m ed el der till an slagne a ff Cammaren 
och K ongzängen, sampt M . B oos godz. M en sedan tog  åter Cammaren och  
K ongzängen sitt igen, och lärer nu en  dehl a f M . B oos god z, som  äre d o
nerade w ordne, hängla, så frampt icke H :s K ongl. M ay:tt rätt will behierta  
d et mål som  hans förfäder, glorwyrdigst i åm innelsse, och rijket hafwa syfftat 
uppå, att deras barn här skola lära sine exercitier, och rijkzens m edel icke så 
utom  landz consum weras.

4 . H afw er och A cadem ien särdeles förm on för alla collegier och public  
lem nar att behålla sitt, ty de andre lönas och underhållas a f public intrader, 
som  kunna förhöyas och förm inskas eller ändras, effter K ongl. M ayittz 
och Cronans behagh. M en A cadem ien hafwer K ong Gustaffs arff, och egit 
patrimonial god z, och kostar Cronan m indre att underhålla, än något gym 
nasium eller schole, emädan deras inkom pster bestå af cronogodz och kyrckio- 
härbergen, och  A cadem ien icke mehra än någre praebender hafwer. O ch hwadh 
de kyrckiohärbergen w idkom m er, som  A cadem ien hafwer, så äre d e gifne  
A cadem ien i stället för någre arff, och patrimonial godz, som  K ong G ustaff 
A dolph gaf i stället igen åth Cronan, em ädan d e w oro alt för w idt och långt 
belägne ifrån A cadem ien, kunnande fördenskull icke wara henne läglige och  
wäll tillhanda. M en hwadh extraordinarie uthlagorne a f A cadem iens godz, som  
förr gingo till Cronan, anbelangar, så g a f D rottn ing Christina dem  till att 
upfylla den afsaknad, som  a f kyrkiotijondernes förm edelst säterierne åhrlige 
förm inskningh och andre afkortningar, som  och från A cadem ien bortkom bne  
godz till B ergzlagens nytta, härflöt. H w arföre om  nu desse extraordinarie 
m edel och några bondegårdar skulle kom m a i consideration, och åter tagas 
ifrån A cadem ien, så begär Acad:n först alt sitt igen , som  äre godz till 
B ergzlagen fallne, alle fordom  på K onglige befallningar förbytte godz till rid- 
derskapet, K onung G ustaffz allodial god z  gifne till Cronan för kyrckioher- 
bergen, eller och att kyrckiohärbergen m åtte fa sin ränta effter theras anslagh, 
och såsom  de förr w oro, utan så m ånge afkortningar. Item  att Acad:n intet 
blifwer graverad m ed extraordinariis Professorib/w så och änckior, hwilka til- 
förende hade sitt uppehälle a f Cronan. O ch om  så skier så hafwer icke Acad:n 
det ringaste af Cronan att hugna sig  wijdh, der lijkwäl d et ringaste collegium  
i rijket, niuter något af Cronan till sitt bestående och wälmacht.

5. H oppas lijkwäl A cadem ien, att så wäl alle rijkzens ständer i gem en , 
hwilka något skiuta till Cronans bästa, lära bijfalla A cadem ien här uti, emädan  
des barn blifwa här uptuchtade, som  särdeles och i synnerheet de 3. nedrigare 
stånden, hwilka jem pte en trogen inform ation, för sine barn ju och  till deras 
underhåld niuta 1 5 0 0 0  d. och då C om m unitetet war wijd m acht 1 7 0 0 0  dr, 
intet a f Cronans eller sine m edel, utan a f K onung G ustaff A dolphs eg it arff. 
W arandes wij så m ycket m ehr försäkrade om , att såsom  d e w ijd alle scholer  
och gym nasier unna sina barn att niuta något a f C rono och deras uthlagor 
till sin föda, ju och så något läggia a f samma inkom pster till deras barns 
bästa wijd A cadem ien, hwaräst de till heder och lärdom  m ehr förökte blifwa 
och till faderneslandetz tienst beqwäm e.
1 1 -7 3 4 2 2 0  Sallandtr
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6. H afw er och  A cadem ien ännu att' fordra D rottn ingh Christinae testam ente  
som  stiger till 1 0 0 0 0  dr.

7. Skulle och någon m ena att Professores för stoor löön  hafwa em ot 
K onung G ustaffz testam ente och förordning, så är det in tet så när man jäm
förer tijdernes räkningar och Valvation på m yntet. Ty då galt itt hwittrun- 
stycke 2. öre koppörm t och m atperzedlerne kostade m ycket m indre. N u  är 
m yntet så träffeligen förhögt och  prijset på m atwarorne thesslijkest. Sedan 
förökte och D rottn ing Christina theras löön , för den orsaken skull att en  
Professor skulle läggia sig  på ett w ist studii genus, och der i giöra sig  full- 
kom m en så m ycket m öyelig it och m enniskligit wara kunde, och intet sökia  
någon annan tienst, utan stadigt wara wijd Acad:n, emädan d e tilförende sig 
der om  icke stort bekym brade, utan heller sökte strax att blifwa präster, eller  
fa andre tienster så att A cadem ien och ungdom en till sin inform ation stoor  
skada leedh. Ty befalte D rottn ing Christina gen om  öp n e bref, att ingen af 
philosophis skulle sedan blifwa präst. Är fördenskull oundw ijkel. att befahra, 
det A cadem ien i desse sam m e förre swårheter och  fel w orto fallandes, om  
hon i desse stycker och till sina intrader leed o  anstöt.

H . Qvaestor: Jag tycker man borde förskaffa sig  cop ie a f det bref hwar uti 
D rottn ing Christina donerar A cadem ien 3 0 0 0 . d. sölfwerm ynt.

H . Bilberg: Jag tycker det är m ycket god t som  h. ProR ector har för
fattad t.

M. Micrander: D e t  menar och iag, såsom  och oförgrijpeligen håller råd- 
ligit, att man uti ett breff go fw o  desse skäl ProCancellario wijd handen, att 
han dem  sedan wijd tillfälle kan föredraga H :s K. May:tt.

M . Colum bus: Jag tycker intet m ehr behöfw as här till än d et som  nu 
discurerat är.

H . Spole: D e t  giör och iagh.
H . N orcopensis: Jag thesslijkest.
H . Gartman: Intet finner eller iag mehra behöfwas.
M . H olm : Icke e ller iag, såsom  iag ellies in tet är stort bekant om  Aca- 

dem iens stat.
Sedan hölt och Consistorium  rådligit att införa uti brefw et till R ectorem .
I. Senaste rijckzdagens sluth, att alla A cadem iens rättegångs saker skola  

kom m a till god t uthslag uti K ongl. Senaten; m en det icke ännu blifw it full- 
giordt.

2. O m  böndernes beswär, att der om  m åtte ransakning anställas a f landz- 
höfdingen, eller w isse Kongl. May:tz deputerade, att undersökia om  spanne- 
m ålen, och huru obefogade C ronones betiente warit att uthtaga den samma, 
och  huru de den sedan förestått, och till C ronones nytta anlagt.

II. Berättade ProR ector D:r Brom s hafwa förährat någre böcker till Bib- 
liotheqvet, hwarföre han så wäl i synnerheet tackat honom , såsom  och igenom  
Secretarium på Consistorii wägnar. D e t  tyckte C onsistorium  wara wäl, och att 
derföre allaredo tacksäyelsse på des wägnar genom  skrifw elsse aflagt war.

3 N ovem b er.
Consistorium  m inus d. 3. N ovem bris närwarande w oro ProR ector, M . H olm , 

h. O l. Rudbeck, h. Arrhenius, h. B ilberg och Secretarius.
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I. U plästes G eorg  Joh. hebraeae lingvae Professoris i K iöpenham pn passe- 
b ref för H olgero  Dalm an af d. 22. Junii 68 0  att få passera fritt åter fram. 
ProR ector frågade om  han får admitteras på d et brefwet till societatem  
studiosorum ? 'Resolutio. D e t  kan ingen gärna neka honom  det, em ädan han har 
god t w ittnesbördh, till des man spörier något annat om  honom .

II. Upkom pappermakarehustrun h. Brijta Hansdotter emot Philipp [The- 
lott] uhrmakare klagade sig måndagz affton blifwit af honom skamligen och 
ohöfiigen bemött; honom tagit uti henne wid Dragarebrun, satt henne wid 
en wägg emot en knut, och tagit kiortelen och särcken upp öfwer knän på 
henne; sedan fölgt effter henne till Erich Erssons gård på Tofwan, och kallat 
henne hora twå gånger och slagit henne 3. slag öfwer ryggen medh sin käpp, 
item budit till att qwäfwia henne, hwilket att bewittna hon beropade sig på 
hust. Margreta Bengtzdotter. Philipp swarade sig warit den dagen hoos spijss- 
mästaren hoos Salsta fougden och blifwit så öfwerlastat medh drickande att 
han måst stiäla sig bort, wettande icke det ringaste hwad han giort eller sagt, 
icke eller nu minnandes det samma.

H:ro Margreta Bengtzdotter, effter aflagd eed bekände som föllier: Då 
hon kom springande i min gårdh, och fick i mig, säyande sig icke få wara i 
frid för denna elaka menniskan, frågade iag hwem det war? Fick så see att 
det war Philipp, derföre frågade iag honom hwad det kom åth honom, emädan 
han så fålas och har sielf hustro? Han s:de, iag will intet annat än skräma 
henne, sedan kallade han henne hora, säyande: iag will intet hafwa att beställa 
med sådana horor, utan med ährlige hustrur. Och weet iag intet om han slog 
henne något uth för porten, men utom porten skiöt han henne, och iag hölt 
honom så länge till des hustro Brijta kom bort undan. Hust. Brijta frågades 
om hon har wittnen här på att han wtlle wåldtaga henne? S:de ney, utan iag 
will see till om iag kan få något. Fördenskull badh Consistorium henne skaffa 
sig wittne till näste Consistorium, då saken skall afdömas.

III. Orgnistens Zellingers änckia Cathrina [Gulliksdotter] beswärar sig 
skrifteligen öfwer Depos. Askebom i det en student Arvidus Ferelius skulle 
förlidit åhr betingat någre huus af henne för 50. d. kopp^rmt, hwar på itt 
skriffteligit contract war dem emellan uprättat, och han warit i sam
me logementer in till jul, men sedan som hans disciplar blifwit siuka, och 
han fördenskull icke hade hopp så snart att igenkonvwa, wettandes sig 
icke deste mindre wara skyldig husen lijka fult att betala; så öfwertalte M:r 
Askebom honom att få leya samma hans logementer åth öfwerstens Wulf- 
klous [Ulfvenklous] söner, kommandes bägge till henne, och Aschebohm 
begärandes, att han Ferelii uptingade huus skulle få till åhretz sluth hyra, 
emädan Ferelius för sine disciplars siukdom skull inom den tijden intet menre 
sig kunna komma hijt, hwilket, emädan Aschebom lofwade sig den resterande 
hyran willia richtigt betala, hon bewilliade honom; men nu Aschebom, emädan 
Wulfkloerne ey kommit hijt, ey willia det hålla, utan allenast halfparten der af 
betalt, hafwandes der med bedragit henne ifrån sitt förre contract. Förden
skull supplicerär hon at Consistorium wille tillhålla Aschebom at betala henne 
sin huushyra och sedan söka sin mandantem och icke undgå henne sin betal
ning, som hon än då hade fått af Ferelio, der icke Aschebom hade kommit 
emällan. Aschebom swarade, att effter han war beordrat af öfwerstinnan



164 1 6 8 0 : 3  november

[Margareta Ulfvenklou, f. Björnklou] att leya huus åth hennes barn, råkade 
iag ihoop med Ferelio, som giärna wille uplåta mig husen, derföre gick iag 
till änckian och contraherade med henne om 35. d. kopparrmt för den res
terande tijden för Ferelio. Men sedan effter som de intet kommo hijt, och 
Consistorium majus dömbde mig till att swara änckian, och sökia min man 
igen, altså tyckte iag mig effter lag intet tilbindas att betala henne för huus- 
hyran, mer än halfparten. De togo afträde.

D e t 10. cap. Bygn. St.L. uplästes hwar effter Consistorium  förm eente dem  
em ällan böra döm as.

H . Bilberg: effter lag bör A schebom  intet m ehr betala än halfwa leyan.
D e t  samma bijföll och  heela  Consistorium .
Sententia. Effter den klara lag som det 10. cap. Bygninge balken Stadz- 

lagen förmäler, blifwer Aschebohm skyldig att betala halfwa huusleya, och 
intet mehra, nembl. 17 édr kopp^rmt.

IV. Hans Pryss klagar på Fredrich Krämer att han kastat sigh i bröstet 
medh en steen, sig derföre gifwit honom en örfijl; men honom sedan slagit 
sig itt hål i hufwudet medh en nyckel, så at han måste gå till barberaren och 
låta läka såret, hwarföre och barberaren will hafwa 9. d. kopparmt begärande 
Pryss at Krämer måtte betala bå[r]dskäraren lönen.

Sententia. Fredrich Krämer betalar barberare lönen , och  bägge blifwa disci
plinerade m edh hwar sin stut a f sine praeceptoribus, effter de slagit hwar 
andra.

V. Berättade ProRector någon spannemål wara arresterad af inspectoren 
Rommel för införd otullat af Hedraei änckia, hwilken står hoos Magnum 
[Branzelium] Cursorem som brukar hennes åker till hälffta, och att nu in
spectorem begärar det samma spannemål måtte sällias, att han der af blifwer 
betalt, eller will han taga och sällia honom.

'Resolutio. Hedraei änckia tillhållas att inom otta dagar lösa in sin arresterade 
sädh, effter marckgången, och tillsäyas att hon i widrigt fall sällias.

VI. Resolv. att m:r Curio får för qwarnordningen och placatet han tryckt
6. d. kopptfrmt.

VII. Berättade ProRector sig låtit citera en WestroGothum Sveno Sylvius 
benämbd, som förspöries kommit oförmodeligen till att läsa för några barn, 
hwilkas praeceptor mycket hastigt reest bort, lemnandes dem heelt handlöst 
effter sig; sade honom wara W-Gothum och druckit samma natt, uppe hoos 
Ferners änkia, som dråpet skiedde. Fördenskull inkallades Sylvius och til- 
spordes hwars barn de äro som han lääs före, och huru han kommit till 
dem? Sylvius swarade dem wara regementskrifwarens Islebii söner [Nicolaus, 
Ture och Johannes], och en W-Gothum Ericum Kylandrum tillförenne läst 
för dem, honom rest hastigt bort och lemnat sina disciplar i en annars sin 
landzmans Er. Odelii information, Odelium åter committeradt sig dem, före- 
gifwandes att han icke wore sielf sufficient nogh att läsa för dem, emädan 
han och förr hade andre disciplar. Sedan frågades när och hwarföre Kylander 
så hastigt rest bort? Sylvius: då wij wore tillhopa hoos Ferners om affton, 
förmante iag något hwar af landzmännerne at de skulle afstå med vexatione 
novitiorum, i synnerheet warnade iag Kylandrum, derföre han allereda blifwit 
angifwen hoos Rectorem för något sådant, och icke kunde wetta huru det
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afgingo, säyande relegation pläga fölia på sådant. D er af förm enes han, som  
och andre landzmän och O delius, som  han sade för 2. dagar sedan reest tili 
Stockholm , w eet berätta, tagit till sig räddhoga och rest bort så hastigt, be- 
fahrandes det han ohoppandes skulle blifwa insatt, och sedan fa en infam em  
relegationem ; sade och honom  rest bort dagen effter sedan dråpet war skiedt, 
som  N ico l. R hodiin och flere hans landzmän hafwa sagt. Item sade Sylvius 
Kylandrum hafft grå kläder och wäria. U lliin  och H er[r  jlund som  warit sam m e 
affton hoos Ferners inkallades, och på tillfrågan bekände sig  warit der till kl. 
10. om  affton och Kylandrum warit qwar effter sigh, sade sig icke w etta när 
Kylander reste bort, emädan H erlund dagen effter farit på jachten till Stock
holm  m en Kylandrum der på ey fölgt. En spatzer wäria och bruna kläder 
sade de honom  hafft, m en under tijden och gått m ed muscåtzfärga kläder. 
D e  tillspordes om  de känt honom  och wettat hwad lefw erne han fört här 
wijd A cadem ien. D e  swarade sig icke kunna annat betyga om  honom , än att 
han altijd warit stilla och flijtigh; ellies lärer Professoren M:r M icrander det 
bäst w etta som  hafft inspection på honom  och hans disciplar. Sylvius berättade 
Prof. Micrandruw fådt skrifw elsse af honom  ifrån Stockholm .

Z etrenius O -G othus inkom  bekände sig warit en god tijdh här i staden, 
druckit samma affton som  dråpet skiedde i bagarens Ferdinandri [Z elbells] 
gårdh, tillijka m ed Lindholm , Löfgren, B ruzelio , R ym onio och M ontano. Lind
holm  legat der qwar om  natten, m en sig gått dädan hem  kl. 9. tillijka m ed de  
andre, hwar på han sade kunna skaffa sig sin wärdz attest.

Kylandri disciplar inkallades, och af dem  förhördes särskilt först den  
äldsta N icolaus Islebius warande wid pass 14. åhr, hwilken bekände sigh hört 
af sin praeceptors landzmän det han skulle så hastigt reest bort, för det Sylvius 
har skrämt honom  affton tilförende, at han skulle blifwa relegerat, effter som  
han slagit novitios, honom  intet warit hem m a om  m orgonen för än han reste  
och budit farwäl, utan skickat en , sig obekant, novitium  hem  effter sin rese- 
råck wijd pass 6. slog  om  m orgonen; sade och Kylandrum den  natten legat 
hoos T idelium , och hafwa en  lijten com m endeur wäria med bree klinga och  
polerat fäste. Sedan framhades hans yngre bror Thure om  12. åhr, bekände  
lijka som  brödren, och att O delius sagt för dem  att Kylander warit rädd för  
relegation och derföre rest bort. Sidst bekände och den yngste brödren  
Johannes om  11. åhr, lijka som  de andre hans bröder, att Kylander intet 
warit hem m a hwarken om  affton eller m orgonen, utan sändt en  novitium  hem  
effter sin reseråck, etc.

Sveno Sylvius tillhöltz m ed eedz afläggiande att säya hwad han w eet och  
hört här uti om  Kylandro, om  han warit baneman, eller om  han hafft någon 
suspicion på honom  derföre; sade sig in tet m ehr hafft suspicion på honom  
för d et dråpet eller nu har, än hwad iag kunde hafwa a f N icolai Rhodiins 
taal, som  och sade sig befara det Kylander skulle warit framme och giordt 
den elaka gärningen, effter han så hastigt rest bort; wrettande ey eller Sylvius 
hwarest han är, utan Prof. Micrand. fatt bref a f honom  ifrån Stockholm . Här 
uppå obligerade ProRector honom  att intet divulgera det som  är ransakat 
här in C onsist:o hw ilket han och förplichtade sig skola hålla, och intet der  
aff d et ringaste uthsprijda.

Salinus novitius som  warit qwar m ed Kylandro, bekände sig gått hem  kl.
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12. m ed Fegraeo, Kylandro, N ico la o  R hodiin, H elm on io  [H elgon io ] och  
O d elio , och  då de kom m it här w ijdh A cadem ien skils åth, Fegraeum och sig  
fölgtz åth hem  till härbärge wijd O xetorget och  H elm onium  [H elgonium ], 
och  N icolaum  R hodiin  gått hem  i Cursoris gårdh der R hodiin giäste, m en  
Kylandrum och O delium  gått upför åth Locenii hörn. Frågades hwar 
Kylander giäste? I nya sysslom ans gården swarade han, sayande Kylandrum  
hafft bruna och O delium  swarta eller grå kläder, m en sig  intet w etta hwar- 
före Kylander så hastigt rest bort. F:s hwilka a f novitiis w oro om  m orgonen  
hem  effter hans reseråck? D e t  nekade han sigh w etta, nam pngifwandes alla 
novitios i W ästgiötelandskapet nem bl. H allener* 2. st., Torbernus D unberg, 
Andreas Fegraeus, U n d en [i]u s, Flevinwr [o: F lorenius], Bethulander, Jonas 
[0: Petrus] B eronius, Fogelbohm , Joh . W esthius, Er. U nge. F:s om  han hört 
d et Sylvius förmanat dem  intet slå novitios, då om  affton? N e y  s:de han, 
d et hörde in tet iag; d et war ey  e ller  någon som  böd till att vexera oss. 
Torbernus D u nberg  inkallades sade sig  warit här sedan Larssmässa, och  
dagen tillförende, för än m ordet skedde, i Ekeby tillijka m ed O lao Ö st- 
ring och Joh. W esth io , m en  kom m it in i staden kl. 10. om  affton, och  
O laum  Ö string och W esthium  gått ifrån sig kl. 12. om  natten, dem  kom m it 
igen om  m orgonen, och  talt om  m ordet, säyande en död karl liggia wijd h. 
O loffz hörn.

W achtmästaren befaltes att arrestera Kylandri saker och  hafwa dem  upp i 
Consistorio.

N icolaus R hodiin upkallades och effter aflagd eed  bekände sig warit uppe  
hoos Ferners till kl. 12. Sylvium  af den orsak, at en  tillförende h oos R ecto
rem  klagat Öfwer vexatione novitiom m , förm ant dem  at de intet skulle slå 
dem ; sig sedan tillijka m ed Flavonio, O d elio , T id elio , H elm on io  [a: H e l
g o n io ], Fegraeo, Kylandro och Saliin gått dädan, dem  fölgt sig  hem  till porten, 
och sedan gått dädan uth för åth sin koos. B ekiände sig hört Kylandrum  
rest bort dagen effter sedan m ordet sk iedde, honom  hafft lijten  spatzerwäria, 
Tidelium  treekantig stingwäria och swarta e ller bruna kläder. F:s om  han 
hafft någon misstancka om  Kylandro eller yppet den för någon? Kan skie 
iag har hafft de misstancka om  honom , m en in tet m ins iag m ig yppet det 
för någon. T y iag tänkte in tet annat än K ylander skulle rest bort för det 
han slagit novitios.

Samma dag
effter m iddagen w oro Prof. R udbeck och Secretarius hem m a hoos Pro- 

R ectorem .
G abriel H alliin  [o: H adelin ] inkom b sade sigh warit här sedan d. 1. Augusti, 

m en intet den natten ute då m ordet skiedde. B ekände att Petrus Magni 
[D rydenius] warit effter Kylandri råck om  m orgonen som  han sie lf  för honom  
berättadt.

Petrus M agni, som  giäste uth m ed Professor Spole, inkallades, bekände  
Kylandrum som  låg hoos T idelium  om  natten i sam m e gård som  han giäster

Felskrivning för Gabriel och Johannes Hadelin.
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bedt honom gå effter sin råck hoos sine disciplar, emällan 4. och 5. om mor
gonen, då han och strax reste af, men wettande icke om han hafft häst eller 
gådt, warit och så huggin i ansichte på kindbenet. Odelius sade han och warit 
medh der, mera wiste icke han här om att berätta, emädan han den natten 
intet warit uthe hoos landskapet.

6 November.
Consistorium majus d. 6. Novembr/j praesentibus ProRectore h. Verelio, 

D. Skunck, M. Holm, h. Gartman, h. Lundio, h. O. Rudbeck, D. Hofwenio, 
h. Norcopense, M. Steuchio, M. Micrandro och Secret:o.

I. Bewilliades Nils Olsson rättaren i Ulfwa 12. d. kmt som han gifwit af 
sine penningar i tull och forlön, för den spannemål han förlidit åhr skaffade 
upp åth Kopparbärget, så och honom bestås 3. d. kmt i forlön för hwar tunna 
spannemål, emedan det war elakt före. Item bewilliades Walskogs änckian 
till de 2. t:r spannemål som förr i Consistorio på hennes sal. mans skuld 
remitterade blifwit, ännu 2. t:r tillgifft, så wäl som 2. skylar rog, och 2. 
skylar korn af hennes fördels åker.

II. Professores extraordinarii insinuerade een skrifft emot Qvaestorem an
gående rangen, såsom till swar uppå det som Qvaestor tillförende emot dem 
inlagt; hwar uti de 1. förmena Professorum extraordinariorum titul så wäl 
i constitutionibus som annorstädes under det generale Professorum nampn 
begrijpas, och fördenskull dem competera rangen näst effter Professores 
ordinarios. 2. Att det praejudicatum af d. 2. Decembm 657 som Qvaestor 
beropar sig på, intet haa rum här, emädan då warande Qvaestor h. Verelius, 
och så war Prof. ordinarius. 3. Under Professoris nampn icke uthslutas Prof. 
extraordinarii. 4. Der af förtretelige conseqventier härflytande wordo. 5. Det 
icke stå i Consistrii macht att sluta der om, emädan det synes och praejudi- 
cerligit emot Kongl. M:tt att Consistorium skulle willia restringera hans aller- 
nådigste gifne fullmacht; med mehr, som brefwet wijd acta liggiande uthwijsar. 
Här om tyckte Consistorium icke stå i sin macht att disponera, emädan bägge 
parten beropar sig på Kongl. Mayrttz fullmacht, och der uti undfågne rättig- 
heet. Doch bewilliades h. Qvaestori här af communication; kunnande de i 
underdånigheet sig här om beswära in för H:s Kongl. M:tt som allerbäst 
och nådigst lärer sina ordh och fullmachter förklara.

III. Insinuerades befakn Mårten Klints cautionskrifft med hans nampn och 
insegel bekräfftat för hans fougdetienst, hwar uti han förobligerar sig, att 
skola med sin betalning och uppbördh redel. till Academiens nytta handla, 
och samma, sin upbörd af bönderne richtigt uti räntekammaren eller till Ränt
mästaren lefwerera, men hwad bönderne skyldiga blifwa sedan han all möye- 
lig flijt med uthlagornes upbärande giort hafwer, förobligerar han sig intet 
till betala, utan resten sökes af wederbörande.

'Resolutio. Medh denna caution war Consistorium belåtet, allenast han skaffar 
sig 2. ährlige män som der till witne wara måge, underskrifft och signete der 
under sättia. Slötz och att samma caution skall improtocolleras på rådhuset 
till säkerheet i längden. Hwilket och skedde d. ioJan. 1681.

IV. Resolverades att emädan tijden länge sedan exprierat sedan Kiörlingens 
sterbhuus interessenter blifwe erkundigade om hans här stående böckers för-
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säliiande, de då nu m åge sällias och  praetendenterne contenteras så frampt icke  
någre främiare kunna finnas i främmande iandh som  interessera i be:te sterb- 
huus, hwilkec ProR ector sade icke wara angifwit a f slächten eller deras full- 
m ächtige.

V . Klagar bookhållaren öfw er att en  åhrs räkningzbook är bortkom m en, 
sedan han hen n e insinuerat till revision i C onsistorio; förm entes att någon  
tagit hem  h enne, och sederm ehra henne förlagt.

Resolutio. D e t skall skickas till alla Professores och änkiorne, att d e  see  effter  
om  de hafwa bem :te book och om  hon intet kan finnas, m åtte hon afcopieras, 
och  bookhållarens om ak för afskrifningen betalas af exp en se penningarne.

VI. Berättade ProR ector att H olm dorph och E kenberg begära fa sine cau- 
tioner igen, em ädan nu andre äre m isstänkte och antagne för Hedraei dråp, 
frågade om  d et må dem  bewillias, för än man blir w ist försäkrat att de 
andre det giordt.

Resolutio. Emädan de skäligt och  på stora misstanckar w oro insatte, och för
denskull släptes på caution uth, altså kunna d e ännu icke slippa sine cautioner, 
förr än man närmare och  aldeles säker kundskap ernådt, att de som  nu för 
dråpet angifne äro, der till rätte banem än warit.

VII. Jahan H ansson supplicerar åter at få någon förm edling på den spanne- 
mål han k iöpte i fiol a f A cadem ien, hwar på han och nu inlefwererade speci- 
fication, emädan han nu litet giäller, och war ibland slög. Resolutio. D e t  blir 
wijd thet förre slutet a f d. 19. Junii 1680 . under h. V erelii Rectorat.

VIII. Berättade ProR ector en  student wara ankom m en ifrån Å b o  N . 
Auricola, hafwande in tet testim onium  m edh sigh; lijkwäl begära inscription in 
album studiosorum , sade och Prof. Steuch m ena honom  wara en  wacker stu
dent, emädan han lefw at m ycket stilla och flijtigt läsit, sedan han hijt kom . 
Resolutio. Emädan b iskopen i Å b o  nu är wijd rickzdagen i Stockholm , altså kan 
han utan stort beswär sökia honom  om  testim onio  kunnande han i m edier  
tijdh få wara här, och angifwa sig h oos ProR ectorem  så länge.

IX . Jacobus H em m ingius O -G othus, som  w ill begifw a sig  ifrån A cadem ien  
hem  till sine föräldrar igen , begär testim onium ,. Resolutio. D e t  bew illiades 
honom .

X . Erich A ndersson hum blegårdz dräng som  der till förr är antagen, m en  
in tet blifwit inskrifwin förr än han först skulle skaffa sig  pass, inskrefs nu 
effter upwijst pass till hum blegårdz drängh.

X I. A ntogz och  i M atz Persson ställe som  blifw it död, till timberkarl Mattz 
Persson, som  warit m ölnare i U lfwa.

X II. U plästes Laurentii N yb elii suppliqve till Kongl. H ofR ätten  i Stock
holm  odaterad; huar uti han 1. betackar den K ongl. Rätten för com m unica- 
tion a f C onsist. Upsal. förklaring öfw er des em ot honom  gifn e w idrige dom b. 
2. Beswärar han sig  öfw er Professorerne, at d e (1) icke allenast till hans 
någre upförde puncter, twert em ot sitt sam wet neka, utan och (2) sådane 
circum stantier den  K ongl. Rätten w id handen gifwa, som  lijkwäl m ed tijden  
skola finnes m erendels sielfwa sanningen impugnera. 3. Bönfaller till den  
K ongl. Rätten han nådigst täckes hans oskyld igheet och förtryck behierta, 
och hans skäl i nåder uptaga och öfirwäga, m eddelandes honom  nådgunstl. 
d es skrifftelige protectorial, att han oplastadt m å få reesa till Upsala och , der
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m öyeligit w ore, sig någre flere och kraftigare skiäl till denna sakens nogare 
dilucidation förskaffa.

Sedan uplästes Kongl. H ofR ättens, för honom  till Consisr.m  gifne pro- 
tectorial skrifft af d. 13 O ctob:r 6 8 0  hwar uti honom  bewillias 3 w ekors tijd 
att fa i Upsala förblifwa, att sammanbringa till sakens uplysning ländande 
skiähl, på hwilken tijd honom  intet olägligit m åtte tillfogas, utan han effter 
utträttat ärende och fulländat tijd sig här ifrån begifwa, till des i saken wijdare 
slut fallande warder. H . Lundius: Ehuruwäl iag icke utan orsak och till större 
säkerhet, månde både förr och då i C onsistio  talades om  N yb elii relegation  
publice skulle anslås, påminna, att der m ed något cautius procederas skulle, 
och N yb elio  än tå tilstås, om  han på något sätt gitte  niuta H ans H öggrefl. 
Excelkces breff till goda, på d et han icke sedan, såsom  nu en tijd bort åth 
warit wankt, skulle söka dhen Kongl. H ofR ätten om  adsistence; lickwäl 
effter nu res intet m ehr är integra, och iag seer att N yb eliu s söker att betaga 
C onsiio  sin tilbörlige heder, der det icke deste m indre effter constitutiones  
och sitt sam w ete wälm ent procederat, warandes dher jem pte ransakningen  
ricktig och klar, och N yb eliu s godw illigen  tillståd t, som  icke kan hända 
Consistori till nachdel; för dhen skul bör det oss alla igem en som  hwar 
och en  i synnerhet maintinera wår ähra.

H . Rudbeckius: Wij handterade honom  lijndrigare än wij hafft b eh o ff att 
giöra, ty wij förunte honom  längre tijd att söka sig om  skiäl i sin saak 
än han sie lf begiärte, m en då term inen war ute, kunde han ändå inga fram tee, 
utan söckte att förhala tijden, och nästan eludera C onsistorium , ställandes 
sig i det öfrige så obstinat och ow ettig  att han icke en  gång bad C onsisto
rium om  lindrig dom , utan violerade arresten, och  sedan han tacite b le f relige- 
rad, gick  här i staden för ögon en  på oss och w iste sin kynhet lijka som  han 
intet acktade Consistiii dom , sände och bref här om  till 111. Cancell. m ed för
frågan, huru wij dher m ed förfara skulle, då H :s H ögjgjrefl. E xcelkce 
skrifwit tilbaka och hem skutit d ispositionen  der om  i C onsistorii godtfinnande.

H . Verelius: Wij haa här utinnan procederat lagkn effter constitutiones  
och privilegierna, och böra för dhen skull söka H :s K ongl. Mayrtt om  
protection. R es:o. Fördhenskull fan Consistim  rådel.t att förständiga genom  
b ref detta w äsendet H :s H öggrefl. E xcelkce R ijkzD rotzen , ProCancellario 
och Rectori m ed begiäran, att dhe effter inhämptad råd söka hoos H ans 
K ongl. May:tt att Consistorium  m åtte blifwa beskyddat.

X III. Inföll m ention  om  H arwijk ström , och frågades om  icke de G errer- 
res bref m ed rätta bordt beswaras, som  förleden d. 30  Jan. 6 8 0  ankom , 
hw ilket uplästes, hwar uti dhe till transaction med Acad:n sig erbiuda om  
bem :te ström , begiärandes em edan d et är causa publica och transactionen  
synes böra fattas i Bergzlagens nampn, Cons:m  då w ille fulm echtiga twänne 
goda män å sin sijdo, som  m ed twänne å Bergzlagens sijdo fatta ärendet i 
noga öfwerwägande, och kunna skiäl:n proportionera refusionen em ot  
Acadins afsaknadt af bem :te qwarn, då dhe giärna w ederredo äre, och för- 
nöya K ongl. Acad:n hwad dhem  rättekn warder tilräknadt. H . ProRector  
sade sig altijd hållit onöd igt att beswara dett de G ererres bref, em edan H ans 
Excelkce Sten B ielk e, hwars bref och uplästes, assecurerat Acad:n att willia 
wara responsabel för dhen skada Acad:n af wattnets cederande till D annem ora
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bruk, tagande warder; och  de G ererre sig icke i alt så richtige m ot Acad:n 
befunnit. H är em o t rerade* h:r Lundius och  C onsistor, att brefw et m åtte till 
d et ringaste beswaras, sade och h:r R udbeck att C onsistorium  intet lärer kunna 
söka H :s Ex:ce RijkzSkattmästaren om  någon refusion för Harwikz ström 
m en, förr än d e G ererres bref först blifwer beswarat, och Acad:n contri
buerat s ie lf  som  rätt och m öyelin  wara kan till transaction m ed dhem . D etta  
bijföll heela  Cons:m  och  resolverade att de G ererres bref skall beswaras och  
der uti en  w iss term in till transaction förmälas, då och Acad:ns deputerade  
sig der till infinna skola.

X IV . U plästes Christoph. Laurini skrifftekn författade uhrsäckt, att han 
den n e gången uppå C onsistorii citation intet kan em ot P lenningen comparera  
för sin opasslighet skull och swåra siukdom , begiärandes ödm iukelrn att det 
m åtte blifwa wijd C onsistorii resolution , att han får förlijka wederparten, 
och der effter sedan in tet m ehr frågas. H . V erelius: D e t  är ju intet slutit. 
H . Lundius: D ett w ore wäl, att som  iag förre gången sade, man förforo  
något m itius m ed honom , och icke sökte här igenom  att ruineran för dhe  
skiäl som  iag tilförende förmält. D e tt  tyckte och C onsistorium  wara billigt, 
allenast, sade h. V erelius, att disciplina publica och  rätten der igenom  icke 
lijder.

Sedan inkallades P leningen och af ProR ectore notificerades att Laurin ur- 
sächtar sig  skriffteligen, att han för sin opassligheet skuld icke kan com pa
rera denna gången, erbiudandes sig att willia förlijkas m edh honom . För
denskull han och icke må förtänckia Consist. att der till denna gången intet 
blir åthgiordt.

X V . R esolverades att Rübneri bref beswaras m ed begäran han sänder hijt 
sine tractater, då Consistorium  will dem  öfw ersee, och hans begäran willfara.

X V I. Berättade ProR ector h. Rudbeckius b ref wara ankom m it ifrån 
H adorphio om  d et pra?bendehem m anet och huset Consistorium  honom  tilskref 
om  at cedera till A cadem ien igen, hw ilket uplästes och befans a f d et inne- 
håldh, att H adorphius icke will afträda hem m anet och huset, emädan han det 
niuter i .  för itt gratiale. 2. för den tienst han g iör i antiqviteterne. 3. för 
d et han m enar sig m ehra tiena Acad:n än som blige här in loco  sittiandes för 
större salariis. 4 . har d et honom  allena warit tillagt och in tet någon annan 
Academiae b etiente, som  H :s Excellices R. Cantzlerens b ref uthwijsar etc.

'Resolutio. D etta  beswaras m ed d et forderligaste 1. at ingen a f C onsistorii be
tiente är, som  har m indre lön i antiqviteterne än han, som  icke g iör  ju 
större gagn än han. 2. [Lucka i  originalet. ]

X V II. Insinuerades och  uplästes några attester för Lars G relsson i Tors- 
tuna, som  söker at fa kom m a till G ilberga i H w ittinge sochn, som  hans 
fader åbott och nu en  annan innehafwer. ProR ector berättade der om  som  
föllier: D å fadren i gården b le f död war hem m anet illa häfdat, och effter  
sonen  hade då ett annat, fick Lars G relsson hem m anet effter honom , och har 
han d et wäl brukat; kom m er om sider sonen  och will trängia honom undan, 
sedan d et blifw it upprättat. Resolutio. Fördenskull tyckte C onsistorium  d et wara 
oskiäligt att han skall drifwa undan den  andra, som  redan sitter der och be-

Lucka lämnad för ifyllande av ordets första led.
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gynt på wäl att uprätta hem m anet, slutandes att han som  förr der warit, 
d et samma och behåller så länge han g iör richtigt uth sine uthlagor der aff.

X V III. Prof. M icrander (som  denna gången låtit stänwwa Sotens hustru A nna  
H alstensdotter) beswärar sig  skrifftel. 1. öfw er hennes i förre C onsistorio  
insinuerade inlago, hwar uti hon (1) twert em ot C onsistorii dom b af d. 
5 [=8]. Maji söker reconvention  på sigh. (2) förwända sin controvers och  
m isstanka för tiufwerij i en  rätt beskylln ing och tillw ijtelsse. 3. farer uth i 
skam lige och ährerörige ordh, säyande i sin inlagos 1. punct, wäre i den  
samma som  i skylle m ig före, nbl. tyff, som  hon nu in för rätten tilstod sig  
m ena Professoren och hans hustro m ed, effter d e hen n e deirföre skylt. 2. be- 
giärandes att han m åtte (1) blifwa conserveradt w ijd Consistrii här uti förr 
giorde sluth, hwar wijd han sig aldeles håller. (2) A tt Sotens alt för grofw e  
o fo g  och ährerörige förw ijtelsser warda androm till warnagel m ed behörig och  
w älförtient plicht ihogkom m en af V en. C onsistorio, em ädan han henne intet 
tillwijtadt något tiufstycke, utan allenast m ed m isstancka belagt, hwilken att 
justificera han upw ijste Stilleri änckios attestat, säyande och henne en gång  
kiöpt någre stulne gäss för 1. d. stycket. H w ilket och hon nu in för rätten 
bekände, och sade Prof. Micrandri pijga sagt för henne d et Prof. M icrander 
giordt d et samma. D er  till swarade Prof. M icrander excip iendo, att hon det 
aldrig skall kunna bewijsa, w illiandes han det samma sedan, såsom  här till im 
pertinent, em ot henne m ed lagl. action uthföra. Sedan Prof. Micrandri inlago 
upläst war, tilspordes Sotens hustro af C onsistorio, om  hon har något der på 
att excipera? H o n  swarade: N e y , allenast att Prof. M icrander bew ijser m itt 
folck något tiufstycke som  han beskyller dem  före. Prof. Micrander: D e  äro 
under tiufbördan fundna af Stilleri änckios folck, hafwe och I k iöpt stullne  
gäss som  iag förre sagt för 1. d. st. H on  s:de: Jag w iste aldrig att de w ore  
stulne, I hafwen och kiöpt gäss för 1. d ., m en aldrig skolen  I kunna bewijsa  
antingen m itt tienstfolck stulit, eller oss sådant folck hysat.

Parterne togo afträde.
H. Lundius: Jag har tilförende sagt, och säyer ännu, att denna saken intet 

bör uptagas eller henne reconvention på Prof. Micrander effterlåtas, emädan 
det en gång blifwit förnekat, och pijgan [Britta] som galet för Prof:n 
berättadt tilldömbd att swara Sotens hustro in foro competenti.

Res. Emädan tijden nu förliden är och en hoop acta här om böra igenom 
läsas; altså upskiutes här medh till näste Consist:m, då uthslag der uti blifwa 
skall.

X IX . Berättade ProR ector befakm  R oxen  skickat till sigh och  frågat om  
han skulle  låta taga W alskogs bonden och kånan, eller A cadem ien w ill låta 
hem pta dem ? C onsist:m  fant billigt at R oxen  först wijsar sine ordres att 
taga dem ; fördenskull upsände R oxen H ofR ättens dom b, hwar uti bonden  
fälles till 80 d. sm t, m ed landzhöfdingens underskrifft och rem issorial till 
R oxen  at exeqvera dom en. H är på skickades M agnus [Branzelius] Cursor till 
R oxen  att fråga om  han inga andra ordres hafwer, e ller hwarföre han skall 
tagas för det han henne belägrat på nytt eller in tet förr fullgiordt sine böter?  
Cursor kom  igen och  berättade R oxen  sagt W alskogs bonden och  kånan böra 
tagas för böterna, emädan de nu stiga till 7 0 0  d. koppwrmt och  om  han 
bort rym m er, så will han intet stå derföre. Resolutio. D e t  skrifwes till rättaren
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ar han står Roxen bij med en man eller 2. at taga dem och förwara dem till 
widare beskiedh.

[Samma dag. ]
Effter middagen Consistorium minus pr&sentibus ProRectore, h. Gartman, 

h. Rudbeck, h. Arrhenius (sie), h. Bilberg och Secretario.
I. Några studenter angofwes af wachtmästaren för ropande 1. Petrus 

Enander, 2. Johannes Laveli//j, 3. Gabriel Rotinius [Rothenius]. Refererade om 
dem som föllier: Kl. 12. kommo wij hoop med dem hoos Liungen, der de 
skreko och ropade, icke som folck utan som bestar och gastar, men wärior 
hade de intet på sigh, hotade och Rotenius wachtmästaren att han skulle 
betala hufwudet på honom för omaket att han tagit dem på gatan.

De dlstodo sig ropat ett eller 2. roop, och druckit i Gustaff Lennartz gårdh 
till kl. 12.

Resolutio. De böta effter constistutiones och stadgan 12. mk smt hwardera, 
men skonas denne gången för proban, emädan de inga wärior hafft, detta 
är den förste gången de warit derföre angifne. Böterna fick wachtmästaren 
och wachten.

II. Henrich Lindholm anklagades för det han vexerat novitium Petrum 
Böös så at ögat warit igenswullit och örat skamfårat. Detta tilstod Lind
holm, men bad Consistorium wille någorlunda öfwersee med honom, effter 
detta är den första gången, lofwande gärna bättring, och at han aldrig skulle 
så giöra mehr.

Sententia. Han böte för 3. kindpustar 18. mk smt och sittie 6. dagar 
i proban.

III. Gothoburgensis Casten Printz inkom och klagade på några sine landz- 
män, och ibland dem förnembligast Erico Spongio, som föllier: Jag wardt 
budin af Paulo Caroli [Melechio*] till Hardingen, då iag kom dijt kl. 7. om 
affton, såto de och drucko alle tilhopa, sedan en tijma der effter, drack iag 
alla goda wänners skål Paulo Caroli till, der till swarade han och drack till 
Forsman, Forsman drack Tarnovio till, hwilken då han fick skålen, frågade 
han hwars skål det war, och hwem henne begynt? S:de de att Printzen begynt 
henne, hwar till han swarade, det wore hans respect och honeur för när, att 
swara till den skålen som han begynt, effter han wore senior i landskapet. 
Sedan begynte han en annan skål, och begynte så med händerne att bullra 
på bordet, och så medh föttren, och effter iag intet wille göra så medh, 
begynte de att antasta mig med orden, och fördenskull sökte att gå bort. 
Då iag böd til att gå bort förwägrade wärden mig det, och bad mig liggia 
hwar [d: qwar] hoos sig om natten. Men effter iag förnam det intet wara 
säkert att wara der, gick iag bort utan afskied, och då iag kom neder in mot 
Samuel [Johansson] klockare kom Spongius ropande, och när han kommer 
emot mig, fattade han mig emellan bägge axlarna, och sade, skall du din huns- 
fott gå och hugga i gatan för min skull. Det war effter 11. slog, slår mig så 
med handen i ansichtet, att iag så när segnade neder, och bad honom låta blifwa 
migh effter iag intet giordt honom ondt. Några af Gothoburgensibus kommo

Kallas också Woschelius.
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och budo till att hålla honom , m en de kunde intet; en novitium  slog  han 
och en  örfijl som  böd till togo honom  från mig; sade och de andre af 
landskapet skuto honom  emällan sig, och slogo  honom  alle örfijlar.

Wachtmästaren inkomb och bekände då de kommit från Oxetorget, att de 
hört Printzen ropa och bedt om hielp, och då de kommit, studenter der uppe 
i husen, bedt dem gå och hielpa, de slå ihiäl en ung student.

Printz exciperade emot alla landhzmännerna emädan de alle äre emot 
honom.

Spongius swarade sig gått effter en penal och då han ropat effter honom, 
Printz swarat och slagit i gatan så elden syntes; Spong. frågat honom hwad 
han wille och tagit honom i axlen sampt slagit honom en örfijl.

Wachtdrängen sade Printzens wäria intet warit uthdragen, utan de andre 
tagit af honom henne, och sedan sändt neder henne utur \meningen ej avslutad. ]

N ovitiu s N ils  G ustafson [G lom enius] fram kom  b till att w ittne och effter  
aflagfd] eedh , bekände som  föllier: Jag war w ijst e tt ärende, och då iagh 
gick uth kom  strax m ons. Printz effter, då hörde iag några hugg i gatan m en  
intet kunde iag see  wärian, så kom m o landzmän ropande, då gick iag tilbaka 
och Printz fö lge  effter strax. D å kom  Spongius först och  frågade honom  
hwarföre han högg i gatan? Printz swarade, iagh hugger för er skull. 
Spongius sade hugger du för m ig och der m edh slog  han h onom  en  örfijl 
och någre. F:s om  de andre landzm ännerne slogo  honom  och? N e y  det w eet  
iag in t[et], s:de han, ty det war så m örkt, m en en gång tog iag honom  upp 
utur ränsteenen då de stötte honom . Sedan kom  wachten och då lupo d e bort 
hwar på sin ort, det war, sade han, em ällan 10. och 11. F:s hwarföre de  
lupo då wachten kom? S:de för det wachten gick på oss m ed hugg och slag. 
Sedan tog wachten honom  och ledsagade honom  hem .

Andreas Berg refererade effter aflagd eed, någon owillia dem emällan warit 
för skålen som Printz drack.

Sedan w ijste en  kamerat effter K ocken, och der effter gick och Printz bort, 
derföre kom m o de andre landzm ännen uth, och m ente att Printz skulle taga 
honom  bort m ed sig, så swarade iag, in tet tager han bort honom  utan han 
går wäl sine ärender. D å iag stod i porten såg iag eldgnistor, och hörde at 
d et slogs i gatan m ed lijka som  en  wäria; der m ed gick Spongius neder till 
honom , och huru d e taltes w id w eet iag icke, ty iag stod der uppe wijdh  
gården. Sedan då iag kom  uthför gatan hörde iag Spongium  slå Printz några 
örfijlar 3. eller 4. st. säyande skall du hugga i gatan för migh? Sedan kom  
wachten och då lopp iag bort tillbaka igen, intet w ettande huru sedan tillgick. 
Sade och Printz ropat h ielp , och  bedt dem  äntå excusera sig. M ehr hade 
han intet att säya. Intet sade han att wachten slagit dem .

Elias Tarnovius, som sade sig hafft curas nationales detta åhret, beswärade 
sig öfwer Printz att han offta och altijdh warit mycket otijdig i landskapet, 
som inspector weet berätta. Der till swarade Printz att den saken warit före 
hoos inspectorem, och om han kunnat begått någon faut, wore och debatterat 
och bijlagt hoos honom.

Bekände och Tarnovius at Spongius lop uth och slog honom, men intet 
sade han at någon annan slog honom, sade och Printz icke itt ord åt Spongius.

Paulus Caroli [Melechius] sade att Spongius war mycket förifrat och slog
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honom  illa, sig  tagit h onom  några gånger ifrån honom , m en honom  slijtit sig 
ändå löös och sprungit på honom .

N ov itii frågades om  de m edh god t sam w ete kunna neka till att Printz intet 
fatt m ehr än 3. eller 4. örfljlar?

Nils Gustafson [Glomenius] sade, fuller war det 6. örfljlar hwad de wore 
mehra, men intet kan iag weta wist tal på dem, sade och ingen warit som 
han kände som sedt Printz till onda mehr än Spongius.

Sententia. Emädan af actis finnes d et hafwer Casten Printz intet förorättadt 
Spongium , utan blif[w it] utan orsak af honom  öfw erfallen, och m ed örfilar 
och  skuffande på gatan antastat. Fördenskull håller Consist:m  skiäligt, det 
bör Spongius effter constitutiones och stadgan böta för 6. örfljlar 36. mk 
sm t och för 2. skuffande 12. m k sm t så frampt han icke kan bewijsa och  
öfwertyga hw em  af de andre landzm ännen honom  skufwat. 3. För oliud om  
natten 12. m k smt skolande och  sittia 2. dygn i proban.

Dhe andre landzmännerne förehållas at achta sig för sådant wäsende, och 
icke sättia sig at dricka så seent på qwällarne.

IV. Insinuerade ProR ector en O -G oth i Johannis Rödingh, som  will 
undergå deposition , specim en in scribendo, hwar uti funnes 2. errata, frågande 
om  han m åtte admitteras i societeten , em ädan han tilstår sig  intet läst i philo
sophicis, m en in expositione auctorum passerar? Ttesolutio. Emädan han går till 
uti latinen, är och  a f en  wacker hand i skrifwande, må han slippa fram till 
deposition.

10 N ovem b er.
C onsistorium  majus d. 10. N o v e m b m  praesentib/w ProR ectore h. V erelio , 

D . P. R udbeck, M . H o lm , h. Gartman, h. Lundio, h. O . R udbeck, D . H off-  
w en io , h. A rrhenio, h. N o rcop en se , h. Spole, M . Steuchio , M. M icrandro, 
h. B ilberg, h. Qvaestore och Secretario.

I. Berättade h. R udbeckius befakn R oxen  warit hoos sig  och  upwijst landz- 
höfdingens b ref och  ordres att uptaga a f bönderne extraordinarie giärd 4. 
ör sölf:m t till d e  förre fåmb m k, de uthgiordt, begärandes att och Acad:ae 
bönder den  samma uthgiöra, em ädan hela allm ogen den bewilliat, och hon  
in tet afräknas på deras ordinarie uthlagor.

Resolutio. Effter d et är en  extraordinarie giärd och  sådan som  intet afräknas 
d e andre bönderne på deras ordinarie uthlagor, fördenskull bewilliar och  
Acad:n att hennes bönder samma giärd uthgiöra skola, hwar m ed att richtigt 
tillgå m åtte, h. Qvsestor behörig försorg hafwer.

II. U plästes h. R udbeckii project a f det b ref som  i förre C onsistorio resol
verades till 111. Cancellarium  afgå skulle angående N yb elii lägersmål och det 
skam lige attentatum  em ot C onsistorium  h oos K ongl. H ofR ätten . D e s  innehåld  
kan a f cop ie  b ook en  bättre inhem ptas. U plästes och  aeterne N yb elii sak an
gående; item  hans suppliqve till K ongl. H ofR ätten , sampt K ongl. H ofR ättens  
b ref och protectorial för honom  till A cadem ien. U plästes och  så ProR ectoris 
V erelii projeeterade b ref till h. ProCancellarium  om  samma ärende, hwars 
innehåldh finnes i cop ieb ok en , lijka lydande m utatis m utandis gick  till 
R ectorem .
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Här wijdh påmintes af h. Lundio det wara bäst att insättia i brefwen, som 
till 111. Cancellarium, ProCancellarium och Rectorem afgå skola, allenast hwad 
hufwudsakeligen Nybelii wäsende och process anträffar, att han olagl. och 
orimligen intenderad är af honom.

III. Uplästes Rijkz Canzlerens recommendations bref för licent, medic. 
Johanne Rothman att fa taga honores doctoratus här wijd Academien i medi
cina, emädan han är af der till behörig och nöyachtig erudition, och det 
elliest Acad:n och faculteten till honeur lända kunde, att en sådan gammal 
och intact karl togo här gradum. Facultas medica swarade honom skola få ad- 
mitteras, så frampt han will undergå de prof som ther till fordras och praestera 
praestanda. Men emädan der emot regererades af någre i Consistorio, honom 
wara licentiat och derföre böra slippa undergå sådane profwer, wore och intet 
rådligit att emädan 111. Canc. så högt honom recommenderat at der på så 
enständigt fordra; och der till igen swarades att constitutiones kräfwia att 
han skall undergå examen och disputationem publicam. Fördenskull resolve
rades att swar till 111. Cancell. här om skulle afgå, med förfrågan om H:s 
Höggrefl. Ex:ce will att han skall praestera prestanda effter constitutiones, 
eller om han des utan skall få honores; förmodandes i det öfrige Con
sistorium att h. Rothman sielf icke lärer willia unddraga sig det samma, emädan 
det honom till större beröm länd andes warder.

IV. Berättade D:r Hoffwenius sig förlidin lÖgerdags sammankallat na
tionem Uplandicam och dem föreläsa låtit placatet angående drickzwäsende; 
då och månge beswärat sigh öfwer, att de som intet äre i deras landskapp 
och giöra grofwe enormiteter, och blif:a derföre anslagne till public rele- 
gationer kallas och så Uplandi, fast de aldrig warit eller böra wara i det 
landskapet. Här på resolverade Consistorium att ingen får wara utom land
skapen, och om någon der medh fins, skall han angifwas af wederbörander 
och plichta derföre.

V. Påminte D. Hoffwenius sig ännu hålla en disputationem publicam, och 
den som responderar skall tilsatt någre corollaria under samma disputat. Frågar 
om icke det effterlåtes honom? "Resolutio. Effter h. Doctaren swarar derföre, 
så kan ingen det förneka.

VI. Mentionerades om declaration på stadgan angående drickzwäsendet, att 
så wäl de som dricka, som sällia öl och wijn sedan 9. slagen är, skola plichta 
äfwen lijka. Detta komwo alla öfwer ens om, och funno det wara godt, alle
nast det blifwer lagl. publicerat.

VII. Berättade ProRector huru wijda war kommit med den lägersmåls sak, 
som emellan And. Hambraeum och Carin Schepperam verserar, nbl. sedan con
sistorium ecclesiasticum åter tillbaka redresserat saken ifrån sig till Consis
torium academicum, medh begäran att wij skulle styrckia Jacob Anderson till 
att samtyckia till ächtenskap dem emällan, helst effter sonen icke lärer wara 
så obenägen der till, allenast hans föräldrar der till stodo att öfwertala; 
sig låtit kalla in Jacob Anderson, sökt att intala honom der till, men intet 
kunnat winna det samma, hwarföre han och nu saken Consistorio föredrager, 
att der uti effter' lag och constitutiones dömma. Fördenskull uplästes con
sistorii ecclesiastici skrifftelige mening och resolution här om, att det wore 
bäst der till råda än afstyrckia, emädan det allenast står till att valideras genom
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föräldrarnas sam tycko, hw ilket af C onsistorio academ ico lem bnas till att på 
d et högsta försöka.

U plästes och V. M inisterii U psalensis attestatum , att sonen  icke funnitz 
ow illig  att uprätta den han förnedrat, allenast föräldrarna kunna bringas till 
samtyckiande.

H . Lundius: D e t är nödigt att parterne särskildt exam ineras, och sedan  
till confrontation inkallas, emädan Consist:m  bör icke allenast, effter lag och  
stadga här i döm m a, utan och ransaka om  han henne ächtenskap lofwat, 
sam pt see  till på det högsta både hoos föräldrarna och sonen  att styrckia 
till ächtenskap.

Parterne inkallades och tilspordes Jacob A ndersson, om  han intet will der 
till jaka, att de m åge ächta hwar annan? em ädan sonen  wäl står der till att 
öfwertala? D er  till swarade han: M in son har aldrig der till sam tyckt, intet 
hoppas iag eller att V en. C onsist:m  kan twinga m ig at gifw a der till mitt ja 
och sam tycko. D . P. Rudbeck: Eder son har d et lijkwäl bekiänt, för V. 
M inisterio, att han intet är obenägen der till, allenast föräldrarna der till 
willia samtyckia. Jacob A ndersson sade honom  aldrig så sagt för sigh, utan 
honom  blifw it bedragen af itt sådant berychtat huus, hwarest de spelat och  
dantzat heela nätterna. H onom  förehöltz hwadh olycka och straff h onom  och  
de hans kan förestå och öfwerhängia aff G udh i him m elen, om  han sålunda 
låter itt hederligit huus blifwa wanhedrad och en  w acker pijga i alla sina dagar 
skämbd, der lijkwäl det någorlunda befins att sonen  henne ächta lofwat. H . 
Verelius: Emädan han hem m a hoos m ig så högt så bedyrat, detta ächtenskapet 
aldrig m ed sitt ja skola blifwa fullkom nat, fördenskull säger iag in tet der om , 
icke eller styreker hwarken till eller från.

Sonen Andreas inkallades särskilt och tillspordes om  han henne tilsagt 
ächtenskapz lofw en, och hon derföre lem nat honom  sin willia? D er  till swa
rade han ney; det har iag aldrig giordt. Frågades hwarföre han så länge 
umgåttz m edh henne, och torde utan tuifw el der af kom m it, att han lofwat 
henne ächtenskapp. Jag gick aldrig dijt, utan iag kom  m ed andre studenter  
dijt att dricka.

D . P. Rudbeck: Jag w eet I stå till de orden  som  I för V . M inisterio  
bekände att i w ille ächta henne, allenast Edra föräldrar w ille der till sam
tycke? Ham b.: Jag har aldrig hwarcken för M inisterio eller för någon annan 
der till sam tyckt, utan iag sade m ig intet kunna der uti determ inera, emädan 
mina föräldrar intet willia låta sig der till beqwäma.

Sedan inkallades hon och frågades, om  han henne lofw at troo och ächten
skap? Ja sade hon det kan iag betyga på m in saligheet, sade och honom  gif- 
wit sig ring först han kom  dijt för 2. åhr sedan, henne honom  den igen  
gifw it, m en åter sedan fått igen honom  en affton då Andreas sagt: på d et du 
skall troo mig, så gifw er iag dig den samma nu igen. Sedan bytte iag med  
hans sam tycke bort ringen m ed min syster och fick en dem antzring igen. 
Sade och honom  swurit, då han lägrade henne och sagt. G udh förbanna m ig  
om  icke iag skall giörat god t igen och ächta digh. D e t  hon m edh tårar 
bedyrade.

D etta  förehöltz Hambraeo a t «fast ingen kan twinga hans föräldrar att 
gifwa till ächtenskap dem  emällan sitt sam tycke; eller honom  att ächta henne,
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han då lijkwäl m åtte bekänna sanningen, om  han henne under ächtenskapz 
lofw en besufw it, wäl w ettandes at wår H erre lärer straffa honom , om  han nu 
söker in för rätten der han och för G udhz ansichte står att döllia sanningen  
och icke som  hon redeligen  bekänna. Hambraeus nekade enständigt säyande: 
kan ske hon m åtte så tänckt, m en aldrig sade iag det. H o n  sade: Jo  Andreas 
m ins att i lofw ade m ig det, och  gofw en m ig och ringen på d et iag skulle troo  
Eder. Hambr.: Jag gaf henne ringen sedan iag först en  gång fått honom  igen, 
elliest för wänskapp skull. M en sedan iag förnam , icke alt så richtigt tillgå 
der i huset, hölt iagh m ig dädan. Frågades om  han då kan någon oährligheet 
d et huset öfwertyga? Hambr.: D et w eet iag icke, m en  hon hotade m ig en  
gång, att om  iag icke skulle ächta hen n e så skulle hon  förgöra m igh, hwar 
på han upwijste en  studentz attest, som  d et samma hört. D e n  samma uplästes 
m en höltz a f C onsistorio för sådan, som  henne intet kunde gravera, emädan  
hon sökt der m ed att persvadera honom  till ächtenskapp, kunnandes derföre  
intet wara att misstänckia.

Fadren Jacob A ndersson inkallades åter igen och förm antes, att emädan här 
emällan och at öf:rtala honom  till att sam tyckia ächtenskapet, läggia sig  både 
andelige och w erldzlige förm än, han då m åtte betänckia sig  och icke låta ett 
hederligit huus blifwa skämt. D e t  torde kan sk ie lända både honom  till hugna, 
och sonen  till lycka och n öye, hafwandes d e  wisserl. att förm oda w ederspel 
om  han under ächtenskapz lofw en henne der till bedragit, och  nu intet will 
uprätta henne effter sigh. M en ehuru Consist:m  böd till att öfw ertala Jacob  
A ndersson, w ille han äntå icke bejaka der till, utan nekade stadigt säyande, 
hon som  äldre är har bedragit min son och icke han henne, badh och C on
sistorium  w ille här uti döma. Parterne togo  afträde.

O ch emädan fadren Jacob A ndersson intet stod till at öfwertala, fan C on- 
sist:m skäligt, att här uti effter lagh, K ongl. resolutioner och constitutiones  
dönuwas skulle. D iscurrerade och så om  den förlijkning som  Hambraewx henne  
bör gifwa effter Kongl. resolutioner, den h. Lundius sade böra wara heder
lig effter han skäm t en förnäm mans dotter och huus. T ychte det wara råd- 
ligst att inkalla fadren, och höra huru m ycket han w ille a f discretion gifwa  
henne. Jacob A ndersson inkallades och frågades der om . H an swarade sig  
in tet willia undraga sig att betala för sin son, hwad Consistorium  honom  
skiäligen pålägger. Sedan inkallades och hans mågh bookhåll:n R om m el, och  
om badz af C onsistorio att han skulle intala sin swärfader, att något hederl. 
betänckia henne till förlijkning, emädan hon är af wackert folck , och nu 
blifwer alla sina dagar förnedrat. H an swarade som  swärfadren, och m eente  
kunna wara nog om  han gofw e 100. d. koppörm t. H war på Consist:m  swarade, 
att hwad som  gifw es under 100. d. sölf:rm t w ore alt för lijtet. Consist. 
bad honom  taga afträde. O ch effter någon discours om  förlijkningen, hwilken  
heela  Consistorium  tyckte till det ringaste böra stiga till 300 . d. kopp<zrmt 
b le f dom en afsagd, nem bl. A ldenstundh consistorium  ecclesiasticum  icke funnit 
denne sak af den beskaffenheet, att desse personer kunna till ächtenskap sam- 
mantwingas, såsom  ey eller Hambraei föräldrar, der till sitt sam tyckie gifwa  
willia, ehuru både andeligit och w erldzligit Consist:m  der om  sig m ycket 
winlagt, inständigt der jem pte nekandes Hambraeus, sig  h enne ächta willia. 
Ty finner rätten skiäligt att Andreas Hambraeus 1. plichtar m edh 40 . mk
1 2 —7 3 4 2 2 0  SaUandtr
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sölfrmt tili tw eskiptes effter d et 3. cap. G ifftB . Stl. 2. G ifw er till barnets 
uppehälle effter lag då d et föd t blifwer. 3. H ieip er henne tili kyrckia.
4 . Effter constitutiones relegeras på itt åhr. 5. I förlijkningh gifw a henne  
100. d. sölf:mt; warandes det öfrige rem itteradt tili consistorium  ecclesia
sticum .

V III. Insinuerades till com m unication a f slotzwachtm ästaren h. landzhöf- 
dingens LillieCronans bref till slottzbefal:n Sam uel Stehn, om  execu tion s för
rättande för M . B oos änkia effter K ongl. M ay:ttz dom , hw ilket upplästes 
och fans a f d et innehåldh, att landzhöfdingen b:te Sam uel Stens förfrågan 
der om  för aldeles on öd ig  och inconvenient, emädan högstb:te H :s Kongl. 
M :tz dom b i d et fallet a ldeles confirm erar wälb:t K ongl. Cammarens resolu
tion , så att änckian bör im m itteras i all sin och  sal. mans ägendom b, uti 
hw ilken A cadem ien warit inrymbd; ick e biudandes Sam uel Stehn till att gifwa  
någre sådane explicationer rum, hwilka w idt skrida ifrån H :s K ongl. M:tz 
nådigste w illia och dom arens rätta förstånd. H är på resolverades att bref 
skulle strax afgå till landzhöfdingen, m ed begäran att execu tion  m åtte så länge 
anstå till des ifrån H :s K ongl. M :tt en  nådig declaration på dom en inkom 
m ande warder, hwarom och b ref till H :s K ongl. M :t m ed en  expres, och  
R ectorem , öfwersändas skall.

IX . U plästes R ectoris b ref till Consist:m  a f d. 9 . N o v e m b m , hwar uti han 
nu som  tilförende förmälar sig 1. bekom m it C onsistorii skrifw elsser, och  der 
uti innehåldne Acad:s angelägenheter och desiderier, på hwilka han för andre, 
honom  på händren liggiande ärender, in tet ännu något äntligit uthslag kunnat 
ernå. 2. A tt ännu icke hufw udsakeligen något är uthgiord uti reductionen a f  
A cadem iens donations god z, förm odandes och att A cadem ien lärer oqwald  
få behålla sin ägendom b, emädan den  anstalt giord är, att H :s K ongl. May:tt 
förm odel. lärer hafwa sig bekant A cadem iens rätt, om  någon ansökning  
wijdare torde giöras em ot henne, ehuruwäl man ändå m åste der utinnan  
lefw a inter spem  & m etum  till des gem ötern e sachta sigh. 3. S ig igen  be
kom m it M . B o o s änckios fullm achter i R evisionen , m en icke ännu m em orial 
boken, fast han åthskillige gånger giordt der om  påm innelsse. 4. Sig genom  
en  uthskickad tilstält landzhöfdingarne brefw en om  Hedrad dråp, för
m odandes någon af des banemän finnas i Stockholm , och der om  underrät- 
telsse wara att erhålla. 3. Emädan tijden fordrar at e lectio  novi R ectoris skall 
skie, begärar han att constitu /zones m åge effterlefw as, önskandes futuro  
R ectori lycka.

X. Begärte M. Micrander, at emädan han har action med en som sorterar 
under stadzens jurisdiction för det han med hugg öfwerfallit hans folck på 
torget, och rådstugu rätten säyer sig intet willia döma der uti effter Aca
demi» constitutiones, förr än ordres ifrån landzhöfdingen ankomma, at de 
der effter döma skola, Consistorium fördenskull wille låta bref afgå till 
landzhöfdingen der om.

Rssolutio. Det bewi’liades och tesolverades att till h. landzhöfdingen skrif- 
was skulle, och begäres att ordres måtte afgå till stadz magistraten der om.

XI. Berättade M. Micrander Prof. extraord. Olaum Nezelium anhållit hoos 
faculteten att han måtte få Professoris politices eller Skyttiani tijma för mid
dagen att läsa uppå, emädan han klagar sig hafwa en mycket obeqwäm tijma
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emällan 3. och  4. denne tijden, då d et hwarcken m örkt eller liust är, och nu 
ingen af b:te Professoribus är här som  docerar publice, hwarföre och audi
toria stå ledige; sade faculteten icke understådt sig här om  determ inera utan 
com m unication m edh C onsistorio, fördenskuld det sigh warit recom m enderat 
att i C onsistorio proponera, begiärandes nu att C onsistorium  w ille der om  yttra 
sig. "Resolutio. Consistorium  tyckte det icke böra för ored igheet och elaka 
exem p el skull effterlåtas, att en  extraordinarius Professor skulle fa en  ordinarii 
Professoris tijma; kunnandes wäl Prof. N eze liu s wara m ed sin wanlige och  
tilbörlige tijma belåten, em ädan och andre Prof. ordinarii samma stund läsa, 
som  kunde hafwa större rätt att begära en  annan tijma för m iddagen än 
han.

X II. Erich A ndersson [Skytt] rättaren i Dragby supplicerar att emädan han 
är i A cadem iens skuld han m åtte fa slippa den gam ble tillökningen a f 2. 
t:r spannemål.

Resolutio. H on om  bew illies d et samma, emädan d et så tilförende är w ordet 
resolverat för andre Academiae bönder, som  m ed samma tillökning warit 
graverade, hwarföre och honom  här effter jäm geent på des uthlagor aflcortas 
åhrl. 2. t:r spannemål.

X III. B ew illiades Academiae bönderne i K lintens befalning, som  fört 
h öö  och spannem ål för A cadem ien till Stockholm , Upsala och  W alskog 1. 
d. kopparm t i forlön för hwart lass; såsom  och befahm  K linten sin betal
ning för tullen han derföre uthgifw it effter ordinantien.

X IV . Insinuerades af h. Qvaestore itt skriffteligen författadt m em orial på 
någre puncter, hwar öf:r han begärar C onsistorii betänckiande och  resolution, 
nbl.

(1 ) O m  icke Profess, änkiornes skuld till staden för afrad bör betalas 
af deras spannem ål, som  effter Kongl. M:tz förordning dem  a f A cadem ien  
gifwas skall? Resolutio. Jo, så snart upsatzen på deras skuld upwijsas, skall det 
skee.

(2) O m  Academiae wacht skall få sin lön  uth oafkortad? Resolutio. Jo, d et är 
så förr resolverat.

(3) O m  icke Loccenii änckia skall beräknas uti dess spannem ål W ittulsängz 
räntan? Resolutio. D er  om  är förr discurrerat at så skie skall, och nu resolve
rades ytterm ehra att hwad h enne brister i den räntan på de 20. t:r spanne
mål hon  a f A cadem ien hafwa skall, bör hen n e upfyllas igen a f A cadem ien.

(4) O m  Skiäfftuna försam bling (hw ilken förr bewilliat är till k lockekiöp  
100. d. kopp^rmt a f 679  eller 6 8 0  åhrs ränta) skall nu fa samma 100. d. kmt 
anten i penningar eller i spannemål? Resolutio. N är afradztijden blir skall henne  
effter m arkegången lefwereras spannemål.

(3 .) O m  något w ist prijs m åtte sättias på den spannem ål som  föryttras skall 
i synnerheet på den  som  Professores taga till sitt behof, hwar om  de gifwa  
tijd ig kundskapp, på det der om  förordning giöras m åtte, så at A cadem ien  
blifwer lindrat m ed försslelön. Resolutio. För än om  spannem åls prijset något 
wist slutet warder, skall först effterhöras, hwad kiöpm ännen derföre gifwa, 
och hwad den wijd S. Thomae tijdh giälla lärer; och om  bönderna föra 
någon, hwart spannem ålen skall och förslelönen  för dem  på deras rest 
afkortas.
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(6 ) . O m  Salbergz bon som  fatt spannem ål förliden w inter, och in tet will 
gifw a m ehr än 12. d. t:n warande in tet wissare contract giordt m edh honom  
än m edh Jochum  [A lstedts] bryggiares änckia, skall få honom  derföre? R^ro- 
lutio. H an må gifwa han och så wäl som  bryggiare änckian 12. d. t:n.

(7 ) . A tt A cadem ien vigilerar i åker w äsendet effter som  Ehrenhielm  och  
Byrelius in tet lära försumma sigh. Resolutio. D e t  skall gen om  en  särdeles Aca- 
dem iens deputat dragas behörig försorg och bew akenheet der om .

(8 ) . A tt ännu m åtte giöras påm innelsse hoos Abraham Persson [W inge], 
B lixen och W eilandt om  deras skuld till A cadem ien. Resolutio. D er  om  är bref 
alleredo til dem  afgångit, och skola ännu wijdare tilskrifwas.

(9) A tt execution  sökes på h. A xel B ehm er och W ilhelm  N isb eth . Resolu
tio. D er  om  så wäl som  om  execution  på M urman och A lefelt, skall genom  
skrifwelsse h oos h. landzhöfdingen anhållas.

(10) A tt något w ist slutas om  den  förm edling som  på K oksta hem m anet 
i Skiäfftuna sochn bewilliat är. Resolutio. D e t  bewillias till förm edling 15. d. 
och 4. f:r säd in alles för 3. åhr nem bl. 680. 81. 82.

(11 .) H wad prijs en  man wijd D annem ora, som  w ill kiöpa en post spanne
mål och  gifw a contante penningar, skall få der på? Resolutio. Samma prijs effter- 
låtes honom  som  alle andre och som  Stockholm s boerne effter ingått sluth  
få honom  före.

(12). O m  D :r Brunneri änckia får uth d et som  h enne för wårterm inen är 
förhållit? Resolutio. D e t  arresteras så länge till des böckrena igenlefw ereras som  
prästen [Per B ruzelius] i Å ckerbo [O ckelbo] på D:r Brunneri zedel fick utur 
bib liotheket till läns.

13. B ew illiades hust. Margreta i Tuna och  Bälinge s:n 6. mk i forlön för  
hwar t:a spannem ål hon fört upp till Kopparbärget effter Fredrich H anssons 
qvittence.

13 N ovem b er.
Consistorium  majus d. 13. N o v e m b m  närwarande ProR ectore h. V erelio , 

h. Gartman, h. Lundio, h. O . R udbeck, D . H offw en io , h. A rrhenio, h. N or-  
copense, h. Spole, M. Steuchio, M . M icrandro, h. Qvaestore och Secretario.

I. Slötz att effter C onsistorii förre resolution, bref skulle afgå till 111. Can
cellarium om  stipendio för språkmästaren C ourcelles, att emädan han är 
m ycket fattig, siuklig, hafwandes in tet m ånge eschoulier han kunde blifwa 
accom m oderat m ed duplici stipendii a f det Bergm an åthnutit, till des Kongl. 
M:tt bättre fram får giöra någon d isposition om  exercitii statens underhåldh.

II. Inlefwererades af h. Qvaestore en  Frödzåkers häradz dom  af d. 15. 
O cto b m  1680, afsagd emällan Academiae bookhållaren B erge R om m ell på Aca- 
dem iens wägnar kärande, och Rofwesättra boerne i W alö sochn, angående 
åwärckan som  de giort på Acad. bondens theras grannes giärdzgårdh om  en  
lögerdagz affton, utan föregången laga ransakningh och dom; hwarföre de  
och blifwit saakfålte till 3. mk sölfim tz böter hwarthera, nbl. Päder H ansson, 
Johan Larsson, Dawid D aw idzson, Johan H ansson, och Anders Ersson; sko
landes des utan uprätta hagen och giärdzgården, såsom  den förr warit, jämwäl 
skadeståndet näst noga bepröfw ande wedergiälla, och Acad. bonden sin 
hägnad niuta, till des han der utur lagl. wunnen warder. M en som  R om m el
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der emot appellerat för wåldzwärckan och sabbatz brått, och böterne intet 
lära utläggias och skaden repareras af Rofwesättra boerne, för än saken blir 
uthförd, hwilket Acad:n utan bekostnad intet kan giöra, frågade Qvaestor 
hwad här uti stode att giöra. 'Resolutio. Man kan beskicka bönderne, och höra 
om de willie fulgiöra utan wijdare process, neka de der till, så måtte man 
till laghmanstinget med dem.

III. Uplästes Prof. Rudbeckii project af deduction på den suppliqve som 
till Kongl. M:t afgå skulle om declaration på domen nådigst gifwen af Kongl. 
M:tt emällan Academien och sal. M. Boos änckia; hwilken af copieboken 
hemptas kan. Der hoos resolverades att en kort fattadt suppliqve om samma 
ärende till Hans Kongl. M:t afgå skulle.

IV. Berättade ProRector Samuel Arfwidsons bror warit hoos sigh, och 
anhållit på sin brors wägnar, att få attestatum academicum, om hans, för den 
olyckeligen inråkade giärningen, här wijd Academien förde lefwerne och 
giorde flijt, men sig swarat det icke kunnat meddehlas honom. Consistorium 
tykte det wara rätt swarat, och Samuel Arfvidson en sådan attest icke böra 
effterlåtas.

V. Uplästes lectorum Gevaliensium bref till Consistorium academicum, hwar 
uti de begära resten på cronotijonden effter den specification som bijfogad 
är, och nu uplästes. Res. Det skickas kring till alle Professores och änckior 
med listen på deras skuld, och tilhålles debitorerne den att betala.

Dhen 16.
woro ProRector O. Rudbeck och Professores tillsammans effter bönen i 

kyrckian, då ProRector
1. berättade någre Westhro-Gothos giordt oliud hoos Ferners änckia en 

affton, slagit illa en novitium, druckit och tumultuerat mycket, sade sig skickat 
dijt wachtmästaren och låtit dem citeras till morgon i Consistorio.

2. Upläste ProRectore ett Rectoris D:r Benzelii bref till Qvaestorem af d. 
12. Novembm hwar uti han förmäler Roxen skrifwit till h. landzhöfdingen 
LillieCrona i Stockholm, och klagat öfwer Acad:n at hon förbudit sine bön
der uthgiöra giärden till Kongl. M:tz drabanters tractaments penningar, för 
hwars skull han och ey kommit till Stockholm effter ordres.

Resolutio. Det skall skrifwas till h. landzhöfdingen der om att det är en 
ogrundat och osan berättelsse, hwar uti och refereras huru med giärden till
gått, och at Roxen sielf uthtagit den förre, men den senare blifwit genom 
Qvaestorem till Roxens uthskickade lefwererat, som hans egit qvittence uth- 
wijsar.

2 [bis]. Förmäler Rector i sitt bref, att ransakningen der om tillijka med 
åkerwäsendet lärer tagas före af h. landzhöfdingen strax effter cröningen.

3. Upläste ProRector itt bref ankommit från Hadorphio d. 13. Novembr/j 
till Prof. Gartman af innehåld, att Kongl. Cammar Collegium inlef[we]rerat 
i Kongl. HofRätten en skrifft emot Acad:n angående injurier, hwilket han 
intet, för sin trogne skyldigheet han drager till Acad:n kunnat underlåta at 
gifwa tillkänna.

Här på upwijste ProRector den förre och senare inlagan i Kongl. Hof-
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Rätten, hwar uti intet något fans som den Kongl. Cammaren till det ringaste 
injuriera kunde, fördenskuld resolverades at om Kongl. Cammaren något in
lagt emot Academien, man då afwachtar Kongl. HofRättens citation, då man 
sig ährl. förswara skall, i medier tijdh ankundigandes detta ProCancellario 
H. Archiebiskopen med begäran att han det wijd gifwit tillfälle på behörig 
ort föredraga will, sedan och sökiandes Hans Kongl. M:tt[s] protection för 
sådane och flere andras intenderade processer emot Academien.

17 November.
C onsistorium  m inus d. 17. N o v e m b m  närwarande ProR ectore h. V erelio , 

M . H olm , h. Gartman, h. O . R udbeck, h. A rrhenio, h. B ilberg och Secre
tario.

I. Pappersmakare hustrun, h. Brijta [Hansdotter] inkom åter emot ur
makaren Philipp [Thelott] angående den saken hwar om i Consistorio minore 
af d. [lucka ] Oct. [o: 3 november] 680. ransakat war; framtedde till wittne 
hust. Ragnel Nilsdotter, hwilken effter aflagd eedh bekände sig råkat hustro 
Brijta och Philipp wijd Dragarebrun, då Philipp stådt och hållit hustro Brijta 
i förkläde, sade sigh icke wetta, hwad han tänkte eller wijdare giorde. Sedan 
framkom till wittne Karin Erichzdotter, hwilken effter aflagd eedh bekände 
sig sedt att hust. Brijta kom gående upp åth Dragarebrun och emot henne 
Philipp, då han motat henne så at hon intet fått gå hwarcken hijt eller dijt 
för honom; honom hållit henne i förklädet, och henne ropat sig skola 
klaga för far på honom, mehra sade hon wet iag icke här om att berätta.

H:ro Brijta frågades om hon hade flere att beropa sigh på till wittne eller 
mehr att säya? Swarade ney.

Effter något Conference här om fan fuller rätten Philipp intet kunna öfwer- 
tygas att hafft något ondt i tanckarne, men lijkwist ohöfl. fast än på skämbt, 
och otilbörl. handterat henne, hwarföre meente Consist:m Philipp böra 
böta något till the fattige, så frampt de icke kunde komma till att för- 
lijkas. Hustro Brijta inkallades hwilken ProRector förehöltz hwad hårda och 
lifwet kostande beskyllningar hon belagt Philipp medh, så att der nu domb 
skulle dem emällan afsäyas, hwar uti fuller Philipp lärer plichta medh böte 
för skiälzordh, men så skulle Philipp åter sökia reconvention igen på henne, 
för det hon kommit honom i fult rychte, och här in för rätten skrifteligen 
beskylt honom för wåld och rån. Sade det wara bäst om de kunde förlijkas. 
Här till bejakade hust. Brijta, och tog så Philipp in för rätten i handh, 
warandes de der medh så förlijkte, att der på aldrigh mehra af nogonthera 
parten skulle talas.

II. Tree st. studenter, en af finska och twå af Stockholms landskapet in
kommit och anklagades för det de så skaml. regerat, då de för sitt förre 
giorde oliudh, settadt i proban, så att Professores intet fått läsa för dem i 
cathedren utan något hwar blifwit der af mycket förargade. De sade sig intet 
ropat utan dem som kommit in till dem i proban, som Andreas Normander, 
Skiller Gothlandus, Gustavus Kling. Laveli/K sade de ropade intet. Andreas 
Normander Holmensis inkallades och frågades hwad han hade att beställa i 
proban, och medh de andre skråla så skamligen och förarga Professores som
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läste publice. Han swarade sig gått dijt att besöka sina landzmän, och sig 
ropat tillijka medh de andre, effter som wachtmästaren intet welat släppa uth 
dem som han lofwade. Badh om förlåtelsse denna gången effter många för 
honom ropat, och han intet wettadt det wara förbudit. Lavelius bekände han 
och intet skrikit. Sedan tilstodo de andre och så sig skrijkat.

Resol. Andreas Normander, Skiller, Gust. Kling, Gabr. Gotenius, Petrus 
Einander [o: Enander], de sittia 2. dagar i proban alle tillhopa, twå och twå 
tillijka.

III. Gothoburgenses inkallades och af dem 1. Parnovius, hwilken ankla
gades af wachtmästaren, at han förbudit sig slå igen dören för proban, 
trallat och sungit, och tillijka med de andre regerat der inne, honom tillijka 
med Collino hotat sig och sagt sig skola betala honom derföre. Parnovius 
swarade sig intet hotat honom, utan sagt att han skulle betala det för Consi
storio, att Spongius suttit en dag längre i proban än han war dömbd till, 
påstod sig intet giort något, wille och med wittne betygat sig warit hemma den 
affton som wachtmästaren blef huggen, beropande sig på Forsmans och Kocks 
bewittnande der till.

2. Collin inkallades och frågades hwad han hade att giöra i proban, och 
der rumora lijka som i giästebodz stugu? Han swarade sig intet giort något 
lastwärdigt, ey eller det någon sin kunna bewijsas. Söndagz affton sade han 
sig warit i Roxens gårdh hoos en stud. Sundelium, hoos hwilken han och 
fådt mat om qwällen, men straxt kl. 8. gått hem som hans diskkamwerater 
kunna bewittna medh honom. Wachtmästaren tillijka med wachtdrängen Lars 
Jönsson sade honom kallat sig skurck, och förhållit honom att låta igen 
dören. Klagade och wachtmästaren att Gothoburgenses huggit sönder bordet 
och hafft sönder spiellet.

3. Spongius inkallades och frågades huru många woro inne hoos honom i 
proban? Swarade dem alle warit hoos sigh. Bordet sade han och spiället war 
förr sönder än iag kom in, sade sig warit söndags afftonen ute på landet i 
Åkerby i giästebod. Wachtmästaren sade Lindholm skola bewittna medh sigh, 
att bordet war helt då Spongius inkomb. Henrich Lindholm inkallades och till- 
spordes hwem huggit sönder bordet? Swarade sig det icke wetta, och trodde 
bordet intet wara sönderhuggit, utan gammalt och tort warit sönder förr. 
Frågades hwem skuffat och dragit wachtmästaren i håret? Han swarade sig det 
intet wetta, utan någon måste hafwa giordt det af dem som den qwällen warit 
hoos sigh, nembl. Carlson, Forsman Gothoburg. eller Asping, Cryselius, Mon
tanus och Avellinus O-Goth. Lindholm och Spongium sade wachtmästaren 
intet skuffat sigh.

Carlson och Forsman inkallades, bekände sig warit der förste natten, men 
nekade sig wetta hwem skoffat wachtmästaren eller huggit sönder bordet.

Montanus inkom sade sig icke wetta hwem skuffat wachtmästaren effter 
det war så mörkt, men tilstod att wachtmästaren blifwit skuffadh.

Forsman sade sig warit hemma i sitt härberge söndagz affton i Hartlingens 
gård, men Colliin, Gothenius och Hervich intet warit hemma till måltijdz, 
utan då de lychtat äta Colliin kommit hem; sade sig ey eller weta hwad 
för wärior de hade.

Hanvich [o: Hervich] inkomb sade sig intet warit i proban om natten då
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wachtmästaren war der, sig warit tillijka med Gothenio och Skragge på källa
ren till kl. 8. om söndagz afton, då han gått hem i Lenna gården der han 
giäster.

Gothenius bekände sig warit förste och sidste affton i proban, men intet 
wachtmästaren blifwit då skuffader, sig och warit på källaren till kl. 8. om 
söndags afton, hwadan han gått hem i Lennagården.

Morell bekände sig och warit i proban förste natten, och söndagz afftonen 
hemma i sitt härbärge hoos Fiälmans änckia alt sedan klockan halfgången 5. 
Sade sig hafwa till wittne der på en student Warberg.

Kocken bekände sig warit i proban sidste natten, men intet wetta hwem 
skuffat wachtmästaren.

Warberg bekände sig warit i proban sidste natten, och henuwa i Fiälmans 
gård om söndagz afftonen.

Sententia. Colliin plichtar för itt skiälsord medh 12. mk smt. Och Parno- 
vius tillijka med de andre förmantes att achta sig wijdare för sådant 
owäsende.

Avellinus inkom sade sig icke mehr wetta än at det warit confusion ibland 
dem i farstugun, och wachtmästaren ropat sig blifwit skuffader.

IV. Kulman inkallades, men war intet tillstädes hwarföre han belädes med
3. mk smtz böte.

Torbernus Dunberg novitius klagade sig blifwit i Ferners gård slagen af 
Kulman, warit der och druckit öfwer 10. slog; det sade och wachtmästaren 
att han mött Dunberg i porten hoos Ferners kl. 10.

Spolin, Laurentin, Alliin hafwa och druckit der.

[Samma dag. ]

Consistorium majus samma dagh effter middagen, närwarande ProRectore 
h. Verelio, h. Gartman, h. Lundio, h. Rudbeckio, D. Hoffwenio, h. Arrhenio, 
h. Norcopense, h. Spole, M. Steuchio, M. Micrandro, h. Bilbergh, h. 
Qvaestore och Secretario.

I. Academiae bonden i Siökulla [o: Gökulla] klagar öfwer Anders 
Höökz ryttare som tagit en häst af honom, och hafft honom långt öfwer 
giästgifwar mijlen, haiwandes och illa skamfåret honom, så at han ligger qwar 
wijd Ulfwa, och han måste föra dijt både höö och hafra åth honom.

'Resolutio. Ryttaren sökes på tinget.
II. Uplästes landzhöfdingens h. LillieCronas swar af d. 16 Nov. 1680 på 

Academiens bref till honom, angående executione«s anstånd uti M. Boos saak, 
till des declaration öfwer domen ifrån May:tt ankommande warder, hwar 
uti han ursächtar sig at han i det målet ey kan wilfara Acad:n, emädan både 
Cammar Collegii jämbwäl H:s Kongl. M:tz domb i sig sielf så klar och 
handgrijpelig är, att den ingalunda synes willia admittera någon annan explica- 
tion, än han uti sine afgångne ordres till befal:m Samuel Stehn och Anders 
Rox uthförl. remonstrerat, fallandes honom icke allenast betänckeligit, utan 
och oförswarligit at gå ifrån H:s Kongl. M:tz dombs, tydelige förstånd och 
innehåldh.

III. Petrus Halenius supplicerar, at, emädan han gunstigt blifwit af H:s
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Ex:ce Rijkz Skattmästaren [Sten Bielke] beneficerat med innewarande åhrs 
uthlagor af Bielkefamiliens Stipendiat bönder, och Ferners änkia obilligt hand- 
terar b:te bönderne, låtandes uthtryska hoos dem säden och till sig betalas
17. d. kmt för hwar tunna säd, som i förlidit åhr på afraden resterade, 
Consistrm fördenskuld täcktes låta giöra hoos Ferners änckia förbod att 
hon med sädens uthtryskande uppehåller, in till des H:s Ex:ce swar och för
klaring på Consistorii bref ankommer. Här på taltes om det tillstånd som H:s 
Ex:ce Sten Bielke genom Archiebiskopen gifwit Consist:o att disponera om 
detta stipendiumetz uthdelande till Ferners änckios betalning, och böndernes 
conservation, hwilket sedermehra förnimmes annorledes wara, och at Hale- 
nius säyer H:s Excelkce der till nekat. Res:s fördenskuld at effter de bägge 
beropa sig på H:s Excelkces ordres och tilstånd, att fa betiena sig af stipen- 
diåt böndernes uthlagor, så må de sökia H:s Excelkce Sten Bielke som har 
disposition här om, och bäst kan giöra förklaring der på.

IV. Påminte ProRector tijden nu fordra att man bör företaga electionem 
novi Rectoris, sade sig wäl wetta hwem effter constitutiones der till 
närmst är, önskande honom mycken lycka till at i desse swåre och tryc
kande tijder kunna det embetet wäl igenomgå, Academien och alle des be
deute till märckelig nytta och gagn. Heela Consistorium uthbrast uti en trolig 
lyckönskan emot h. Lundium, såsom den der nu effter ordningen borde blifwa 
Rector; förmodandes att han sig nu det swåre ämbete ey unddrager utan i 
desse beswärlige tijder assisterar Consistorio uti alt giörligit.

H. Lundius swarade som föllier: Hwad som Ven. Consistorii (sic) af mig 
begärar widkommer, att iag nu munus rectoratus emottaga wille, så beder iag 
tienstl. at iag föruth något måtte höras, och sedan mina skiäl öfwerwägas 
till befrijelsse der ifrån för denne gången. De goda herrar kunna wäl wetta 
huru oskyldigt iag i detta beswäret nu konuwa skulle, som icke det ringaste 
förwållat i någon måtto, det Consist:m så häfftigt ansatt blifwer. Ty att 
förtijga, at iag så nyl. till Prof. ordin, kommen är, och förr intet afwettadt 
de swårigheter som Academien uti warit inråkat, drager iag mig och till min
nes, att iag på den stolen wijd spijsen satt när inlagorna uplästes, som i 
M. Boos enckios sak skulle i den högl. Kongl. Revision inläggias, då iag 
förmante at alt skulle qvam optimis terminis exprimeras och qvam cautissime 
alt handteras, på det icke wij i någon måtto den Kongl. Canuwaren skulle 
förtörna, hwar ifrån iag mig och aldeles exciperade, såsom H:s Excelkces 
h. Georg Gyldenstiernas vicarius. Om nu af advocaten något sedermehra in
kommit är, wet iag intet. Och der Kongl. Cammaren någon action emot Con
sistorium om injurier antaga skulle, kan iag mig ingalunda der uti inmängia, 
såsom det och mig ingalunda anstå skulle, wore och conjunct med pericel af 
min wälfård. Jag hade och giärna önskat uti Nybelii sak, att fast Ven. 
Consisrm heelt rätt och förswarligen giordt, både i ransakningen och resolu
tionen, lijkwäl sedan H:s Höggrefl. Excelkces H. Rijkz och Acad:ae Can- 
cellere«s och nu seder mehra högst meriterade Rijkzens Drottzes bref till 
Consist:m för honom Nybelio ankom. Consistorium än cautius här utinnan 
procederat, och af H:s Höggrefl. Excelkces tilståndh, så här med umgåttz 
att wij denne beswärligheet fått undwijka, emädan iag och med månge ord 
både då, jämwäl och när medh publiqve relegation så hastas wille, mig uthlät
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aldeles här emot wara, för desse conjuncturer, befruchtandes sådant till Con
sistorii wanheder blifwa skulle elusorium, hwarföre iag sedan wille wara ur- 
sächtad. Men nu är sådant intet att ändra, utan måste förswaras det som i sig 
sielfft aldeles rätt och tilbörligit, som iag och weet med bästa samweet och 
sannfårdigheet att handterat wara. Doch tycker mig att iag wid sådane och flere 
beskaffenheter af denne tijdh, wäl orsak hafwer mig att undbedia, förutan 
andre åthskillige skäl, som iag nu förbijgår, och mig ingalunda synes tillåta 
en sådan trägen upwachtning som denne tijdz och embetes swårhet med sig 
synes hafwa; hwad iag kunnat giordt, har iag mig aldrig unddragit, fast det 
mig intet så profiterligit syntz, som det ey eller stundom warit. Men nu beder 
iag om förskoningh.

Consistorium sade wäl så wara, men stod enständigt på, att han sig icke 
undandraga wille, då det mäst giäller. Gudh warder wisserligen Academien 
utur alle desse beswärligheter wäl förhielpandes. De drista alle på en rätt- 
fårdigh saak, som omsider lärer blifwa med ähran bestående. Önskande för
denskull ännu wijdare endrächtel. h. Lundio lycka och nådh, jämpte bediandes, 
at emädan han tänker att reesa till Stockholm, han då wille tillijka med H:s 
Högwrhet ProCancellarius hielpa till att Academiens sak måtte blifwa promo
verat hoos H:s Kongl. M:tt emot M:r Boos enka. Det lofwade h. Lundius 
gierna willia giöra så mycket honom kunde tilstå, påminnandes dher hoos att 
Consistorium skulle ju förr ju häller inlägga i Kongl. HoffRätten en supp- 
lique emot Nybelii odrägeka calumnier. Fördhenskull resolverades att dher 
om bref till HofRätten afgå skulle, såsom och till Rectorem DD:r Benzelium 
att han tillijka med H:s Högwyrdighet måtte söka lägenheet att anmäla hoos 
Rijkzens ständer att dhe Academiens befodran hoos H:s Kongl. M:tt an- 
drager, så att hon wijd sina privilegier måtte conserverad och emot hwarje- 
handa, i dhesse swåra tijder, anstöter protegerad blifwa, på det ungdommen 
här i gudzfruchtan och bokelige konster, till Gudz ähra och fåderneslandetz 
nytta uptuchtas och läras måtte.

V. DD:r Daniels [Sidenii] enka supplicerar, att emedan ännu ingen wiss 
åcker, som H:s Kongl. M:tt nådigst täckts att ansee änkiorna med, henne 
är tilslagen worden, hon då må fa niuta det förrige Kongl. beneficium 30 
t:r spannemähl och 30 dr penningar in till des någon åckers utdelning ibland 
enkiorne skie kunde, och man wärkekn kommo att åtniuta dhen nyl:n för- 
unte Kongl. donation, som är 20 t:r spannemdhl och 3 tunl:d åcker. Res:o. 
Cons:m kan intet gå ifrån H:s Kongl. M:ttz sista resolution, hwar uti henne 
som dhe andre enkiorna wijd Acad:n 20 t:r spannemähl och 3 tunnelandz 
åcker årligen tillägges, skolandes hon så snart någon åcker blijr löös, blifwa 
dher med accommoderad, emedan och månge Professores äre som intet hafwa 
någon åcker.

VI. Berättade h. Rudbeck enkiorna protestera om humblegårdarna, och 
framte bref att dhe äre dheras personer tillagda och intet tiensten och der 
till effterkommande Professores. Res:o. På det dhe icke må säya sig intet 
blif:t hörde, skola dhe stämmas och dhem wijsas Kongl. bref och resolu
tioner dher om, då dhe och kunna upwijsa sina, om dhe några hafwa.

VII. Berättade ProRector Anders Pålsson i Ulfwa, som fått tilstånd att 
emottaga dhen andra qwarnen wid Ulfwa, anhålla om skrifftel. contract emellan
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Acad:n och sig der på, att Acad:n 1. Består honom  2 par qwarnstenar ett 
par till hwardhera qwarnen. 2. A tt han m åtte blifwa frij för utskrifningar, 
och hans drängar icke till knecktar dragne. 3. A tt Acad:n låter laga alt ut- 
wärket wid qwarnen då d et a f wattnet warder förnött. 4. O m  husen blifwa  
a f wådeld eller flod en  em ot hans wållande ruinerade, Acad:n då a f sina m edell 
w ille låta sättia up taket och  wäggarna. 3. Intet längre förobligeras blifwa  
wid qwarnen än han förmår giöra sitt arrende och skyldige utlagor der af. 
6. A tt han och  hans barn icke blifwa m åtte dher ifrån trängde a f någon, så 
länge dh e utgiöra sina utskiölder, och redelrn der m ed umgå. D etta  be- 
w illiades a f heela  C ons:io, och att han dher em ot skulle 1. årl:n utgifra 50  
t:r spannemdhl. 2. H ålla qwarnstenar wid mackt och alt innanwärket i qwarnen. 
3. Skaffa alt innandöm e till, om  huset förstöras af wådeld eller wattnet, 
sedan Acad:n satt up wäggarna och taket.

V III. Påm intes dhe som  a f Professoribus w eta  sig  wara skyldige cronotijonde  
till lectores G evalienses att d e  samma sin skuld erläggia. Resolutio. Listan 
skall skickas om  kringh, så skall hwar och  en  betala hwad han kan wara 
skyldigh.

IX . Befakm  Klint beswärade sig  att hans hem m an Tarff är för högt 
skattlagt. Qvaestor berättade d et wara en  m ycket elak åker, och  i heela giärdet 
icke m ehr än ett litet stycke åker som  dåger. H afw er och några t:r land 
legat länge i linde. Sade bonden som  brukat det till hälften m ed K linten  
öfw ergifw it det för åkrens m agerheet skull, w illiande och K linten det samma 
giöra, om  ingen förm edling kunde honom  der på förunnas. Resolutio. D e t  
står så länge till man får see  der effter hoos bookhållaren hwad han förr 
gifw it desse åhren, der man der af effter billigheten w ill afdraga, så at han 
kan blifwa behållen.

X . B ew illiades O -G oth o  Esberno W ekelund som  är fattig och  ligger illa 
siuk 8. d. sm t a f cassa studiosorum .

X I. Påm inte ProR ector om  d et swaret som  skall afgå till staden angående 
torgkiöpet, sade sig icke kunna finna sig här uti hwad borgmästare och rådh 
här under intendera, än att wij obstringera oss att m ed tijden in tet fa kiöpa  
af bonden något utan af borgmästare och borgaren.

H . Lundius och h. Rudbeckius sade sig  icke kunna wara i detta fallet em ot 
laga ordningar, som  biuda att alt hwad kiöpes, skall till torg föras; d et 
kunde wäl så conditioneras m ed staden, så att A cadem ien uti ingen m åtto  
skulle blifwa praejudicerat, och om  staden där hon effter säder sig  icke h ö llo , 
kunde det blifwa der w ed som  förr warit, förslogo och det rådet at 2: ne  
af A cadem ien och staden förordnades, som  skulle hafwa nog upsicht att m ed  
kiöpslagningen richtigt tilginge, och om  några trätor wijd förefö llo , att dhe  
uptogo dem  och strax afdöm de. C onsistorium  yttrade sig här till, att d et  
swaret som  tilförende under D:r Pers [R udbecks] rectorat är gångit til dem , 
skall upsökas, hwar wijd man sig presse håller.

X II. Påm inte Prorector om  den action som  verserar em ällan Prof. M ic- 
randrum och Sotens hustru [Anna], önskandes att den tw isten kunde på ett  
gott maner blifwa bijlagd och förlijkt, emädan C onsistorium  nog ändå är 
öfw erhopat a f andre saker, och der resolution skulle afsäyas, torde d et ändå 
icke der m ed stadna, utan, som  nu en  tijd bortåth warit wanligt, S oten  löpa
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till H ofR ätten  och  gravera Consist:m  som  N yb eliu s nu giort. Prof. M icrander 
tog  afträde.

Consistorium  tyckte bäst wara om  d e kunde kom m a till att christeligen för- 
lijkas, d et d e och m ed all flijt tilbiuda w ille, at dem  å bägge sijdor der till 
intala. Inkallades fördenskull Sotens hustru, och b le f henne förehållit af 
C onsistorio, huru obetänckt hon och hennes man farit uth i sine inlagor i 
ährerörige ord em ot Prof. M icrand. der lijkwäl han h enne och hennes hus 
in tet någon ährerörig beskylning tillagt, utan allenast hafft m isstancka på 
henne derföre, hwar ifrån hon sederm ehra är w orden befrijad, bad nu henne  
wäl betänckia sig, och m ed ett ödm iukt afbediande söka tillgifft hoos h. 
Professoren för sin hastige obetäncksam heet; emädan hennes wälfård ther 
igenom  ellies torde periclitera, om  han henne lagl. effter högsta rätt söka  
skulle, för d et hon och hennes man så dierfft antastat sin förman m ed hårda 
ordh, warandes jämwäl säker att ingen skulle w illia sedan under Acad:s för- 
swar protegere henne och h ennes huus som  intet större respect draga till 
sine förmän. Här till swarade hon 1. sig blifwit först förorättadt a f Pro
fessoren , och fördenskuld under action obetäncksam t brustit uth i sådanne 
ordh, som  hon intet m een t något ondt m edh, hafwandes 2. och stadz magistra
ten redresserat henne att söka Professoren, effter  han m ed sin attest syntz 
frijgiordt pijgan [Britta]. Sade 3. sig giärna willia söka förlijkning m ed h. 
Professoren och  afbedia hwad hon och hennes man i b:te måtta obetänck  
hafwa kunnat injuriera h. Professoren, bediande nu att C onsistorium  w ille  
hielpa till at i denne saak kunde blifwa uthslag och de förlijkte. Prof. M ic
rand. inkallades och b le ff  a f C onsistorio om budin, at för m ånge andre be- 
swärlige saker, som  A cadem ien dragés m ed, h. Professoren m åtte söka till att 
levera Consistorium  m ed den tw istige action, som  emällan honom  och Sotens  
hustru verserar, sade att Sotens hustru uthlåtit sig att w illia göra deprecation  
hoos h. Professoren, allenast hon m åtte w inna en  god  förlijkning m ed h. 
Professoren, hwar till att beqwäm a h. Profess. C onsistorium  sig och nu inter- 
ponerar. Prof. M icrander swarade som  föllier: Ehuruwäl iag förste gången  
war wäl nögder m ed V en . C onsistorii resolution  oss em ällan, hållandes m ig  
och ännu der wijd, lijkwäl effter iag så d ierfw eligen b le f m ed ährerörige 
ord angrijpen af Soten  och  hans hustru i des inlagor, har iag tänkt att 
lagl. söka dem  derföre. M en em ädan iag är giärna benägen till christelig  
förlijkningh och Consist:m  sig em ällan lägger, w ill iag gärna förlåta henne  
och hennes m an, hwad de m ig förorättadt m edh, m en först och frem st lijk
wäl wederbörl. purgera m ig ifrån den beskylning som  hon påbördade m ig 
in för rätten, att iag skulle hafwa kiöpt en  gås för en  d. kopptfrmt, haf
wandes hon beropat sig på Stilleri änckios p ijgos [Brittas] sägn der om . Jag 
har sade Prof. Micrand. tiltalt pijgan der om  och frågat h en n e om  hon det 
någonsin sagt, m en hon m ed hårt bedyrande nekat sigh d et någonsin tänckt, 
än m indre sagt, hwar på h. Prof. fram wijste hennes skrifftelige attest, hwar 
öfw er Joh. G estrinius som  är A rchieb iskopens präst, och  så warit, och samma 
attest tillijka m ed pigan underskrifwit, hwar uti hon aldeles nekar sig  någonsin 
d et sagt för Sotens hustru, kunnandes d et aldrig henne bewijsas och öfwer- 
tygas hwarcken a f Sotens hustro, e ller rådstugu rättens protocoll.

Sotens hustru bad nu Prof. M icrander, at han w ille förlåta henne d et hon
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och hennes man i hastigheet och obetänckc har kunnat råkat till att fålla under 
actionen, sade sig icke meent något ondt der medh, utan tyckt det gå sig alt 
för hårt till hiertat att Prof:n henne kommit i tyfwe rychte, och med miss- 
tancka hennes huus graverat. Prof. Micrander swarade sig intet något obilligt 
hennes huus tilfogat, hafwande icke eller med något tyfstycke hennes huus 
belagt, som han ey eller nu det samma giör, och Consistrm henne tilförende 
frijgiort före, utan henne och hennes man med neslige ord brustit uth emot 
sigh, hwilka emädan han sielf skrifftel. inlagt i rätten, han och skriffteligen 
deprecera bör för än iag ingår någon förlijkning, på det icke iag på något 
sätt måtte derföre blifwa graverad. Hon lofwade så skola af hennes man skie, 
och att han det skriffteligen skall in för rätten af bedia, allenast han och hans 
huus icke måtte blifwa beswärade med beskyllning för tiufwerij, och det i 
längden måtte dem af någon förekastas.

Consist:m sade henne och hennes huus icke det ringaste skola graveras 
der medh, som hon och tilförende blifwit der ifrån befrijad. Här uppå tog 
in för rätten Sotens hustru Professor Micrander i handh, lofwandes att Soten 
skulle inlägga en skrifftelig deprecation i Consist:m och lofwa at han för 
sådan obetänksamheet här effter skulle taga sig till wara; hwar mfed Prof. 
Micrander henne och hennes man tilgaf, och de tilbörl. förlijktes.

20 November.
Consistorium majus d. 20. Novembr. praesentibus ProRectore h. Verelio, 

D. P. Rudbeckio, h. Gartman, h. Lundio, h. O. Rudbeckio, h. Arrhenio, h. 
Norcopense, h. Spole, h. Columbo, h. Steuchio, h. Micrandro, h. Bilberg, 
h. Qvaestore och Secretario A. Giödingh.

I. OstroGothus Gunmund Cryzelius inkallades och på tilfrågan bekände sig 
warit i proban hoos sin landzman den sidste natten emällan fredagen och 
lögerdagen, sade allesamptl. som warit i proban bedt wachtmästaren låta upp 
dören, men warit så mörckt att ingen kunde see hwem som röskade wacht
mästaren; erböd sig att willia gå eedh, att han intet stött honom, eller wet 
hwem som det giorde; sade och sigh warit hemma söndagz afftonen i sitt 
giästhärbärge straxt neder om D:r Brunneri gårdh.

II. Berättade ProRector bref wara ankommit ifrån Rectore D. Benzelio, 
hwar uti ibland annat han synnerl. begärt att någon särdeles skulle deputeras 
af Consist:o at uthföra Academiens saak hoos H:s Kongl. M:t emot M. 
Boos enckia, sampt annat som kan wara af Acad:s angelägenheter. Frågade 
hwem som är så behiertad och will draga åstadh? ProRector sade futurum 
Rectorem h. Lundium lära fuller blifwa en.

H. Lundius: Jag blir wijd det som en gång är resolverat och lofwat af 
swåger h. Rudbeckio, at han reser åstad. H. Rudbeckius: Det kunna i intet 
af protocollet wijsa och skulle iag draga nu åstad obedin, så hade iag mycket 
större otack at förwänta, än senast då iag med allas begäran och votis det 
giorde, och fick intet annat än skam till tacka.

H. Lundius: Ingen af Professoribus lära så mycket kun»a uthrätta som h. 
Rudbeckius allena, så wäl för den faveur han hafwer hoos Majestetet som de 
andra herrarna, warandes och bäst bekant om detta wäsendet. H. Norcopensis: 
Wij hafwa alla giort oss den förhoppningen om h. Rudbeckio at han lärer
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assistera o ss, och  tro nu icke e ller  annat, än han på så trägne wåre samptl. 
anhållande, lärer giöra wår åstundan tillfyllest. H ela  Consistorium  sade det 
samma, och at d e i C onsistorio åthskillige gånger bedt h onom  der om , sade 
sig  icke wara der till wållande, at d et icke blifw it upteknat in  actis, m en sig 
alle wara der till w ittne, at då han aflade sitt rectorat till h. V erelium , såsom  
och  då A rchiebiskopen war tilstädes då M. B o o s  sak för händer war d. 28. 
Sept. nästlidne, hela Consist:m  då obtesterade honom , at han skulle adsistera 
d et i all g iörlig  m åtto. H w ilk et som  han och lofw ade, så troo wij at han intet 
eller unddrager sig, i synnerheet nu när hårdast giäller. Sedan yttrade sig  
Consist:m  m ed voterande som  föllier.

H . Bilberg: Jag voterar på h. R udbeck, em ädan han bäst är erkundigad om  
desse saker.

H . Micrander: Jag kan intet annat see  än det god e förslaget som  giort 
är om  futuro R ectore h. Lundio, at han tager det ärendet på sig; kunde h. 
R udbeck stå till att öfwertala och m edh begäran winnas der till, w ore så 
m ycket bättre.

H . Steuchius: D e  personerne som  äre nu voterade på äre bäst capable der 
till, och seer in tet annat än A cadem ien blir o lyckelig , om  de undandraga sigh. 
A f  skadan hafwa wij nu lärt blifwa wijsa.

H . Colum bus: D e t  säyer och iag, iag är och a f .hiertat glad at h. Rudbeckius 
lofw er sig d et willia påtaga.

H . Spole: Jagh och.
H . N orcopensis: nu är tijdh att h. R udbeckius effterkom m er sin lofw en  

och adsisterar oss.
H . Arrhenius: O m  h. R udbeckius w ill taga på sigh detta beswäret, skulle 

iag m ycket giärna önska och skatta oss lyckelige der öfw er.
H . Lundius: Jag tycker oss wara lycklige om  wij få swåger h. R udbeckium , 

h. N orcop en sem  och h. Spole åstad. H . Qvaestor, som  och bäst har sig bekant 
af aeterne [i] denne saken föllier och  m edh.

H . N orcop en sis bad sig undan em ädan d et n og  m ånga ändå reesa, som  
honom  förutan kunna det wäl beställa.

H . Gartman: som  h. R udbeckius förr d et lofwat, så hoppas iag han lärer 
icke eller neka nu der till. Ingen annan w eet iag som  d et bättre förrätta 
kan m edh A cadem iens nytta.

D . P. Rudbeckius: Såsom  wij alle enhällel. falla på brohr, så m åste han 
d et och giöra, helst effter han och  är Curator Acad:ae hw ilket och d e andre 
påstodo.

Ja, swarade h. Rudbeckius, ehuruwäl H :s Excell-.ce RijkzCantzleren hafwer 
i alla sina bref in till denne tijden honorerat m ig m ed den  titulen, så w ett 
wäl C onsistorium , skolandes och aldrig något annat kun#a bewijsa, m ig det 
nam pnet aldrig någonsin begärt, utan effter H :s K ongl. M :t hafwer så behagat, 
i anseende till den ringa tienst H :s K ongl. M :t såg m ig då reeda giort wijd 
A cadem ien, samma titul och äm bete tilläggia, som  hwarcken löön eller högre  
range fö lgde, än mindre iag det åstundade, ty fast både O d [h ]eliu s och D:r 
Jordan [Edenius] m ig det tilbude som  curatoribus bör tilhöra, lijkwäl nekade 
iag m ig det rum m et willia intaga. D e t  är och  C onsistorio nogsam pt kunnogt, 
att iag här publice erböd m ig att w illia d et trälachtige em b ete  afläggia i hans
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h öggrefl. E x c e llx e s  R ijk zC an tzleren s närw aro, h w ilk en  d e t  d e fererad e  tili 
H a n s K on gl. M :t. I k rön in gen  6 7 5 . sö k te  iag o ch  aller underd ån igst h o o s  
H :s K on gl. M :t att b lifw a qw itt. M en  huru brinnande m itt h ierta  jäm geeruzt 
w arit, att tala för A ca d em ien s  bästa, d e t  skall p ro to co llen , o ch  alle  b refw en  
o c h  d o cu m en ten  n ogsam p t kunna b etyga , fast iag d erföre  hw arcken  ähra 
e lle r  b eröm  hafft, m in d re någon  h a lföre  upburit, utan b lifw it a f  något hw ar  
m ed  otack  o ch  d ad el b em ö tt; m en  såsom  d e nu m äst äre d ö d e , so m  d er  
till orsak en  w arit, så  w ill d e t  ick e  e lle r  tiena , w id lö fftek n  d er  o m  att tala, 
d e t skall alla A ca d em ien s  p r o to co lle r  o ch  räckningar u thw ijsa , att fast iag tili 
3 0 . 4 0 . rd. åhrl. på ree so r  hafw er sp en d era t tili A ca d em ien s  bästa, så skall 
aldrig b e fin n es  at iag  en  h a lföre  igen  upburit, undantagand e en  gångh  då iag  
2 . e lle r  3. gå n g er  på rad m åste  för  red u ctio n s  w ä sen d et sk u ll wara i S to ck 
h o lm , o ch  A ca d em ien  för  m ig  b eta lte  kostp en n in gar. M en  i M . B o o s  sakz  
stora  o ch  o u th sä y e lig e  b earb etan d e w e e t  C on sistor iu m  att iag  aldrig  e n  halföre  
upburit a f  A ca d em ien , utan  hw ad skada iag d er  a f  hafft, w ijsa  först h. R ijk z-  
R åd etz  sal. G r ip en h ie lm s räkning, så o ch  M . B o o s  hustru , som  d llijk a  m ed h  
sin e  barn aldrig låg  utur m itt huus. H o n  hafw er fått stu n d o m  10 , 6 , 4 . o ch  
fle re  rd. a f m ig; sädh o ch  h u m b le  har iag  och  så en  och  annan gån g  sändt 
h e n n e  m ed  jachten  till S to ck h o lm , som  b åtzm ännerne o ch  h en n es  e g n e  b e-  
h ålln e  b r e f  sk o le  betyga. O ch  såsom  iag då b efa ltes  så w äl skrifft- som  m u n te l. 
a f  H :s H ö g G re fl. E x c e llx e  R ijk z  C an tzleren , så o c h  h ela  C o n sisto r io  d e t  
w ärck et på m ig  at taga, em ädan  en  h o o p  P ro fesso rer , som  då had e att kräfw ia  
a f M . B o o , b o d o  att d e  m åtte  fa sin  rest a f  då w arande R äntem ästare V e r e lio , 
m ed  d en  fö rp lich te lsse  att d e  åter sk u lle  skaffa M . B o o s  rächningar till änd- 
skap , o c h  igen b eta la  till cassan , d e t  so m  d e s  gä ld en ärer  k u n d e  inbringa. A n k o m  
o ch  C am m arens e g it  bref, so m  förm äler  att g en era l räckningarne in te t  k u n d e  
förr slu tas, än A cad:s räkningar in k o m m o  e ffter  M . B o o , a ltså o ch  em ädan  
iag  så lunda b efa lter  h afw er för  så sw år o c h  stor syssla  fö g a  tack hafft, sk o lan 
d e s  o ch  A cad:n  i d en n a  saak m ed  M . B o o  stått i andre term in is , o m  in te t  
iag  b lifw it a f  någre så o b illig e n  handterat, fö rd en sk u ll drager iag  nu åstadh  
m y ck et m in d re o b u d in . D o c h  på d e t  C onsistrm  m å s e e  m itt gam b le  h ier te -  
lag  e m o t A ca d em ien , så w ill iag  nu görat; m en  kun n an d e in te t reesa  på  e g e n  
b ek ostn ad  d er  e ffter . C on sist:m  tackade h. R u d b eck , so m  w ille  taga d e t  på sig , 
d e t  w o re  och  in g en  so m  b egärte , at han m ed  sin  e g e n  om k o stn a d  d e t  g iöra  
sk u lle .

III. B erättad e D :r  R u d b eck iu s h. E rich  B erg  refererat s ig  h ört att d en  so m  
w arit banem an  till H edraei dråp, sk u lle  b lifw it d öd  a f  d e  h u g g en  han fått a f  
H edraeo, sig  o ch  begärt att h. Erich B e r g  sk u lle  k om m a up  o ch  in för  C o n 
s is to r io  d e t  sam m a berätta, m en  fö rn im m es nu w ara op asslig , hw arföre han  
sändt h. O lo f  [T ellm an ] till h o n o m , att nogare höra  d er e ffte r  o ch  k om m a  
up i C o n sisto r io , att g iöra  d er  o m  e n  r ed e lig  re la tion . C ursor in kallades o ch  
frågades o m  h. O lo f  T e llm a n  w ar tilstädes?  O ch  em äd an  han sw arade h o n o m  
w ara tilstäd es, b le f  han b efa lt att b ed ia  h o n o m  k om m a in.

H . O lo f f  T e llm a n  in k o m b  o c h  berättade h. Erich B ergs re la tion  d er  o m , 
n em b l. att han in te t  annat har d er  o m  att säya, än hw ad i g e m e e n  talas kringh  
h e la  stad en , w etta n d es  ick e  w ist någon  so m  d e t  ry ch te t u th k o m m it, e lle r  h w em  
so m  för  h o n o m  d e t  sagt. Sed an  in kallades
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Samuel Odelius som blifwit angifwen af sine landzmän at hafwa warit medh 
Kylandro och förds ifrån Stockholm af gevaldierne, inkom och förmantes 
göra på sitt samweet redelig bekännelsse, om det som skiedde på Hedraeo. 
Odelius berättade som föllier: 15. st. studenter och 4. penaler W-Gothi 
woro wij hoos Ferners och drucko, då ingen war som regerade något illa, 
utan alle stilla, wore der till emot kl. 1. eller 2. som wärdinnan berättade i 
gården, ty iag wiste intet eilies hwad hon war. Ibland de förste som bort- 
gingo war Sylvius och Lyrell, sedan gingo och de andre bort, och sidst wij 
8. st. som gingo emällan 1. och 2. hijt ned åth nya Academien, nembl. Nie. 
Rhodiin, Kylander, Tidelius, Helgonius, Flavonius, Fegraeus, Salinus och iag; 
af desse skildes Rhodiin och Helgonius först från oss, och ginge in i Pehr 
[Albogius'] Cursors gårdh, Fegraeus och Saliin fölgdes åth till skräddaren, men 
Flavoni/w och iag fölgdes åt hemåth i härbärget uthför pappersmakaren och 
kyrekan uti en gränd. Men Tidelius och Kylander fölgdes åth bort åth h. 
Oloffs.

Strax der effter kom/wo Kylander och Tidelius till oss, och berättade at han 
Kylander kommit uth för en elak menniska, gådt undan honom en heel gata, 
och måst änteligen nödwändel. förswara sig, emädan han hotat att skola 
hugga hufwudet och halsen af honom, sagt sigh icke kunnat släppa honom 
medh en eller annan stöt, utan måst flere sting gifwa honom. Kylander, be
kände han, blifwit illa huggen 2. hugg i kindbenet, och alla fingren nästan 
aldeles af honom på högre handen, derföre sände han effter sin reseråck 
emädan kläderna woro blodige, och gick der medh uth genom Waxala porten, 
som iag intet annat weet.

Tidelius, sade han, bekiänt sig kastat steen och knijfsmedz Lasse [0: Lars 
Johansson Salman] medh, som hafft sin wäria uthe och hållit knijfsmedz Lasse 
ifrån Kylandro, som welat gå på honom med steen. Men sedan Kylandri wäria 
blef all sönderhuggin i handfastet, så lopp han åstad och tog wärian af Tidelio, 
och stack så Hedraevuw emädan han alt fort gått på honom, sade och Kylandrum 
hafwe förwijtat Tidelio att han intet stält sig uti det corellet som någon trogen 
kamwerat. Om morgonen der effter gick Tidelius till Johannem Rhodiin cura
torem, och begärte rådh huru han der medh sig betee skulle, sade och land
skapet warit tilhopa, och Joh. Rhodiin anmält i landskapet der om. Tidelium 
sedan gått kl. 9. till Flötsundh och rest med jachten till Stockholm, sade sig 
rest bort, och så icke för någon räddhoga skull, utan att föllia en sin lands
man som war under gardiet och skulle stå brudgume i Stockholm, sig blifwit 
arresterad af wachten en gång då han warit ute, och då han kommit in igen 
angifwit sig sielf, och tillijka medh Oldenqwist gått till borgmästarena i staden, 
och bedt dem taga fast Tidelium, som war hoos rådman Bångh och läste för 
hans barn, men sig intet hört mehra der af.

O l. Flavonius inkallad bekände effter aflagd eed h , sig warit uppe h oos Fer
ners änekia, dem  warit alla stilla, N icolaum  R hodiin, Kylandrum , T idelium , 
H elgon ium , O delium , Fegraeum och sig fölgtz åth tädan. R hodiin  och  H el-  
gonium  gått först bort här wid Cursors gårdh. O delium , Flavonium  och  Feg
raeum gått åth O xetorget; Kylandrum och T idelium  åth h. O lofz. N är wij, 
sade han, warit hem m a litet kom m e Kylander och T idelius gåendes in till oss, 
då wij suto och åto. Kylander bekände sigh giort skadan, blifw it huggen i
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an sich tet och  fingrenw e på högra handen; sagt H edraeum  m ö tt sig  m ed  
dragen  wäria, då K ylander b ed t h o n o m  låta sig  wara, K ylandrum  gått tilbaka  
itt långt styck e, k n ijfsm ed z  Lasse kastat s teen , o ch  K ylandrum  sedan  då han  
b lifw it h u g g en  i h u fw u d et och  hans w äria gått sö n d er , lu p it till och  tagit 
T id e lii w äria a f  h o n o m . K ylandrum  a ld e les  ex im era t ifrån d en  g iärn in gen  T id e -  
liu m , gråtit o ch  klagat sig , gå tt sedan  ig en o m  W axala p o rten  o ch  sagt sig  sk o la  
reesa  upp  åth R osslagen . Sedan  sade F lavon ius d e t  b lifw it angifw it i landskapet  
o ch  sig  sagt d e t  fö r  A n d rea  W in g io . H an  to o g  afträde.

O ch  e ffter  någon  d iscours o m  O d e liu s  sk u lle  slip p a  uth på  cau tion , m e n te  
C on sist:m  tryggast wara at O d e liu s  förw aras i fä n g e lsse  till d es T id e lm  an
k o m m er , o ch  w achtdrängen  sk ickas strax W axala w ägen  upp åth R o sla g en  att 
höra e ffter  i alla gårdar der K ylander har w arit, hw art han tagit w ägen .

O d e liu s  b egärte att få slip p a  uth på caution  em ädan  han är o sk y ld ig  o ch  
blifw it sk am ligen  handterat, o ch  förder utur d e t  en a  fä n g e lsse t i d et andra. 
H an  to g  afträde.

H . L undius sade d e t  wara b etän ck elig it at släppa h o n o m  straxt på  cau tion , 
em ädan  han b lifw it ang ifw en  för  dråpet, och  a f  h ö g re  hand i h an d k lo fw e  
förder. W ille  o ch  wara här ifrån ex em p t. F örd en sk u ll reso lverad es att han  
m åtte arresteras så länge till d es T id e liu s  k o m m er, då d e  kunna con fron teras, 
o ch  O d e liu s , o m  så är, befrijas.

Dhen 21. Novembm
e fter  h ögp red ik an  w o re  P ro fesso res  tilh o o p a  i kyrckian  n em b l. P roR ector  

h. V ere liu s , h . G artm an, h . O l. R u d b eck , h. N o r c o p e n s is , h. S p o le , h. C o lu m 
bus, h. S teu ch iu s, h. M icrander qut acta n otav it a b sen te  S ecretario , h. B ilb ergh .

I. A u sii arfw ingars b re f u p lä stes , d er  i d e  begära d ila tion  att swara i C o n 
s is to r io  acad. på  d en  a n k o m n e  c ita tio n en , för  d e  sk iäl b re fw et inneh å ller .

II. R ec to r is  M agn ific i b r e f  ifrån S to ck h o lm  u p lästes , d er  o m  åth sk illige  
A cad:s a n g e lä g en h eter  förm äles, o ch  råddes då till a tt A cad:n  någre w isse  
d ep u ta to s ö fw ersän d a  sk u lle , e ffte r  R ec to r  för  andre h in d er  ic k e  råder a llena  
m ed  A cad:s syslor .

III. T a lte  P ro R ecto r  h. V e re liu s  o m  att W -G o th i n em b l. R h o d iin  o ch  H err-  
lund w arit h o o s  s igh , o ch  hårdt yrckat på att deras landzm an O d e liu s  m åtte  
slippa uhr fä n g e lse t, ted t s ig  n o ch  o tijd ig e , d e t  närw arande P ro fesso res  re sen 
terad e, o c h  h ö llo  stra ff wärdt; O d e liu s  m åste  haa ca u tio n  fö r  sig .

IV . H a d e  e n  stu d iosu s i M arstrandh fö d d er  V ilh e lm so n iu s  w id  nam pn up- 
w ist e t t  testim o n iu m  ifrån L undh 7 . åhr gam m alt, m en  der h o o s  e t t  annat a f  
ö fw erst H a m m o lsen  [o: M alk o lm  H a m ilto n ] jem p te  Illustriss. C ancellarii re- 
co m m en d a tio n  till s tip en d iu m , begär ar nu få im m atriculeras. Resolutio. E ffter  
ö fw ersten  hw ars barn han in form erat, h o n o m  g o d t  lo ford  g ifw e t, han o ch  
w u n n it Illu st. A cad . C ancellarii r eco m m en d a tio n , så  b lifw er  han adm itterad  o ch  
fram d eles ih o g k o m m en  e ffte r  lä g en h e ten  m ed  b e n e fic io  academ ico .

V . B ew illia d es  s tu d io so  D n . P etro  S ch effero , att hålla en  o ra tion em  gratula
toriam  nästkom m ande tijssdagh  kl. 9 . ö fw er  H e n n e s  M ay:ttz D ro ttn in g en s  
in träde o ch  crön in gz fest.
i 3 —7 3 4 2 2 0  SallanJer
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D h e n  2 8 . N o v e m b r /j

e ffter  h ögp red ik an  sam m ankallades P ro fesso res  i C on sist. praesentes w o re  
P roR ect. h. V ere liu s , h. G artm an, h. O l. R u d b eck , h. A rrh en iu s, h. N o r c o p e n -  
sis , M . S teu ch iu s, M . M icrander, qv i e t  acta ab sen te  Secretario  n otavit, h. 
B ilb ergh , h. A rrhen ius Qvaestor.

I. T a ltes o m  spannem åhls h an d elen , hwar o m  h. Qvaestor g iord t p å m in n elsse , 
e ffter  han ärnar g iöra  fö r  d en  orsak en , någon  reesa  till S to ck h o lm  och  
K opparbärge, fö rm een te s  wara tijd  n o g  att reesa  till B e r g e t  i ju leh e lg en . 
P rijset på sp an n em åh len  i S to ck h o lm , m e e n te s  blij 9 . d. t:n k o rn et, d och  
sö k es  d e t  m ästa m an kan fa. O ch  i K opparbärgit 12. d. t:n, far m an m eh r  
är god t.

II. B ew illia d es  s tu d io so  O d h e lio , som  för  dråpm ålet sku ll s itter  in carcere, 
att slippa  uth  på cau tion , d en  han lijkw äl b ör haa, a f b oo fasta  män.

III. O p lä stes  en  scholaris p ro f, so m  sö k er  d e p o s it io n , m en  sy n tes  till A cad. 
exercitia  o m o g e n .

IV . N ä m b d e  P rof. h. O l. R u d b eck  om  d e t  han fått ifrån S to ck h o lm  w etta  
att A rch ieb isk o p en  och  R ecto r  b le fw e t h o o s  K on gl. M ay:tt i A cad:s saak  
nådigst h ö rd e , och  fått lo f  på förk laring  i M . B o o s  saak.

D h e n  1. D e c e m b m

h ö ltz  C on sistor iu m  m ajus e ffter  e n  gratulatoriam  o ra tion em  till H :s  K ongl. 
M ay:tt h å llen  a f  h. N o r c o p ., praesentes w o re  P roR ector  h. V ere liu s , M . H o lm , 
h. G artm an, h. O l. R u d b eck , D . H o ffw e n iu s , h. A rrh en iu s, h. N o r c o p e n s is ,  
h. S p o le , M . C o lu m b u s, M . M icrander qui acta in  abs:a S ecret. n o tav it, h. 
B ilbergh .

I. U p lä ste s  M agni B lix  b r e f  a f  d. 2 6 . N o v e m b n j  o m  hans rest till A ca d em ien , 
till h w ilk en s beta ln in gh  han lo fw er  en  w e x e l till h. Prof. S teu ch iu m  på 2 0 . rd. 
B egiärar slip p a  m ed h  15. d. sm . o ch  att fö r s le lö n en  h o n o m  g o d h  g iö res . 
P åm intes att han n iu tit sp an n em ålen  fö r  15. d. t:n d er  w ij w id  B e r g e t  e llie s  
fått 17. d. för  sam m a sp annem åhl. 2 . T iän a  till swars att fast o m  K on gl. 
M ay:tt har g ifw e t m in d re h op p as w ij lijkw äl n iu ta  d er fö re  K on gl. nådh o ch  
ick e  b eh ö fw a  fö r  d en  orsak en  lijd a  skada på d e t  han fick  till p rivatos usus.

S k rifw es att A cad . b lir  w ijd  15. d. t:n o ch  sk ick es räkning ö fw e r  på d e t  
so m  ännu restera  kan, sed an  w e x le n  är fu llg iord  a f  h. S teu ch io .

II. Insin u erad es D n . A ndreas R h o d iin s  cau tion ssk rifft för  O d e lio . 'Resolutio. 
H a n  m åste  hafw a en  ca u tio n ist till, o c h  d en  so m  b o o lfa ster  är.

III. T a lte  P rof. h. O l. R u d b eck  o m , att A ca d em ien  fö r  någon  tijd skrifw it 
h. C o ije t  till o m  d e t  sk iön a  herbarium  v ivu m  e lle r  b o tan icu m  b estå en d e  a f  
3 0 . v o lu m . so m  han hafw er fått u tur C ep h e is  b ib lio th ek , o ch  är co lligera t a f  
alla ö rter  nästan i w er ld en , att h. C o ije t  w ille  d e t  förähra till A ca d em ien s  
b ib lio th ek , so m  o ch  g e n o m  m ån ge fö rb ö n er  sk ied d e; o ch  såsom  d e t  m ed h  
tijd en  lärer a f  m ahl förtäras, hafw er P. R u d b eck  ö fw erta lt g re fw e  Carl O x e n 
stierna, att han w ille  k osta  på att låta rijta o ch  uthskiära a lle  d e sse  ö rter  i sin  
s to o r le e k  so m  d e  finnas, e ffter  in te t botan icu m  är rätt w äl, m y ck et m indre  
e ffte r  gräsen s sto r le e k  sk u rit o c h  trykt, d er fö re  o ch  örtern a  illa  kunna igen -  
kiännas, när d en  m insta  ö r ten  är lijka  sto o r  som  d en  största . T ill h w ilk et
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g . Carl lätt s ig  ö fw erta la , o ch  sp en d erat w ackra m ed e l d er  till så att 10 0  
figu rer  redan färd ige äro; m en  såsom  m an nu  w e e t  hw ad R ed u c tio n  g io r t  
hafw er; så hafw er han alla sådana stip en d ier  uph äfw et. H w a rfö re  begiärar  
P. O l. R u d b eck  att C on sistor iu m  w ill ö fw erlägg ia  o m  d etta  w ärket skall 
nederläggias, o ch  o m  C on sistor iu m  d e t  fin n er  att form sn id aren  till d e t  ringaste  
m åtte  till w åren  uppehållas, at han k u n d e k om m a då sin  k o o s , e llie s  m åste  
han u ppehålla  h o n o m , d e t  han in te t råder m ed h , e ffter  han redan till 3 a 4 0 0 .  
d. h o n o m  försträkt, e lle r  o m  C on sistor iu m  fin n er  till fäd ern es lan d zen s  
b erö m  h ed er  o ch  nytta att d e t  w ärcket fortsättias, e ffter  m an kan bruka sam m a  
figurer till en  trägårdz b o o k , o ch  e n  sw en sk  ö r te b o o k , o ch  sed an  alla till
sam m an till itt realt w ärck fö r  in länska so m  frem m ande? C on sistor iu m  fan  
n öd ig t att m an a f  B ergm an s stip en d io , så o ch  deras so m  hafw a n utit salaria  
fö r  C o lleg io  A n tiq v ita tis  fö r s lo g o  här till något, till d e s  andre m ed e l k u n d e  
b ek om m as, att till w ärcketz fortsättiande h ie lp a  h o n o m , em ädan  för  C o lle g io  
A n tiq v ita tis  och  m athem atiska  stu d iern e  är o m ista n d es , o ch  nu e y  så m ånge kan  
sk ie  k u n d e  n ö d ig e  wara i d e t  c o lle g io , so m  stip en d ier  åthniuta  m åtte , d och  
att m an i ö d m iu k h e e t  fö rst com m u n icerad e  d etta  m ed h  H :s H Ö ggrefl. 
E x c e llx e  R ijck z  D ro ttzen , förw äntande d e s  nåd ige ratification  d er  på.

IV . P åm in te  P roR ector  o m  d e t b r e f  so m  an gåen d e  Laurin b ord e afgå till 
Illust. A cad . C ancellarium , o ch  u p lästes e tt  p ro jec t här o m  skrifw it a f  h. 
V e r e lio , h w ilk e t b ew illiad es i d en  form  at afgå.

V . P rof. A u r iv il[ l] iu s  o ch  P rof. N e z e liu s  bägge besw ärat sig , att d e  i åhr äre  
upsatte  på bakugns län gd en  fö r  dub b elt; m en  d er  e m o t  sad es P rof. S k eu tz  
[Schütz] wara u th slu ten . O m  ap oth ek aren  sad es o ch  att han står i åhr fö r  d u b 
belt.

R eso l. D e tta  rättas; hw ad P rof. S k eu tz  w edkonuw er n iu ter  han som  berättas 
andras tillred n in gh , och  w ill d erfö re  w ara frij.

V I. B erättade h. O l. R u d b eck  att C anutus A u siu s  så reso lvera t s ig  d e t  
han w ill låta A ca d em ien  få d em  faste eg e n d o m e n  han haar e ffte r  sina föräldrar, 
till afräkning på theras sku ld  till A ca d em ien , a llenast han k u n d e  fa något  
b en efic iu m  till u th föra  sina stu d ier  m ed h , e ffter  han skall hafw a i s in n e t att 
w ijsa  något exerc itiu m  in  th eo l. stu d iis . D e tta  sy n te s  sk iä lig it att w illfara  
h o n o m , särd eles m ed  något rum  ibland stip en d ia tern e  i d en  facu lte ten .

V II. Sam tyck tes till d en  nya in v en tio n  h. R u d b eck  har g ifw it förslag  på  
m ed  in stru m en t att släckia e ld e n , e ffter  lädoräm berne stiälas så m y ck et bort, 
o ch  m ed  spruterne långsam pt tillgår. D e s s e  nya in stru m en ten  b lifw a a f  trää 
o ch  kunna in te t brukas till något annat, d erföre  är in gen  fahra d e t  d e  bort- 
stiälas. Sade d em  kunna k om m a på 2. dr e ller  6. m k st. R es. T ill hw art 
huus a f  A cad:s m e d e l giöras 2. st. och  2 0 . st. till A cad em ien .

V III . P ron u n cierad es d o m en  an gåen d e s tu d en tern e  som  skuffat A cad . 
w achtm ästare, hw ilka  nu till d en  ändan inkallades, hwar om  fin n es i förre  
p r o to c o lle t , nem b l. att d e  alla tilh op a  sk o la  b ö ta  2 4 . m k sm t, o m  d e  ick e  
w illia  bek iänna h w em  d etta  g iord t. Paulus C aroli [M elech iu s] togz  undan a f  
w achtm ästaren , d e  som  fin n es i p r o to c o lle t  w arit d er , d e  böta , d e  andre slippa.

IX . P ro D eca n u s h. B ilb ergh  lätt anm äla att w illia  hålla e g n e  d isp u ta tion er  
B arth o ld u s K uus d e  fortuna, o ch  C arlholm  d e  asylis.

"Resolutio. D e tta  bew illiad es.
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X. En scholaris Adolphus Mauritius begiärt deposition är funnen swag i 
studierne, men effter han haar praeceptorem privatum, meente een eller annan 
honom kunna admitteras; andra sade ney. Res. Det står så länge Rector 
kommer hem, effter H:s Magnificence har detta ährendet ibland annat sig 
recommenderat att tala med biskoparne om.

XI. Slötz att der Laurins hustru icke comparerar här näst, emot hust. 
Margreta en tegeldrängs hustru, så dömes i saken.

Dhen 6. Decembm 
höltz Consistorium majus närwarande Rectore D. Benzelio, D. Pet. Rud- 

beckio, M. Holm, h. Gartman, h. Lundio, h. Ol. Rudbeckio, D. Hoffwenio, 
h. Verelio, h. Arrhenio, h. Norcopense, h. Spole, M. Columbo, M. Steuchio, 
M. Micrandro, h. Bilbergh, hwilken och in absentia Secretarii noterade acta.

I. Effter såsom Rector war nyligen hemkommen ifrån rijckzdagen, gratule
rade han sig öfwer Academiens och dess ledamöters wälståndh, ursächtade 
och sitt bortowarande, hwilket längre hade warit än han giärna welat eller för
modat. Men hade för ärendernes angelägenheet intet kunnat ändras. Här på 
giorde Rector berättelsse af dett förrättande, han under warande rickzdagh 
ibland andre nödige beställningar kunnat komma till wäga på Acad:s wägnar, 
och effter såsom sig war af Consistorio öfwerskickat ett memorial af någre 
puncter uti hwilka Acad:n begiärade bijståndh ty wore der med en sådan 
beskaffenheet i korthet:

(1). Att få något augment af Lundiska godzen i Skåne wore ett ogiörligit 
wärck nu för tijden, och kunde med ingen success förebringas, utan snarare 
synes skada Academien om något sådant skulle begiäras wid så fatta tijder. 
Hwilket och warit ProCancellarii meningh. Illustrissimi Cancellarii, som om
sider wijdh ändan af rijckzdagen war ankommen, betänckiande, hade Rector 
så wäl här uti som annat sökt, men H:s Excell. warit af andra swårheter och 
bekymber intagen.

(2.) Att ynglingar som ännu ey wore något för sig komna uti studiis och 
kunde wara mogna till studia academica, ey skulle praemature dijt förskickas 
det hade Rector andragir in Consistorio Regni, och episcopi som hafwa inspec- 
tion öfwer scholar och gymnasier lofwat det i möyeligaste måtto före
komma. Hwar om Consistorium höltz rådsampt att än wijdare skulle till dem 
afgå särskilte bref.

W ijdh detta tilfålle frågade och R ector huru blifwa skulle med en Ö lando, 
Moraeo benäm pd, som  w ore ung och ännu illa grundat, om  den kunde ad
mitteras till societatem  academicam.

Resolutio. Effter han är med beswär hijt ankommen och wore Rectori i synner- 
heet recommenderat, skulle han antagas; men med förord att för honom 
skulle uthsees en privatus praeceptor, effter såsom han haar medel. Episcopus 
Calmariensis hade och i Stockholm för honom intercederat.

(3.) Dhe öfrige puncterna uti memorialet wore andragne på en särdeles 
lista genom h. Bergenhielm, och allereda af några Rijckzens Rådh examinerade, 
tå och Rector hafft tilfålle dem förklara, att der på förmodades ett önskeligit 
uthslagh. Extension på frijheet för Academiens apothekare skulle a part
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sök ias u ti K on g l. C am m aren , o ch  cam m arrådh h. L indh ielm  lo fw at d er  w id  
e tt  g o d t  ad sisten ce .

II. B erättade R ecto r  några a tten tater hafw a warit på  banen  på A ca d em ien s  
e g e n d o m , att o ch  d en  b o rd e  k om m a u n d er b etän ck ian d e w id  n ågon  red u ctio n , 
m en  wara fö rm o d e lig it  att A ca d em ien  k u n d e  sam m a fahra undgå, em ädan  til- 
fä lle  haar w arit h o o s  K on g l. M ay:tt g iöra  en  underd ån ig  p å m in n elsse  o m  d e  
g o d z e n s  b esk a ffen h ee t, o ch  K on gl. M ay.tt lo fw at fin n es A ca d em ien  i nåder  
b ew å g en , att in te t  sk u lle  sk ie  något intrångh.

H är w id  p åm in tes wara n ö d ig t at A ca d em ien  har g o d z e n  jo rd eb ö ck er  och  
säkre b erä tte lsse  huru m ed h  d e e  g o d z  är beskaffat, o c h  huru långt tilbaka d e  
k u nna b ew ijsas wara K o n u n g  G u stav  A d o lp h s  arff o ch  eg n e . H w ar på h . V e r e -  
liu s berättade s ig  hafw a d er  till förskaffat en  jo rd eb o o k , h w ilk en  gran n eligen  
u th w ijste  hw ar ifrån A ca d em ien s  g o d z  w o ro  k o m n e , d en  han e m o t q v itten tz  
le fw erera t till Q vaestorem  A rrh en iu m .

C on sistor iu m  fan g o d t  att e t t  så om ista n d es d o cu m en t b ord e  läggias in  
archivum , o ch  en  afskrifft kunna tagas att wara fram m e w id  h anden  när så 
om tränger. R ecto r  sade s ig  o ch  i C am w ar A rch ivo  hafw a se d t en  sådan jord e
b o o k  på A ca d em ien s  g o d z , som  k u n d e  b ew ittn a  at K o n u n g  G u stav  A d o lp h s  
till A ca d em ien  d on erad e g o d z , hade w arit d en  fam ilien s arff o ch  eg n e  a f  lång- 
lig e  tijd er  tilbaka, ja och  för  G ustavi I. tijder.

III. A n b elan gan d e  R ev is io n s  d o m en  em ällan  A ca d em ien  och  M . B o o s  änckia  
sade R ecto r  sig  hafw a w arit b ek ym bersam  huru d en  i bästa m åtton  sk u lle  
b lifw a ansed d , och  ick e  k om m a A ca d em ien  till alt för  sto o r  gravation . H a d e  
o ch  der  o m  g io rd t an sök n in gh  både h o o s  C ancellarium  och  P roC ancellarium , 
hw ilka  lo fw at w illia  hafw a m ödan  ospard. M en  d em  w arit m y ck et ö fw er-  
h op ad e. D e r fö r e  R ecto r  s ie lf  sö k t tilfå lle att andraga i u n d erd ån igh eet sam m a  
ären d e h o o s  K on gl. M ay:tt h w ilk en  nådigt d e t uptagit och  lo fw at förklaringh, 
som  o ch  w ilia  i nåder an see  andre A cad em ien s d esid er ier . N å g o t  d er  e ffter  
hade R ector  ö fw erle fw erera t d en  m in d re A ca d em ien s su p p liq ve  till can tz lie -  
rådet H ö g h u se n  angående d en  begärte förklaringh. M en  d en  större  su p p -  
liq v en  m ed  d es d o cu m en ter  w o re  till secretarien  Schaefer le fw ererat, h w ilk en  
lo fw at w ilia  u pw achta  d e t  ärendet. Sedan  hade h. H ö g h u se n  sw arat att supp- 
liq v en  w o re  ö fw erle fw erera t till K ongl. M ay:tt m en  ännu in te t sw ar d er  på  
fallit. T å  och  R ec to r  h o o s h o n o m  anhållit, att o m  m ed  förk larn in gen  sk u lle  
något dröya, m an då  k u n d e  w in n a  b efa ln ingh  till lan d zh öfd in gen  att m ed  
ex e c u tio n  sk u lle  dröyas, d e t  han lo fw a t w illia  anm äla. N ä st  fö r  a fresandet  
från S to ck h o lm  hade åter R ecto r  hafft tillfä lle  att i u n d erd ån igh eet g iöra  h o o s  
K . M ay:tt p åm in n elsse  ib land annat o m  sam m a A ca d em ien s  d esid er ier . O ch  
K on gl. M :t nådigast sig  yttradt o m  sam m a d om . Sedan  har g ifw itz  tillfä lle  
tala här o m  m ed h  h. lan d zh öfd in gen , h w ilk en  undrat s ig  att en ck ian  ick e  sk u lle  
få sin  m ans e g e n d o m  så w äl so m  sin , e ffter  h o n  w o re  befriat från balancen. 
H ar o ch  k lagat s ig  ö fw er  h en n es  trägen h eet o ch  ön sk a t att A ca d em ien  
w ille  g ifw a  h e n n e  något till u p p eh ä lle . D e r  om  han och  skrifw it till A ca d e
m ien .

H är  på reso lverad e  o ch  nu  C on sistor iu m  att h o n  sk u lle  fa sitt åhrlige d ep u tat, 
till d e s  e t t  än te lig it u thslag  b lifw er i sak en . H w ar o m  sk u lle  gå  b r e f  till h. 
lan d zh öfd in gen . I d e t  ö fr ig e  sade R ecto r  sig  talt m ed  å th sk illige  som  warit
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ö fw e r  sam m a d o m , o ch  d em  hafw a g ifw it till förstå  s ig  in te t  annat fin n a  än  
att d o m en  b ö r  u th tydas o m  h en n es  inbrachte e g e n d o m , d e t  och  först war 
secret. L ovisiin s b erä tte lsse , fast än han sed an  syn tz w ilia  hafw a e t t  annat 
b etän ck ian d e. W ed h  afresan hade R ec to r  g ifw it h Q vaestori an led n in gh  att 
g iö ra  här o m  p å m in n e lsse  ib land andre ärender, till d es  n ågon  k u n d e kom m a  
här ifrån. M en  skattade o n ö d ig t  att flera  sk u lle  reesa  d er  e ffter , e ffte r  såsom  
här w ed  in te t  m era w o re  att g iöra , än att i u n d erd å n ig h eet anhålla o m  för- 
klarningh. H w ilk e n  m an b o rd e  w änta a f  s ie lfw a  dom arena. Secretarien  Schaefer 
har lo fw at g iö ra  sin  flijt, m e n  sy n tes  in te t  g iö ra  tillfy llest att lijta  på h o n o m  
allena , h e ls t  e ffter  så som  han ick e  e lle r  hade så g o d  t tillträde h o o s  d e  höga, 
so m  kan sk ie  b eh ö fd es . W o re  o ch  d e  som  hade berättat att han w ed  con -  
fron ta tion  när d o m e n  sk u lle  afsäyas in te t  har hafft d en  w eten sk a p  i sak en  som  
k u n d e förn ö y a  dom aren a  i d e t so m  b eh ö fd es . C on sistor iu m  fö ll på Prof. 
O l. R u d b eck iu m  på h w ilk en  tilfö ren d e  vo tera t w ar, d en  o ch  d e t  lo fw at hade  
att w illia  reesa  ö fw e r  o c h  h ie lp a  d e sse  ärender till ändskap. R ecto r  påm in te  
att d en  so m  d e t  s ig  a n to g e  b o rd e  g iö ra  d e t  ick e  a llenast m ed h  sorg få lligh eet, 
utan  o ch  w arsam pt d er  m ed  um gå.

IV . In le fw ererad e  R ec to r  tw en n e  M . B o o s  e n c k io s  fu llm ach ter  g ifn e  1 6 5 4 . 
d. 4 . o ch  14. A p rilis , h w ilk a  h ad e w arit brukade uti R e v is io n , o ch  nu der  
ig e n  tagne e ffter  C o n sisto r ii begäran. M em o ria lb o k en  ö fw er  M . B o o s  hand- 
tern ingar so m  o c h  w ar begärt fans i C am m aren  h o o s  e n  skrifw are b en em p d  
M örck , m e n  h o n o m  in te t  kunnat d e n  extradera fö r  än han fin ge  b efa lln in g  
a f C o lleg io ; d e t  R ecto r  h ad e anm ält, m en  h in te  in te t  a fb ijda d es swar.

V . R ecto r  frågade o m  något b r e f  w o re  ankom m it från H :s K on gl. M :t till 
C on sistor iu m  an gåen d e Acad:ae räkningar, o ch  på h w em  d es  answar k om m a  
b o rd e , h w ilk e t K on gl. M :t berättat wara affårdat. Illustriss. C ancellarius o ch  
sagt sig  d e t  fått och  sk ickat till A ca d em ien ?  despondebatur. C on sistor iu m  n e
kade sig  hafw a b ek o m m it sam m a bref.

V I. O m  su ccesso re  till P ro fess , ling . or ien ta liu m  b erättades i S to ck h o lm  som  
sk u lle  någon  hafw a in k o m m it h o o s  K on gl. M :t m ed  en  su p p liq v e  o ch  b erop at  
s ig  på  Illustriss. C ancellarii recom m en d ation , hw ar på o ch  h o n o m  w o re  sam m a  
p ro fe ss io n  bew illia t. M en  e ffter  såsom  m an ey  k u n d e  erfahra h w em  d e t w arit. 
Illust. C ancellarius o ch  berättat s ig  in te t  hafw a recom m en d erat en  a llena, u tom  
m äm pnt flera , e ffter  d en  a n led n in g  so m  och  C on sistor ii b r e f  g ifw it h ade, och  
att han h e ls t  har u th sed t P erin ger  d er  till, h w ilk en  ännu w o re  u tom lan d z  
stadder, ty  sy n tes  d e tta  ären d et hafw a något u n d er lig it sam m anhangh , och  
b o rd e  d erföre  e ffter  han d en  närm are frågas d er e ff ie r , på d e t  o ch  Prof. 
S teu ch iu s k u n d e  k om m a att n iu ta  sin  fu lla  lö ö n , o ch  n ågon  d e e l a f  ordin , 
p r o fe ss io n e  lingg . tild elas Prof. B usch agrio . D e t  o ch  Illust. C ancellarius skat
tade h e e lt  sk iä lig it, o ch  in te t  b öra  h o n o m  wägras. H w ar o m  P rof. S teu ch iu s  
s ie lf  w ille  än w ijdare g iöra  p å m in n e lsse , m en  m ed  förm od an  at C on sistor iu m  
m ain ten erad e h o n o m  w ed  sin  rätt att han nu  strax fin g e  stiga  till sin  fu lla  lön .

V II. O m  spanm åls h an d len  i S to ck h o lm  hade Q vaestor berättat fö r  R ecto re  
att han e n  p o s t  hade u thfäst fö r  8  i  d. t:n fö r  d h e t ö fr ig e  w ille  d e  ey  
g ifw a  m eh r än 8 . d. D o c h  w ille  han d er  w ed  g iö ra  sin  flijt.

V III . G io rd e  och  R ecto r  b erä tte lsse  o m  d e  p u n cter  so m  staden  här i U psala  
har in fört e m o t  A cad:n  o m  hw ilka  o ch  tilförn e  är skrifw it. Sade sigh  hafw a
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d er  o m  g ifw it secreteraren  A g r ico n io  n ö d ig  in form ation  o ch  lem n at någre  
d o cu m en ter  h o o s  h o n o m . H o n o m  o ch  lo fw at att w illia  g iöra  sit bästa.

IX . R ecto r  sade s ig  a f  I llu str issim o  C ancellario  hafw a förn u m m it o m  någre  
b r e f  h w ilka  w o re  erhålne g e n o m  en  och  annan a f  H :s K. M :t på några stora  
stip en d ia . H w ar ö fw e r  w o re  begiärt Illust. C ancellarii rådh, h w ilk en  tyck te  
d e t wara illa att d e  fa ttige sk u lle  um giälla , sig  o ch  giärna w ilia  d e t  fö re 
k om m a så w ijd a  g iör lig it w o re , m en  wara swårt d er  m ed  um gå sedan  K on gl. 
M :tz b r e f  w o re  g ifn e . C on sistor iu m  reso lverad e  att när sie lfw a  b refw en  in
k om m a sk u lle  m an ö fw erlägg ia  huru beqw äm ligast k u n d e  sk ie  en  u n d er
dån ig  repraesentation h o o s  K on gl. M ay:tt.

X . C on sistor iu m  påm in te  att stud eran d e u n g d o m en  har tagit s ig  före  sk iu ta  
e ffter  foglar på ladorne, hw ar a f  lättel. k u n d e hända någon  olycka; fan der- 
fö re  n ö d ig t wara, att an tin gen  m ed  in tim eran d e  e lle r  annat tien lig it sätt u ng
d o m en  sk u lle  åthw arnas. H w ilk e t  o ch  sk ied d e  några dagar d er  e ffter  då R ector  
lätt sam m an kalla sen io re s  i alla landskaper, m ed  förm aning  att d e  hwar h o o s  
sin e  landskap  sk u lle  g iöra  här o m  en  alfw arsam  p åm in n elsse .

X I . O m  H arw ijk z qw arn o ch  des w atn  hade R ecto r  talt m ed  R ijck z  Skatt
m ästaren  [S ten  B ie lk e ] , h w ilk en  lo fw at w ilia  laga att A ca d em ien  b lifw er til-  
fred z stält, så snart R ijckz affairerne uphöra.

X II . T a ltes om  N y b e lii  an sök n in g  e m o t C onsist:m  uti K on gl. H o fR ä tten . 
H w ar w id  P ro fesso r  L undius berättade s ig  der o m  hafw a talt m ed  praesidenten  
h. K n u t K urck, h w ilk en  lo fw at w ilia adsistera A ca d em ien  i g iö r lig  m åtto . 
P ro testen  som  C on sistor iu m  har affårdat uti sam m a saak, sade R ec to r  s ig  hafw a  
låtit in sk icka  uti sittian d e rätten .

X III . O m  d en  r eco n v en tio n  som  K on gl. C  am w aren  sö k e r  e m o t C o n 
sistoriu m  e ller  d es fu llm äch tige  u ti d en  agerade sak en  e m o t M . B o o , p åm in te  
C on sistor iu m  sig  böra  wara sorgfä llig t o ch  att P rof. O l. R u d b eck  hade u n d er  
händerna d er ö fw er  upsättia  e n  förk larein g .

X I V . B egärade R ecto r  b lifw a underrättat huru  w ijd a  S am uel O d e liu s  W -  
G o th u s är bråtzlig  fu n n en  til d e t  g io rd e  dråpet på H edraeum , em ed a n  han ick e  
a llenast strängei. är handterat w ed  sie lfw a  fån gzlan d et o ch  ö fw erfö ra n d et från  
S to ck h o lm , utan o ch  ännu s itter  i fän ge lsse . C on sistor iu m  berättade h o n o m  
ick e  finnas sk y ld ig  till s ie lfw a  dråpet, m en  h o n o m  i b eg y n n e lsen  w arit angifw in  
ib land d e  andre. P rof. L undius sade wara illa  at ick e  närm are strax d er ö fw er  
är ransakat; o ch  at d en n a  O d e liu s  så h ö g t är an g ifw en  o ch  d er  på så hårdt 
handterat. D e  andre P ro fe sso res  sw arade att hans landzm äns re la tion  och  angif- 
w an d e graverade h o n o m , s ig  ick e  kunnat w etta  h w em  m äst w arit bråtzligh. P ro- 
R ecto r  V ereli/w  sade sig  hafw a kallat tilsam m an P ro fesso res  i kyrck ian  o ch  
frågat o m  han sk u lle  slippa uth? D å  b lifw it bew illia t att han sk u lle  k om m a  uth  
på cau tion  a f tw en n e  g o d e  m än som  b o fa ste  w o re . D e m  han alt här till ick e  
kunnat fa. R ecto r  m e e n te  att e ffter  såsom  han fu n n itz  o sk y ld ig  till gärn in gen , 
fast än han tillijka  m ed  andre s in e  landzm än hade d ö lt  th e t, han o ch  nu  
m eh r lijd it än han b ord e , o ch  w arit alt för  o b illig t handterat g e n o m  d e t  
angifw an d et so m  o m  h o n o m  sk ied t är, b ord e m an in te t  stränga h o n o m  till så 
starck cau tion  o ch  b o faste  m än, d em  han in te t k u n d e  fa, e ffter  han in te t w o ro  
h o o s m ånga b ekant. Ä n te lig en  reso lv era d es att M agnus [B ran zeliu s] C ursor  
tillijka  m ed  A d ju n c to  R h od iin  sk u lle  in läggia  sk r iffte lig  cau tion  för  p ro cessen
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skull. Hwar på han skulle slippa uth. Berättade och Rector sig hafwa i Stock
holm förnum/wit att den Tidelius som mehre är brotzlig i det dråpet spöries 
gå i Stockholm, men lijkwäl hålla sig undan. Consistorium fan rådeligit giöra 
påminnelse hoos magistraten i Stockholm eller öfwerståthållaren att denne 
måtte efftersökias och sistera sigh.

XV. Frågades huru wijda war kommit med Kiörlings böcker och hans 
creditorers afbetalande? ProRector swarade en deel wara försålde och pen
ningarna stå i Consistorii skåp, och att cassa studiosorum borde först der af 
hafwa sin betalningh.

XVI. Taltes om den citation som war gången på Ausii sterbhus att clarera 
sin skuld wed en wiss termin. Och berättade Prof. O. Rudbeck att Canutus 
Ausius will gärna beqwäma sig, och sålunda winna Consistorii günstige promo
tion uti andra sina angelägenheeter; wore nu rest till Stockholm att conferera 
med sina anhörige. Arfwingarne hade och ursächtat sig att de icke kunde 
praecise comparera till förestälte termiin. Syntes altså nödigt att ställa dem 
en wiss termin före. Prof. Gartman påminte wara nödigt at och Mathesius 
skulle här om tilskrifwas, att han tillijka med Ausio bringer ährendet till änd- 
skap, effter som hwarcken Nyman eller Bremers effterlåtne beflijta sig der om. 
Andra meente att de sielfwa genom Ausii pådrifwande borde förena sig här 
öfwer, och att förrige Consistorii bref wore gångit till samptl. arfwingar och 
interessenter. Ausius sades och hafwa tagit på sig att giöra aftal medh de flera 
anhörige.

XVII. Rector begärade wetta hwad förelupit war under sitt bortowarande 
uti den twist som war emellan Aschebom och Svederus. Berättades något uti 
Consistorio majori och minori hafwa warit före, hwilket acta kunnat uthwijsa. 
Rector reserverade sig sin rätt att der uti tala, effter såsom han bäst wiste 
hwad der uti förelupit war ifrån begynnelsen.

XVIII. Taltes åter om Pourels böcker af hwilka Ekebom fordrar sin betal
ning. H. Verelius sade att somblige äre sålde, och somblige stå qwar. När 
der på fordras kunna de effter proportion fa sin betalningh. Man kan intet 
bära dem böckerna i händerna.

XIX. Frågades och hwad tillgiordt war uti Klintens cautions skriffts inlef- 
wererande. H. ProRector Verelius swarade att den wore inkommen, och 
honom hafwa begiärt sin och bookhållarens underskrifft såsom till wittne. Det 
de och wille effterkomma när skriften framteddes.

XX. Citation som Consistorium begärt på pastorem i Skiefftuna M. Erland 
[Aurenius] wara kommen för seent, och altså det ärendet upskutit.

XXI. Giorde Rector påminnelse om immission i Grötens egendom som 
länge är lofwat. Prof. Ol. Rudb. swarade, Samuel Steen nu hafwa den under 
händer.

XXII. Till h:r Johan Unge W-Gothum wore bref gångit angående hans 
skuld till Tillaeum. Men h. Unge der på intet swarat Consistorio.

XXIII. Hwad med humblegårdarne wore tillgiordt, hwilka effter förrige 
sluth borde komma till någon richtigheet, kunde acta gifwa berättelsse om, och 
stå allenast på execution när åhrsens tijdh det kan tillåta och wintren är för
bi j.

Rector berättade sig förstått att h. Bergenhielm warit anmodat något der
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wed sökia på sin swärmoders wägnar. Och effter såsom han och hade andra 
Academiens ärender under händer, och lätt der wed förspöria all bered- 
willigheet, syntes rådsampt att med humblegårdarne något lijtet kunde hwijla.

XXIV. Academiens hemman som Hadorphius har borta, borde med all 
billigheet komma dlbaka sade Rector, men nu ey wara tijd hårdt der på drifwa. 
Ty det man drifwer blifwer doch fruchtlöst. Och wed så fatta djder kunde 
Hadorphius giöra Academien någon tienst, effter såsom han har godh weten- 
skap om des egendom och blifwer offta ålidt att giöra der om berättelse. 
Han och sagt sig aldrig hafwa den tanckan att willia det alienera från Aca
demien, utan att han finge niuta det, effter Kongl. brefs innehåld så länge 
han är itt membrum uti Antiqvitetz Collegio här i Upsala. Consistorium war 
tilfredz att der med anstodo, doch borde han skriffteligen förklara sigh att 
han ey wille draga hemmanet undan Academiens possession.

XXV. Rector frågade hwad dag wore uthsedd till mutationem rectoratus, 
och om icke der med kunde anstå till den 16. Decembrö effter han så nyligen 
wore hemkommen. Men swarades att Consistorium funnit beqwämligast det 
kunna skie d. 14. Decembr/j.

8 December.
Consistorium majus d. 8. Decembr/V närwarande Rectore D. Benzelio, 

h. Gartman, h. Lundio, h. Rudbeck, D. Hoffwenio, h. Verelio, h. Arrhenio, 
h. Norcopense, h. Spole, M. Steuchio, M. Micrandro, h. Bilberg och Sec
retario A. G.

I. Rector frågade hwilkom reditus inscriptionis, som i Rectoris frånwaro 
inkomma, böra tilfalla, antingen Rectori eller ProRectori? Sade sig wäi wetta 
att tilförende blifwit om slijk casu resolverat, nbl. Anno 1628 15. Augusti, 
men skulle Consistorium annorledes nu behaga at här om sluta, woro han 
giärna tilfredz der medh. Consistorium swarade altijdh warit wanligit att Rector 
upburit jämväl och de inkompster, som i hans frånwaro hafwa fallit, börandes 
och nu Hans Magnificence dem så mycket hellre åthniuta, som han i sitt 
bortowarande hafft mycket beswär och omak för Academien wijdh rijckz- 
dagen; hwarföre och Consistorium Rectori nu flijtigt betackade.

II. Berättade Rector att bookbindaren Siwert fordrar betalningh för den 
skuld han har att praetendera, effter Körlingen. Frågade om han inlefwererat 
någon specification på samma sin praetension, och om någon wiste huru stoor 
hans fordran wore? Consistorium swarade, honom fuller inlef[we]rerat en räk- 
ningh der på, men meente den samma icke wara aldeles liqvid och till troende, 
hwar om Siwert skulle upfordras och tillspöries . . .  Vid §. 5. Hwarföre resol
verades att emädan ingen behörig verification på räkningen finnes wara giord 
af Siwert, och man ellies icke kan tildela samma hans insinuerade specification 
något säkert witzordh; fördenskull och för större säkerheet skull bör ett 
alment anslag skie på intimations taflan, om praetensionernes lagliga af- 
giörande, och en wiss termiin der till sättias, hwarföre innan Kiörlingens 
arfwingar måge inkomma at wijsa om de gitta, Siwertz praetension och räkning 
icke wara giltig, och att i deras närwaro de andra creditorerne måge wijsa 
sin fordran wara lag- och skäligh.

III. Sade och Rector några wara som effter Murich komma och fordra en
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rättmätig skuldh, men wara illa der medh beskaffat at befal. Ringius och 
Anders Ersson i tullen fatt Murichs syster, som war här i förleden wåres 
och bestälte om hans begrafningh, uth hans arresterade saker, dem hon med 
sig bortförd t, undantagandes en koffert, som Ringius menar wara så rijk, 
att den kan betala all Murichs skuld, ellies har och Jöran [Månsson] bagare 
som Ringius berättar, uthlofwat at erläggia det som i betalningen felas kan på 
kofforten. "Resolutio. Consistorium meente wara bäst, att förr än man något här 
med förfarer, erkundige hans syster som boor i Finland om detta, och at hon 
creditorerne med det forderligaste förnöyer, men skulle och det intet skie, 
ypnas kofforten, och om den icke är sufficient till hans skuidz afbetalning, 
måtte Jöran bagare tillijka medh Anders Ersson och Ringius sökias derföre, 
emädan med deras tillståndh Murichs saker blifwit bortförde.

IV. Berättade Rector Academiens bonde i Urssebo och Film sochn nu som 
i höstas beswära sigh öfwer Elsarboerne, att de intagit en stoor deel af 
Urssebo skog, och fält der mycken weedh, på hwilken han begärar förbodh; 
och emädan i höstas resolverat blef, at här effter skulle nogare undersökias, 
altså sig låtit kalla till sigh befal.m Jacob Andersson at höra hans berättelsse 
här om, hwilken och sagt att Elsarboerne undfått dom der på att få intaga 
skogen, men Academien intet wettadt der af. Här emot meente h. Verelius 
ingen domb wara gifwen eller afsagd, utan dem egenwilligt procederat. Hwar- 
före resolverades i. Att bref afgår till Emporagrium medh begäran att han 
wille sättia skogen i qwarstadh så länge, att der på intet hygge skeer, till 
des de wijsa fram sina skiäl och domen der på och om någon domb wore 
gången, Academien måtte få communication och vidimerat copie der af, då 
Acad:n der på will söka hoos Kongl. HofRätten restitutionem rei in inte
grum. I samma bref begiäres och att execution på bonden måtte fortsättias, 
som för några åhr sedan blef bewilliat af landzhöfdingen och icke fullkomnat.

V. Siwert inkom och effter tilfrågan betygade att Kiörlingen A:o 1670, 
under grefwe Axel Oxenstiernas rectorat tilstådt denne inlefwe[re]rade räk
ningen. Vid. §.2. Resolutio. Der på resolverades att der effter skall sökias in 
actis.

VI. Academiens rättare i Skeberga klagar öfwer häradzfougden der å orten, 
at han oachtadt Qvaestoris gifne attestatum om den resterande giärdens giorde 
lefwe[re]ringh, hotat honom med pantning för de 12. öre kopp^rmtz aug- 
ment till drabanternes tractamentz penningar, emädan de intet af Cronones 
befallningzmän woro upbume.

Res. Copie af landzhöfdingens bref till Consistorium, att Cronones män 
sig icke befatta medh Academis böndernes uthlagor, sändes honom till
handha.

VII. Wachtdrängen Erich Larsson supplicerar at få betalning för den tienst 
han i 9. månars tijdh giorde i wachtmäst:s Brokens ställe. Resolutio. Om han 
derföre intet tilförende niutit, bewillias honom 12. d. kmt af expense- 
penningarne.

VIII. Waltuna präste änckian tillijka med en an»or hustru, fordrar af en 
student Nicolao Barck W-Gotho, som nu är blefwen präst, wid pass 20. d. 
kmt, klagar att han bortrest och intet betalt sin skuldh; och hoos Waltuna 
änckian wara en tilsluten koffert med några hans saker. Resolutio. Barcken til-
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skrifw es här o m  och  anm anas at m ed h  d e t  ford erligaste  con ten tera  d em , och  
d er  han innan en  w iss term in  nbl. 6 . w ek o r  d e t  ick e  e ffterk o m m er  så yppas  
k offorten .

IX . Frågade R ecto r  o m  något fö re lu p it  m ed  Sunnerstad  h em m an ets in lö 
sande? C on sistor iu m  sw arade in te t d er  uti wara passerat, sedan  Secretarius  
i höstas war till änckian , o ch  p åm in te  h e n n e  der o m . 'Resolutio. D e r  e ffter  
sk u lle  nu m ehra  effterfrågas, o ch  d er in te t  w o re  n ågot a f d em  s lu te t, sk u lle  
lan d zh öfd in gen  tillijtas.

X . B erättade R ecto r  paedagogi Joh . H a lsii so n  [O lo f] i T o rn e  wara a n k om 
m en  m ed  e tt  p rom ot. b r e f  till sigh ifrån hans fader, m en  ick e  försed d  m ed  
något te s t im o n io , e y  e lle r  a f  någon  p ro fec t i stu d iern e , w illian d e  sök ia  att 
k om m a till d ep o sitio n ; frågade o m  han m å adm itteras, em ädan R ecto r  d er  till 
för  hans incapacitet sku ll ick e  kunnat sam tyckia; utan fö rs lo g  nu, at, em ädan  
han är långw äga k o m m en , w o re  bäst, h e lst  em ädan han ringa m e d e l hafw er  
att hålla s ig  praeceptorem  privatum , att han b lifw er som  en  annan sch o leg å sse  
under någon  landzm ans in form ation  ö fw e r  w in tren , o ch  hans fader i m ed ier  
tijdh  tilsk rifw es, at hans so n  till exerc itia  academ ica  är o m o g e n , så at han till 
d ep o s itio n  in te t kan adm itteras, m ed  m in d re fadren w ill hålla h o n o m  en  privat, 
praeceptorem , e lle r  sk icka  h o n o m  till stifftes  gym nasium .

X I . Frågade R ecto r  om  något sed an  företag itz  i Laurini saak? C on sistor iu m  
sw arade wara reso lvera t at b re f der  o m  sk u lle  afgå till Acad:ae C ancellarium , 
o ch  p ro jec te t  d er  på con cip era t a f  h. V e r e lio  a llered a  up läsit o ch  adproberat.

Sade o ch  R ecto r  att så fram pt någon  sagt h o n o m  n ed erlagt saken  e lle r  
g ifw it tillståndh  till för lijk n in gh , så  är sådant a ld e les  o b ew ijss lig it , h e lst  
em ädan in gen  a f  d em  som  w arit i d en n a  action  in teresserad e  något ord  m ed  
h o n o m  talt d er o m , u n d er d es  w arande rectorat.

X II . R ijck z  Skattm ästarens h. S teh n  B ie lk e s  b r e f  till C on sistor iu m  a f d. 30 . 
N o v e m b m  u p lästes, hw ar uti H :s E x ce lh ce  1. begärar at em ädan  han uti 
Tobiae W esth ers  (so m  länge sed an  qv itterad t A ca d em ien  o ch  stip en d iu m et till 
e n  änckia förpachtat, m en  b efin n es  w ara a f  så förm ö g n e  m ed e l at h o n  a f  
s ig  s ie lf  kan subsistera) stä lle  har updragit stud . P e tro  H a le n io  stip en d iu m  
B ie lk ia n u m , so m  d er  e m o t m y ck et to rfftig  är, b: te  änckia förd en sk u ll m åtte  
utan u ppehå ld  ig en  restitu era , hw ad h o n  a f  innew aran d e åhrs räntor uppbu rit 
hafw er. 2. Förm älar H :s E x ce lh ce  p o s t  scrip tum  at b o n d en  Joh an  Larsson i 
W äp p eb y  in k o m m it m ed  en  su p p lica tion  d er  uti han m y ck et besw ärar s ig  
ö fw er  b :te  änck ia , att h o n  ick e  a llenast fö rh ö g t praebendeböndernes w an- 
lig e  u th lagor till 3 i  t:a utan  o c h  in lagt h o o s  d em  fo lck , so m  m ed  b ön d ern es  
om k ostn ad  sk o la  u th tröska  deras sp an n em ål, w illian d e a f  innew arande åhrs 
gröd a , g iöra  d e  förrige  åhrens å terståen d e  u th lagor b eta lte; h w ilk et såsom  
H :s E x ce lh ce  förm en ar s ig  aldrig b ew illia t, o ch  b ö n d ern e  m ed e ls t  e tt  sådant 
o b illig t h andterande o u n d w ijk e lig en  w arda ru in erad e. C on sistor iu m  w ille  låta  
sig  i sy n n erh eet deras C onservation  w ara reco m m en d era t, så at m ed  d ess  rän
tor, som  till p io s  u su s leg era d e  äro, ic k e  n ågot e g en w illig t sk in n an d e drifw as  
m å.

Resolutio. Sw ar afgår till R ijckzSkattm ästaren  d er  på , hw ar uti o ch  C o n sis to 
rium  förklarar s ig  ö fw er  sin  re so lu tio n , o ch  huru d e t  är k o m m it till att så 
är b lifw it reso lvera t, nem b l. p å  d e t  b ö n d ern e  förlijd it åhr ick e  sk u lle  ru in e-
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ras, men wille RickzSkattmästaren annorledes der med disponera, står det 
uti hans behagh.

XIII. Sal. Prof. Aurivillii änckia supplicerar till Consistorium, att hennes 
son Olaus måtte fa för sin sal. Faders meriter skull blifwa beneficerat med 
stipendio Regio. Ytesolutio. Så snart som någonsin möyeligen skie kan, skall 
han blifwa hielpt der med; kunnande han i medier tijdh anmäla sigh hoos 
någon wiss facultet, som kunde nu mera omwårda sig om honom.

XIV. Profess. Gartman begiärer skriffteligen at ibland de ärender som hoos 
H:s Kongl. M:t anmälas skola af Prof. Rudbeckio, och pro memoria up- 
sättias måtte den difficultet som verserar emällan honom och sal. Scheffers 
änckia om Flogstad hemmanet. Resolutio. Det bewilliades.

XV. Orgnistens Zellingers änckia hust. Cathrina Gulickzdotter supplicerar 
nu i lijka måtto som d. 3. Nov. i Consist. minore at Depositor Dn. Asche- 
bohm måtte betala henne 35. d. kmt fyllest för de af honom förhyrte loge
menter. Här wijd frågade Rector hum tilkommit war, at i denna saken wore 
sålunda resolverat, effter hon annorlunda tillförende afgiord war, och Aske- 
bohm tilstådt sig böra swara till heela hyran, effter han antog husrumen utaf en 
annan studioso, som allereda war der inrymbd medh sina saker, hwilken och 
betalte 15. d. på samma åhrs hyra, för den tijdh han logementerne innehafft. 
Sigh intet troo at det 10. cap. BygB. Stl. har den meningen och här compe
tenter allegeras. Detta bijföll Prof. Lundius, effter saken så hängde tillsammans 
woro en transport af contractet; ellies beswärade sig Rector at å den twisten 
emellan Aschebohm och Svederum, och den der uti gångne domb i Consistorio 
minore war giord någon ändringh, såsom skulle warit vitium in processu, 
säyande sig willia nogare blifwa informerad, huru der medh är beskaffat.

XVI. Uplästes h. Rudbecks projecterade swar till Kongl. HofRätten, på des 
inkombne bref och communication af Kongl. Cammarens i Kongl. HofRätten 
inlagde beswär emot Academien, som skulle hon uti den emällan henne och 
M. Boos änckia verserande saak, medh oskiälige tillmälen graverat thet Kongl. 
C ammar Collegium.

XVII. Andres Rhodiins och Magni [Branzelii] Cursoris cautions skrifft för 
Samuele Odelio inlefwererades och lades ad acta. Rector beklagade at Odelius 
kommit i swårare apprehension än hans förhållande meriterat, och han der- 
före mycket lijdit, befarande derföre någon olägenheet.

XVIII. Uplästes stud. Dn. Joh. Peringers bref till Rectorem odaterat, der 
uti han begärar at de salaria, som Jonas Rugman wijd Acad. i des lijfztijdh 
niutit, måtte honom effter H:s Kongl. M:tz allernådigste bewillningh gifwen 
Kongzöhr d. 12. Feb. 680, hwar uppå en copie medföllier, för förflutne 
twänne åhr sedan sal. Rugman genom döden afgick, wärckeligen tillställas. 
Res. Consist:m lofwade fuller at willia befordra honom till b:te salaria, men 
honom icke kunna den niuta för 2. åhr tilbaka, emädan Rugman allenast för 
1 i  åhr sedan död blef, och hans änckia wordet bewilliat nådåhr.

XIX. Qvaestoris h. Arrhenii bref af d. 6. Decembm till Rectorem uplästes, 
hwar uti han förmälar sig 1. talt medh cancellierådet h. Höghusen, hwilken 
lofwat beställa om förklaringen öfwer Kongl. Revisions domen i M. Boos 
änckios saak. 2. Fådt hoos hofcancelleren h. Erensteen tillsäyelsse, at då saken 
företagas till förklaringh Hans Excellence der wijdh skall giöra sitt bästa
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för Academien. 3. Begär at emädan H:s May:tt reesar bort på några dagar, 
och fördenskull ingen straxt reesar till Stockholm, bref då måtte skrifwas till 
den som nödige finnes at procurera Acad:s angelägenheter, der iblandh och 
till Agriconium, att icke något måtte resolveras för Upsala stadh emot Acad:n 
uti deras postulater, hwilket Consistorium hölt onödigt emädan Prof. Rud- 
beck emot söndagen lärer reesa till Stockholm och i förtijdh tala med weder- 
börande herrarne om Academiens angelägenheter. 4. Sig talt med öfwerst 
Ramswärdh om Pastad och fatt till swars att öfwerst Fägerstierna bekommit 
af H:s Kongl. M:t samma hemman, och honom strax begynt at föra dijt 
timber, hwarföre det swårligen lärer kunna komma till Academien igen. 
5. Sig hafft stort beswär medh spannmålens uthtingande.

XX. Uplästes h. Rudbeckii project af det swar som till h. landzhöfdingen 
afgå skulle angående M. Boos änckia, hwars innehåldh af copieboken tagas 
kan.

XXI. Påminte ProRector h. Verelius huru wijda med saken emällan Prof. 
Micrandrum och Sotens hustro [Anna] komwit war, nembl. at effter en weder- 
börlig hennes deprecation hoos Professoren, förlijkning skiedde dem emel
lan, och at Prof. Micrander henne och hennes man tilgaf, hwad de honom uti 
sine skrifftelige inlagor injurierat medh, doch med det förord at hennes man 
Soten skulle inkomma med en skriftelig deprecation derföre, effter han sielf 
i sina skriffter Prof. förorättad, hwilket hustrun och lofwade skie skola, men 
honom nu intet willia praestera; hwarföre ProRector bad, att Rector wille 
lagl. Soten tillhålla, sin skyldigheet i detta måhl at fullgiöra. Detta lofwade 
Rector sig på det möyeligaste at willia pådrijfwa.

XXII. Berättade ProRector h. Ol. Rudbeck advocaten Schaefer effter Con
sistorii bewillningh fldt 36. rd. specie, hwarföre han och med tacksäyelsse 
inkommit.

XXIII. Resolverades att ibland de puncter som för Prof. Rudbeck pro 
memoria upsättias att beställa i Stockholm, och så införes om det brefwet 
som kommit ifrån May:ttet och RijckzDrotzen om M. Boos änckios egen- 
dombz beskaffenheet, och är förkommit.

13 December.
Consistorium extraordinarium d. 13. Decembr/j närwarande Rectore Mag

nifico, D. P. Rudbeckio, M. Holm, h. Gartman, h. Lundio, h. Rudbeckio, 
D. Hoffwenio, h. Arrhenio, h. Norcopense, h. Spole, h. Columbo, h. Mic- 
randro, h. Bilbergh, h. Qvaestore Arrh. och Secretario A. G.

I. Berättade Rector sig beskickat Soten effter Consistorii godtfinnande, 
medh begäran han wille underskrifwa den af Consistorio projecterade depreca- 
tions skrifft, men honom ingalunda welat det effterkomma, sagt sig heller 
willia undergå hwad straff Consistorium honom påläggia täckes, än skrifwa 
der under. Prof. Micrander begärte här emot at blifwa protegerat för en 
sådan obetäncksam menniskios grofwe och ährerörige beskylningar, menan
des en sådan som så sine förmän medh neslige ord angriper, icke måtte 
hafwa förswar under Acad:n.

II. Frågade Rector om det swaret som skall afgå till Reybnerum af hwad 
innehåll det bör wara, om man för utan det man förmäler sigh erhållit
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hans bref och skall läggia det till, att då han skickar hijt sitt arbete, skall 
det öfwersees, och sedan Consistorii betänckiande der ötwer honom med
delas. Det fan Consistorium rätt och wederbörligit.

III. Lars Unonius inkomb och begärte 1. at hans saak emellan sig, Lars 
Andersson Krook och Prof. Ol. Rudbeck, angående en summa penningar som 
Professoren säyer Lars Unonium hafft undan, för hwilke han skulle upkiöpa 
något godz hoos Lars Andersson, måtte blifwa uptagen emädan han sedermehra 
införskaffat sigh behörige documenter till sakzens uplyssningh.

2. Att han måtte fa inlösa sitt silfwer som fuller lagl. upbudit och lag- 
ståndit warit, och nu i \oläsligt ord] händer står, men intet blifwit honom lagl. 
först hembudit.

3. Begär at hans räkningar måtte igen revideras och at han tillij ka medh 
befal. Ringio måtte få resa åstadh och see igenom böndernes böcker, och om 
något der warit tilbaka satt, det skedt igenom hans eget wållande; det 
tilstod fuller Unonius men meente sig icke hårdare böra hand teras än andra 
hans medbröder. Consistorium swarade honom thet tilförende wara giort, 
hwar till han betygade sigh då felat. Sedan han tog afträde öfwerlade Con
sistorium desse 3. hans propositioner och resolverade 1. honom skulle tillåtas 
at fa wijsa fram sine documenter uti den twistige saak, emällan Prof. Rudbeck, 
Lars Andersson [Krook] och honom, doch wille Prof. Rudbeck det erhålla, 
att Lars Olson [Unonius] icke måtte agera, utan igenom en fullmächtigh, emä
dan han mycket twetalig är. Hwilket Doctor Hoffwenius och så bewittnade, 
och lärer finnas i protocollet att han derföre blifwit afsatt ifrån sin tienst. 
Hwarföre effterlät Consist:m at denne saken måtte antagas. [2.] H. Rud- 
beckius sade silfret honom wäl 10. gånger blifwit hembudit. Fördenskuldh 
skulle af actis efftersees hwad der utinnan wore passerat. 3. Fan Consistorium 
olijkt, oskiäligit och med widt uthseende conseqventier sammanfogat, at be- 
willia honom få reesa medh Ringio och revidera böndernes böcker, sedan 
det tillförende afgiort dömbt och exeqverat wore.

IV. Mentionerade Rector om det förbod som skulle skie om skiutande; 
ehuruwäl det hade warit i betänckiande det skulle skie igenom någon intima- 
tion, lijkwäl emädan curatores nationum för andra orsaker, woro sammankal
lade hoos Rectorem, ty befaltes dem hoos hwar sitt landskap förmana den 
studerande ungdomen medh sådant skiutande wijd ladorne aldeles att innehålla, 
det de och lofwat. Wijdh samma tilfålle hade och curatores nationum extra- 
derat catalogos studiosorum, hwar af ett extract inlefwererades af 849. studio
sis.

V. Sade Rector en O-Gothum Danielem Schenberg wara ankommen, som 
wijd pass 7. åhrs tijdh warit ifrån Acad:n och läst för barn, och begär ar 
blifwa inskrifwen på nyo till societatem; frågade om, emädan han intet har 
något testimonium ifrån den orten han kommer, han då måtte der till admitte- 
ras? 'Resolutio. Emädan han hafwer disdplarne medh sigh, hoos hwilka han några 
åhr warit, hwar af kan skiönias honom wara rätt i sina ärender, fördenskull 
effterlätz honom at blifwa inskrifwen.

VI. Petri [Albogii] Cursoris son Petro nekades att komma till deposition, 
emädan han till exercitia academica är incapabel.

VII. M. Boos bönder klaga sig blifwit hotade af häradzfougden med pant-



168o: 13 december 2 0 7

n in g  fö r  häradzhöfd in gsp en n in garn e. O ch  M alm a b o n d en  nu  w arit in n e  so m  
sagt A ca d em ien s  rättare fordra u th lagorn e o ch  d em  förre  w arit förbudna, 
a f  häradzfou gd en  R oxen .

Resolutio. D era s u th lagor stån d e  så län ge i qw arstad i lo c o  ter tio , till w ijdare  
b esk ed h  o ch  förslagh , h w ilk e t com m u n iceras m ed  R o x e n , ty o m  d e  sk u lle  
in n estå  h o o s  b ö n d ern e  är till b efarandes d e  b lifw a förtärde. O m  häradz- 
h öfd in gzp en n in garn a  k u n d e  in te t w ist slu tas, för  än m an far H :s  K on gl. 
M :tz förk laring  d er  på.

V III. E en  qw arneräkn ing  på U p sa la  qw arn in sin u erad es a f  h. Q vaestore, 
h w ilk en  i sådan form  ställas sk u lle  so m  p rojecterad  war, o ch  i sy n n erh eet  
frågade o m  d en  o m k o stn in g en  so m  sk ier  p å  qw arn en s reparerande ic k e  b ör  
tagas a f  qw arnens åhrlige in k o m p ster , h e llre  än bygn ingzp en n in garn a  so m  här 
till sk ied t är? em ädan  qw arnen  e llie s  sk u lle  synas draga m eh r  än h on  w ärke-  
lig en  inbringar, o ch  ig en o m  bygn in gz p en n in garn es anw ändande till qw arnens  
reparation  är A ca d em ien  i någon  sku ld h . C onsist:m  fan a ld e les  skäligt att 
qw arnens utan- o ch  innan bygn ingh  b estås a f  qw arnens in k o m p st, lijkw äl så, 
att till sam m a reparations o m k ostn ad h  swarar ord in arie  o ch  extraord inarie  
staten , e ffter  p rop ortion  a f  sin  u pbördh  a ff  sam m a qw arn, o ch  sålunda ad- 
p rob erad es d en n a  form  a f  rächningen .

IX . P åm inte R ecto r  att em ädan  co n stitu tio n es  d e t  förm å at m an b ör drifw a  
på at räkningarne b lifw a a f  w ed erb ö ra n d e  förfärd igade till b eh ö rig  tijdh . 
N u  w arande Q vaestor då w ille  låta s igh  w årda o m  at utan d rögzm ål för
färdiga räkningarne; w illian d es R ecto r  m ed  d en n a  p å m in n e lsse  o ch  åthw ar- 
n in g en  wara i län gd en  utan sk u ld h , o m  något sk u lle  e m o t förm od an  här 
utinnan  försum m as, h e lst  em ädan  K on g l. M :t w ijd  M . B o o s  sakz a fd öm -  
m an d e har låtit för liu d a  d e t  böra k om m a på deras answ ar so m  d er  på in te t  
drifw a, och  s ig  in te t troo  n ågot h indra a f  rächningarne w ijd  d en n a  tijdh  årligen  
kunna slutas. H är p å  frågade Q vaestor, o m  d en  u p b ö rd en  so m  fougdarna nu  
upbringa uti stäm b n in gen  w ijd  Thom ae tijdh  skall kom m a till 6 8 0  e lle r  81  
åhrs b o o k . Får d en  k om m a till 8 1 . åhrs b o o k , så kan rächn ingen  nu straxt 
förfärdigas, m en  skall h o n  k om m a till 8 0  åhrs b o o k , så m åste  d er  m ed  dröyas  
till bättre fram  inpå w in tren , till d es  u p b örd en  kan b lifw a clarerad. C o n s is to 
r ium  m e e n te  d en  kom m a till 6 8 0 . åhrs b o o k , em ädan  d etta  är u n d er s id ste  
term in en  a f  åhret, o ch  altså kunna adm itteras någon  n öd igh  drögzm ål till 
e ffter  jul, m en  m ed h  åthw arningh att d e t  in te t  dragas fö r  långt uth.

X . P åm in te  R ec to r  o m  jo rd eb o k en  so m  sk u lle  e ffte r  C o n sisto r ii g o d tfln -  
nande läggias i förw arn ing  in arch ivum , at Q vaestor w ille  låta afcop iera  h en n e , 
o ch  hafw a c o p ie n  d er  a f  s ie lf  w ijd  h an d en , m en  le f[w e ]r er a  or ig in a le t in  archi
vu m  m ed h  d e t  ford erligaste .

X I . B erättade R ecto r  Å k erb lad h  w arit h o o s  s igh  i m o rg o n s b ittijda, o ch  
begärt få arrest på några so m  han h afft m isstancka o m  hafw a sig  ö fw er-  
fa llit i natt m ed  sk iu tan d e g e n o m  fö n stren . Resolutio. D e t  m åtte  närm are effter-  
h ö res  o m  d e  sk iäl so m  han har at belägg ia  d em  m ed  m isstancka, äre w ich tig e  
at w in n a  arrest på d em  m ed h .

X II . B ew illia d es  F leu v er in o  [F lu verin o] M ed e lp a d io  8 . d . sm t a f  cassa  
stu d iosoru m  till h ie lp  i sin  fattigd om .

X III . Sade R ec to r  wara in fö r t a f P ro R ecto re  V e r e lio  i a lbo stu d io so ru m  at
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4 . st. O -G o th i b lifw it e m o t  sin  o ch  D eca n i tillå te lsse  ad m itterade a f  C o n 
s is to r io  till d ep o s it io n , frågade huru  d e t  tilk om m it?  C o n sisto r iu m  förklarade  
sig  d er  ö fw e r  sålunda, att em ädan  d e t  sk u lle  sk ie  m u tation  m ed h  d etta , och  
d e t  k u n d e  så hastigt in te t w ärckställas, förr än b isk op arn e o c h  gym n asiern e  
b le fw o  d er  o m  adverterad e, fö rd en sk u ll ad m itterad es d e  så länge.

X IV . B erättad e M agnus [B ran zeliu s] C ursor s ig  p å  R ec to r is  befa ln in gh  warit 
h o o s  Laurinum  o m  a ctio n en  em ällan  h o n o m  o ch  P len in g en , då Laurinus sagt 
s ig  e ffter  C on sistor ii tillå te lsse  ingått fö r lijk n in g  m ed  P len in g en . R ec to r  sade  
ännu som  tillfö ren d e , s ig  a f  d en n a  för lijk n in g  in te t  w etta . C on sistor iu m  för
klarar o ch  s ig  att h on  uthgår a llena  p å  ex p en sern e .

X V . Q vaestor begärte  stip en d ia treg istret em ädan  tijd en  tilstu n d ad e, att deras 
salaria b lifw a u th d elad e . In sp ecto res  lo fw ad e  at förfärd iga d e t  sam m a, och  
le fw erera  Q vajstori d e t  m ed h  d e t  ford er lig ste .

X V I . G io rd e  R ecto r  en  va led ic tio n  till C o n sisto r iu m  m ed h  tien - o ch  z ier lig  
serm on , tackande 1. G u d h  som  låtit d en n e  rectorats bördan  ick e  wara sig  
för  swår, utan så när- som  frånw arande u n d erh ie lp t s igh  d en  sam m a ö n sk e l. 
att draga till fö rm o d e lig it  n öye . 2 . C o n sisto r io  so m  uppå hans k a lle lse  sig  
flijtig t in finna låtit. 3. Ö n sk an d e  fu tu ro  R ecto r i m y ck en  lycka , sam pt at ährlig- 
h e e t  och  sann ing  m åtte regera  hw ar o ch  e n  C o n sisto r ii le m  o ch  led a m o t, så 
at d er  ig en o m  all o e n ig h e e t  o c h  in triger m åtte  sop iera d e  och  fö rek o m n e  
blifw a.

H är uppå sw arade M . H o lm  på C o n sisto r ii w ägnar, b etack an d e R ecto r i för  
d ess store  hafde om ak  o ch  besw är fö r  A ca d em ien s  w älståndh , så när- och  
frånw arande, ö n sk an d e  at d etta  e m b e te t  till h o n o m  flere  gån ger m ed  lijka  
su ccess åter k om m a m åtte.

R ectoratus  
con su ltiss im i 

D o m in i  
C aroli Lundii.

18 D e c e m b e r .

C on sistor iu m  m ajus d. 18 D e c e m b m  närw arande R ec to re  M agnif. h. L undio , 
D . P etro  R u d b eck io , D . S k unck , M . P etro  H o lm , h. G artm an, D . H o ffw e n io ,  
h. A rrh en io , h. N o r c o p e n se , M . C o lu m b o , M . M icrandro, Q vaestore o c h  S ec
retario  A . G .

I. N o v i  officiarii
(1 ) A d sesso res  C on sistor ii m in oris co n stitu era d es  in  facult. th eo l. D . P etrus  

R u d b eck iu s , in facult. m ed ica  D . P etru s H o ffw e n iu s , in  facult. p h ilo s . h . N o r -  
co p en sis  o ch  M . M icrander.

(2 ) In sp ecto res  aerarii R ecto r  h. L undius, o ch  h. Arrheni/zr.
(3 ) D eca n i facu ltatum , in  th e o lo g ic a  M . P etru s H o lm , in  juridica h. G art

m an, in m ed ica  D . H o ffw e n iu s , in  p h ilo so p h ica  M . S teu ch iu s.
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II. Petrus Teng[g]ren W-Gothus begär testimonium, sades af Rectore läst 
för Petraei änckios son, och rest i fiol hädan williandes nu blifwa präst. Pro
fessores sade och sig intet ondt medh honom wetta, ehuruwäl de ey eller känna 
honom. Hwarföre bewilliades honom testimonium.

Doct. Benzelius ursächtade sigh, at han icke kunde komma för särdeles 
olägenheet skull, denna gången up i Consistorium.

III. Qwarnspanmålen i Ekeby, Ulfwa och Wattholmen taxerades at sällias 
för 10. d. t:n rogh och malt. Blandsäden som böndren uthgiöra af sin afrad 
slötz at föryttras för 6 £ om det står derföre till att bekomma.

Prijset på kyrckiohärbergs spannemålen sattes till 8. d. t:n öfwer hufivudet 
för korn, råg och hwete.

IV. Borgaren Johan Hansson inkallades och frågades om han wille någen 
handel med Acad:n ingå om spannemålen, så den som finnes i kyrckiohär- 
bärgen, som afradz spannemålen? Johan Hansson frågade hwad kiöp der på 
woro? Honom swarades at spannemålen, som finnas i kyrckioherbergen sällies 
för 8. d. och afradzspannemålen för 6 i  d. t:n. Här till swarade han det 
kiöpet wara något dyrt, men will lijkwäl betänckia sig der på mädan Con- 
sist:m nu samman woro. Här wijd begärte Johan Hansson, at den spannemålen 
som han i fiol handlade af Academien, måtte förunnes honom för lindrigare 
kiöp, än han blifwit honom upsatt före, emädan den war mycket sliög och 
intet blef honom i rättan tijdh lefwererat. Consist:m sade at åthskillige Pro
fessores hafwa gifwit några dahier mehr än han, wara och tilförende här uti 
resolverat, hwar ifrån Consistorium nu icke kunde gå.

V. Prijset på den spannemålen som skall föras till Kopparbärget kunde nu 
intet slutas något wist om, utan anbefaltes Qvaestori der medh att handla som 
han bäst kan till Academiens winnest; hwarföre h. Qvaestor och sade sig 
skola reesa till Kopparbärget i julhelgen.

VI. Gafz af Qvaestore wid handen at 2. små hemman i Luttregiäla och 
Frössunda sochn, äre mycket af sig kombne och fördärfwade af åboernes 
stora rest, och omächtigheet at bruka hemmanen. Sade och en bonde Erich 
Jahansson i Tuna erbiuda sig at wedertaga hemmanen, men at bruka dem bägge 
under ett. Hwilket Consistorium så mycket mehra agreerade som Qvaestor 
berättade samma bonde hafwa några ökar och cre[a]tur, så at han mycket wäl 
skulle kunna uprätta hemmanen. Här wijd begärte och Qvaestor, att Acad:ae 
böndrens klagomåhl icke måge uptagas i Consistorio för än de dem först 
angifwit hoos sigh, och at Qvaestor då dem må för Consistorio föredraga, 
emädan bönderne stundom heelt obefogade komma och beswära sigh i Con
sistorio, och stundom icke wetta rätt angifwa sin saak, prostituerandes för
denskull sin rätt.

'Resolutio. Det bewilliades.
VII. Insinuerades och uplästes Hans Kongl. May:tz bref dat. d. 24. Maij 

1679 för pastoris i Åhuus Casten Rannovi [Rönnows] 3. söner* at åthniuta 
stipendio Regio af 600. dr smt åhrligen; der på uplästes och RijckzDrotzens 
bref till Consistorium af d. 10. Decembr/V 1680 om samma ärende, och at

* Hans två söner Andreas och Magnus hade den 15 december inskrivits vid universitetet. 
14—7 3 4 2 2 0  Sallander
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Consistorium  w ill låta wara sig angelägit att fullgiöra H :s K ongl. May:tz 
nådige willia här uti.

"Resolutio. D h e få i facultate theologica  2. rum, i fac. juridica 1. rum, i m edica 
är intet vacant, i philosophica 2. rum, och insätties i näste C onsistio då och de 
andre insatta warda. M en penningarna stå inne till wijdare beskedh, och till 
des Profess. R udbeck kom m er ifrån Stockholm , hwilken till äfwentyrs här om  
något anmält hoos H ans Kongl. May:tt och fatt swar på A cadem iens i slijka 
måhl inlagde beswär.

R ector berättade honom  och begärat en  w iss inspectorem  för d et land
skapet, emädan icke långt till lära flere kom m a der ifrån, som  kunna giöra itt 
anseenligit landskap. Resolutio. D e t sam tycktes och.

VIII. Inspect. stipend. i philosoph. facult. frågade:
1. O m  Bergm an längre skall niuta stipendio? Resolutio. H an far d et intet 

längre.
2. O m  Johannes Paulinus Finno som  warit hela term inen hädan, och icke 

infunnit sig m ed ursächt bör behålla stipendium ? Resolutio. Man håller sigh  
här uti effter constitutiones, och Paulinus går sitt stipendium  qwitt.

3. O m  Hedraei sons stipendium  icke expirerar? Resolutio. Jo.
4. O m  D :r D aniels [Sidenii] sons stipendium  skall prolongeras? Resolutio. 

H :r Rijckz D rotzens b ref för honom  fulgiöres, och hans stipendium  för- 
länges, allenast skall sädan determ ineras på huru långh tijdh.

In facultate theologica, inspect. frågade 1. O m  Bergm ans stipendium  är 
uthe? Respondebatur. Jo.

2. O m  Petri Noraei B othniensis stipendio? Respondebatur. D e t är för denne  
term inen ledigt.

3. O m  Marcandri stipendium  skall förlänges, emädan R ijkzD rottzens bref 
är honom  lefwererat 2. m ånader för än han wärckeligen kom  till att åth- 
niuta stipendio? Qvaestor sade sig  lefw ererat honom  uth stipendium  för denna  
term inen, emädan han war upsatt på stipendiat registret. Fördenskull resol
verade Consistrm at hans stipendium  för fölliande term in blir ledigt.

4 . O m  icke Petri Tystbergs Suderm . stipendium  expirerar, em äd. han på en  
lång tijdh icke warit w ijdh Acad:n? Respondebatur. Jo.*

IX . B elov ius supplicerar om  några penningar a f cassa studiosorum  till hielp  
i julhelgen. Resolutio. H on om  bewilliades 8. d. sm t m en  m ed det förordh, att 
han icke wijdare kom m er igen , och m edh slijk begäran graverar cassam stu
diosorum .

X . B ew illiades Petro H alen io  ex  actis C onsistorii siste resolution angående  
stipend. B ielkianum .

[Samma dag.]
C onsistorium  m inus strax der effter närwarande R ectore h. Lundio, M . Petro  

H olm , D . H offw en io , h. N orcop en se , M . S teuchio  och Secretario.
I. Berättade R ector någre W esm annos h oos sigh inkom m it m edh klagomåhl 

öfw er någre W erm elandis, hwilka de förm eent, natten em ällan tijsdagen och  
onsdagen hafwa öfw erfallit sig  öfw erdådeligen, Laur. Elingium  ett stort sår

Punkt 4 inskriven av Olaus Rudbeck.
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i hufw udet huggit, och en  annan Laur. N ezen iu m  benäm bd än wärre i armen  
sargat, Laur. Skult [Schult] sårat illa i arm en, och D an. H u sseliu m  i handen  
huggit och  ellies slagit; sade samma W erm elandos blifwit hem m a hoos sigh  
exam inerade, m en intet w elat någon ting bekänna; hwarföre och  emädan  
bem :te W esm anni allenast dem  m edh m isstancka belagt, begärandes förden
skull de m åtte arresteras, R ector och dem  der m edh beläggia låtit, sam pt nu 
upkallat till w ijdare förhör.

Inkom m o altså på of:an b:te Laur. Elingii och N ezen ii wägnar Jac. B oétiu s  
och D an iel Flodberg, så och Laur. Skult, och D aniel H u sselius i egn e  personer, 
anklagande W erm elandos H aqvinum  Carlheim , och  Laur. Linderot (hw ilken  
in tet war tillstädes utan rest bort utur arresten) så och  h. Ernstens [Ehren- 
stéen s] drängh Christian H o lm , som  föllier:

D å  wij hoos Leym ans, hwarest sen iores a f landskapet uti en  särskilt der till 
uthsedd kammar rectoratsdagen sam m ankom bne w oro till en  lijten  collation, 
sutto i wår roo och lustigheet, funno wij partie utom  porten stående, som  åth- 
skillige gånger satte wärian på bröstet på dem , som  a f wårt com pagnie uth- 
gingo; och  när de som  inne w oro begynte klockan wid pass 9. at skingras, 
kom m o de m ed påkar och wärior på wåra luckor, förde up dem , sköto  
in 3. skott, och rände in  gen om  fönstren m edh wäriorne; och  då Flodbergh  
steg  fram till fönstret, stötte  d e honom  i bringan m edh ett uddlöst tingh, 
så at han röök utur wägen. Sedan, sade Flodberg, g inge Elingius och N e z e -  
nius uth, och straxt der uppå Laur. Skult, hw ilken drog sig  genast tillbaka inom  
porten  igen, em ädan han såg dem  fara illa m edh Elingio, hw ilken b le f swåra 
huggen i hufw udet, och fålter till jorden. D e  hafwa och skiutit på honom , 
som  Elingius säyer och Skult hörde 1. eller 2. gånger, ropandes skiut h onom  
han är hård. B le f  och N ezen iu s huggen i arm bogen itt farligit sår, så att 
man lijtet hopp har om  hans lijf. D er  effter lopp en  novitius Joh . Flodaeus 
in till ett annat lag hoos Leymans, berättade dem , huru illa de utom  porten  
fore m edh Elingio och des kamerater. Hwar uppå de strax i händer tagit, 
hwad dem  förekom m it, gått uth och  iagat der m ed bort dem . Bardberaren  
T recou tilspordes, hurudana såren woro? H an swarade dem  wara m ycket elaka 
i synnerheet N ezen ii, hwilken lijder en outsäyelig plåga, warandes alle senorne  
i armen neder om  bogen afhuggne, hwarföre fettsegen  ym nogt på honom  
rinner, så at hans lijf m ycket pericliterar; m en D:r H offw enius sade, såret i 
sig sielfft icke wara lethalt, så frampt icke någon accident tilstötande w ordo. 
Elingium , sade T recou , wara huggen i hufwudskallen, inwom den första taflan, 
m en intet så stoor fahra m edh honom  om  lifwet. Laurent. Skult är stötter  
m edh en  järnteen tem m el. diupt sår i arm en, m en der m ed wara ingen fara. 
Till w ittne beropa de sig på W -G othis G abriele Sch olen io , och N ico lao  
R hodiin , hwilka warit samma affton på Salom ons Forsells källare kl. 7. och  
berättade, at Lindrot tillijka m edh Eurelio inkom m it till sigh; Lindrot hafft 
en  stoor sabel och Eurelium en  stor kiortel på sigh och der under en  stoor  
wäria. Lindrot sagt sig skola slå alle dem  han m ötande w orto. D em  träffat 
2. G othlandos, som  hade fio ler at gå m edh sigh och spela på gatun. H otat 
och sigh m edh hugg och kiört sig at föllia m edh uppåth Fiärdingen; och  
då de kom m it till Rhodiins härbärge en  V erm el. Bratt kom m it ihoop  m ed dem , 
och sedan strax der effter in m ot 10. st. andre, em ot hwilka Eurelius och Lind-
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rot begynt at skrijka. Sig då w elat gå bort, m en dem  hotat sig m ed hugg och  
stryk, och då de äntligen begynt att löpa, dem  då hint N ico l. R hodiin  och  
slagit honom  all om kringh och ett blått öga, som  han nu för C onsistorio  
fram wijste. D etta, sade W -G othi, skiedde kl. 9. W esm anni tilspordes hur 
m ånge de w oro, som  slogo  Elingium? D e  swarade 10. eller 12., sade och att 
Carlheim tillijka m ed Erenstens dräng Christian H olm  tilstå sig warit m edh. 
D e  samma bekände det och effter tilfrågan in för C onsistorio, sade, Lindrot 
hafft en sabel, Erenstens dräng itt par pistoler, Carl Sylvium  bössa, hw ilken  
och dragit up lukan, och stött in m ed järnteen, Aron Sylvium  en  af- 
bruten eldgaffel, Erensten fuller warit m edh, m en gått bort då rum oret 
begyntes.

Christian Holm afhördes särskilt och berättade som föllier: Klockan 
emällan 5. och 6. gick min herre och iag uth at låta laga itt par pistoler 
som sönder woro och iag bar under råcken; då wij kommo wijdh gamble 
torget, mötte oss bägge Syivii wijd Dombbroon, bode min herre gå medh 
sig hoos Göstaff Forsell på trycktaffelen. De fölgdes så åth och funno der 
för sigh Carlheim och Lindrot, Loccenius war och der, men gick straxt dädan. 
Något der effter kl. 7. wid pass gingo wij uth och stältes oss så wijd en wägg, 
då kom itt stort partie illa skrijkande och ropande hunsfotter på oss. De ginge 
alt fort och wij fölgde effter dem, at see hwilka de woro, men när de kommo 
till store torget, ginge de från oss i en grändh, at wij intet kunde see hwart 
de togo wägen. Altså stadnade wij wijd hörnet, der fönstren sedan blefwo 
sönderslagne. När wij der lijtet stådt, kom en uth i porten och kastade sitt 
watn; till honom gick Carl Sylvius och frågade hwad han war för een? Han 
swarade, Edre hunsfotter hwad willien I hafwa, gå I här på mord? Der öfwer 
wardt Sylvius onder, och emädan den andre gick straxt in igen, sprang Sylvius 
till fönstren medh en järnteen han hade, och stötte igenom fönstret der 
med på en som der inne war, så at han flög afsijdes. Sedan sprang Lindrot 
till medh sin sabel, och slog på lukan, och fönstret sönder, ropande, skälmar 
och hundzswotter här uth, iag skall stå Eder som en ärligh karl. Då stod Eren
sten itt stycke der ifrån, och bad dem hålla inne medh sådant owäsende. Der 
effter kom en uth, som hade kappa på sigh, frågade om de wille slås medh 
honom, wij swarade oss intet hafwa medh honom at beställa. I det samma sade 
och han, frågande lijkwäl hwarföre wij öfwerföllo deras luckor och fönster? 
Lindrot swarade för det de der inne kallat sigh hunsswåtter. Elingius sade, 
om du intet tijger, skall iag taga och bära in dig. Lindrot swarade: det skall 
iag wijsa digh, sprangh så till och satte foten för honom, så at han föll 
öfwer ända i marek; sedan drog han uth sin sabel, och slog först medh 
det flata, men högg och sedan med det hwassa. I det samma kom en heel 
hoop uth medh stänger och en medh wäria, hwilken gick så starkt på mig, 
at iag måtte taga till pistolen laddat medh löst kruth, och sedan lössa honom 
för fotterna på honom. Men han förfölgde mig alt fort, och högg mig 
medh sin wäria i axlen. Änteligen körde då wåra in den igen, och togo 
störarna af dem. Men sedan kommo åter andra uth, och jagade oss alt till 
Dombbroon, hwarest wij kommo undan och skildes åth. Mehra hade han intet 
att berätta, utan att Lindrot högg alt fort omkring sigh, då de woro tillsam
mans medh de andre.
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Carlheim inkallades, refererade som föllier: nembl. Lindrot kommit till sigh 
klockan 5. Dem fölgtz åth på Göstaff Forsells kiällare, Loccenius kommit och 
der in, men gått straxt bort igen, sedan Sylvios, Erensten och des drängh 
[Holm] kommit dijt och spelat trycktaffel medh sigh alt till kl. in mot 9. 
Dem då allesamptl. gått dädan upföre åth Dombbroon; och itt partie kommit 
illa skrijkandes och gåendes åth stora torget, Sylvium sagt: lätt oss föllia effter 
dem, på det wij måge fa see hwad de äre för ena. Då wij kommo till store 
torget skildes de bort från oss, och Carl Sylvius ropade på dem hunsswottar. 
Hwar på en kommit i itt fönster (som Sylvii berättadt, emädan Carlheim då 
war itt stycke nedre på gatan) och ropat hunsswåttar, bediande dem töfwa 
till des de kommo uth. Der medh ryckte den äldste Sylvius, som heeter Carl, 
upp luckan medh en järnteen, och stack in igenom fönstret. Lindroth kom 
och straxt löpandes på luckan medh sin sabbel, högg och badh dem komma, 
sade sig skola bijda dem som en ärligh karl. Carlheim då bedt dem låta wara 
sådant, tagit och wiskat Lindrot bort ifrån luckan, men honom straxt lupit 
tilbaka, huggit och skält dem der inne för skälmar och hunsswåtter. Carl
heim då welat gå bort men Lindrot förhindrat honom. I det samma en heel 
hoop uthkommit, och ibland dem Elingium, hwilken Lindrot, som han sielf 
för Carlheim berättadt, kommit ihoop medh. Elingium gådt på honom och 
hafft sin kappa swept om armen; men Lindrot stött omkull honom, och 
Erenstens dräng i det samma skutit af pistolen, laddad med löst krut, säyande, 
om du intet går hädan, skall iagh skiuta ihiäl digh. Lindroth huggit Elingium 
medh sin sabel, och slagit honom sedan medh flatan. Lindrot sedan gått till de 
andre igen och tagit Sylvios medh sigh, af hwilka den äldre Carl hade en järn
teen, och den yngre Arendt [Aron] en afbruten eldgaffel. Der med dem kört 
Wässmannalänningarne in. Sedan, sade Carlheim, sig bedt dem gå hem, men 
i det samma kommit en heel hoop och flere uth igen, med störar och påkar, 
en och hafft en liustra, hwar medh han slagit till Carlheim, men Carlheim 
tagit den samma af honom, och gifwit honom der medh itt slag igen, gående 
så sin wägh, sade och at en kastade itt wedträ effter honom, hwilket han up- 
tagit och slängt effter dem igen, men ingen der med råkat. Han berättade och 
at Lindrot, fått itt skarpt slag i skallen, så at han stulpit öfwer ända, men hint 
lijkwäl upp och luppit bort. Frågades huru månge de woro i föllie då skadan 
skiedde? Han swarade, ingen mera än sigh, Sylvios, Erensten och des drängh, 
och Lindrot. Eurelium och Bratt gått från sigh på källaren, och intet warit med 
då combatten skiedde. Erensten och så stått afsijdes wijd en bagerboo, och intet 
giordt något. Rector frågade Boétium och Schult, hwarföre de icke omstände- 
ligare anmält sitt klagomåhl först hoos honom hemma, emädan de då allenast 
sagt sig hafwa någon misstanka, på Carlheim och Lindrot, kunnandes dem så
dant doch icke tillläggia, der de lijkwäl någon mehra kundskapp, om saken 
synes då alle redo hafft? De swarade sig detta om Erenstens drängh icke 
wetta fatt, och hwad mehra sedan i saken klart blifwit, för än rätt nu, då de 
ingingo af Prof. Steuchio. Förehölt och Rector Carlheim, hwij han så aldeles 
emot sitt samwette då frijgiorde både sig och Lindrot, säyandes sig med wittne 
skola bewijsa både sin och Lindrots obråttzligheet. Carlheim swarade der till 
intet. Rector sade der jempte, sig och dragit straxt misstancka till Lindrot der 
om, hafwandes fördenskull belagt honom med arrest med tillsäyelsse, at om
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han den violera skulle, han då bördan å bak tagande och det straff under
gående worto som constitutiones förmå.

21 December.
Consistorium extraordinarium majus d. 21. Decembm närwarande Rectore 

Magnif. h. Lundio, D. Benzelio, h. Gartman, D. Hoffwenio, h. Verelio, h. 
Arrhenio, h. Norcopense, h. Spole, h. Columbo, M. Steuchio, M. Micrandro, 
h. Bilberg, Qvaestore och Secretario A. G.

I. Uplästes landzhöfdingens LillieCronas bref till Academien af d. 17. 
Decembm att 1. Roderskiöld medh något måtte behielpas till uppehälle i 
dess fattigdom. 2. Att Acad.n wille träda till liqvidation medh henne inom d. 
15. nästkommande Januarii. 'Resolutio. Till den förre puncten är förr swarat, 
hwar wijd man ännu sig håller; men till den andre swaras, att Academien 
gärna låter sig infinna till liqvida//on, allenast wille h. landzhöfdingen sättia 
och så henne en wiss tijdh och ort före at der till medh Acadrn inkomma, 
besynnerligst här in loco som wederbörligst är.

II. Berättade Rector Jahan Hansson sedan sidste Consist:m, uthlåtit sig om 
wist prijs för spanmålen, williande gifwa 7. d. t:n öfwer huf:det så wäl för 
kyrckiohärbärgz- som afradz spannemålen, sade honom det gärna willia winna 
af Consistorio, för den resolution det samzwa fålte i wåras, nembl. att effter 
han i fiol fick mycket slög spannemål, och den samma i rättan tijdh icke blef 
honom tilhanda fört, han då skulle i åhr få blifwa gratificerat med dess bättre 
kiöp. Consistorium meente det wore alt för lijtet, men wille han gifwa 7 i  
d. t:n så må han hafwen derföre; doch lembnades omsider Qvaestori fritt 
at handla medh honom det bästa han kunde till Academiens nytta.

III. Resolv. att copie skulle begäras af de postulater som staden inlagt emot 
Academien, så och af de resolutioner som der på fålte äre.

IV. Mentionerades om det timbret, som Acad:n gifwit till prästegårdens 
reparation, hwilket sombke mente torde lända Academien till gravation, emä- 
dan staden nu hoos H:s Kongl. May:tt anhållit at och Academien måtte obli- 
geras at skiuta till scholemästare- och prästegårdzens upbyggiande; hwarföre 
det borde der medh innehållas någon tijdh ännu till des resolution komme 
ifrån H:s Kongl. May:tt. Resolutio. Det blir wijd den förre resolutionen som 
är noga och wäl limiterad och praecaverad.

V. Berättade Rector, klagomål warit inkommit om en excess, hwilken förr i 
Consistorio minore af d. 18. Decembr/V nästwekne till ransakning warit före, 
börandes nu effter processen uptagas wijdare i majore. Uplästes altså acta 
ofwanb:te Consistorii, angående ransakningen här om. Sedan de upläste wore, 
sade Rector Arent [Aron] Sylvium, Erensten, Henric Loccenium som i förre 
Consistorio icke woro tilstädes, nu wara wijd handen, och fördenskull böra 
inkallas till examen.

Hindr. Loccenius inkom, och effter aflagd wittnesedh berättade sigh hört
1. af Carlheim onssdagzaffton på postmästarens [Håkan Bergwalls] källare, 
huru han tillijka med Laur. Lindrot, bägge Sylviis, Erensten och des drängh 
[Christian Holm], Bratt och Torsten Eurelio warit ute om tijssdagzaffton och 
borta wijd stora torget slagitz medh en hoop Wesmannis, hwilka hafft både 
störar och liustrar, Lindrot då huggit Elingium och Nezelium och hafft en
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stoor sabbel, Carlheim bekänc och sig hafft en sabbel, den äldste Sylvium en 
järnteen, och den yngre en afbruten järngaffel. 2. Refererade LocceniÄJ Lind
rot bekänt för sigh sistleden torssdagzafton, at han huggit Elingium, och 
stött omkull honom 2. ganger, och sedan huggit både Elingium och Naze- 
nium [Nezenium]. Och då Elingius sedan stadnat, illa huggen, wijdh hörnet 
i gränden der brede wijdh, Lindrot någon stundh der effter igen kommit till 
honom, warande och så illa slagen i hufwudet af de andre sina wederparter; 
och då Elingius frågat, hwad han war för en? honom swarat sig wara en Öst- 
giöthe, säyandes sig troo at de andre, som så en stundh tornerat sampt sig 
och honom huggit wara Vermelandos. Bekände och Loccenius om Lindrot, 
Eurelio och Brätten äfwen som Rhodiin och Gabriel Scholenius i Consistorio 
minore d. 18. Decembm.

Sedan inkomb Aren [Aron] Sylvius, som gäster i klockaregården, berättande 
om actionen som föllier: När min bror Carl Sylvius och iag kommo emällan 
klockan 5. och 6. om affton på gamble torget ihoop med Erensten, worto 
wij öfwerens om, at gå in på trycktaffelen hoos Göstaff Forsell, och då wij 
dijt kommo, funno wij 4. st. Vermelandos där för oss, nbl. Carlheim, Lind
rot, Brätten och Eurelium. De tre, Lindrot, Brätten och Eurelius gingo bort, 
men wij, Erensten, och Carlheim blefwo qwar. En stund der effter kom Lind
rot igen, då wij och strax gingo uth. Lindrot hade en stoor sabel, Carlheim 
och så en sabel, Erenstens dräng äfwen så och itt paar pistoler, Erensten sielf 
hade en stukat, men iag hade en afbruten eldgaffel, och min bror en säng- 
teen, hwilka wij togo i händerne då wij skulle gå hem, at wäria oss medh om 
så omträngia skulle, emädan wij hörde några illa ropa. Då wij kommo till 
Dombroon, hörde wij itt partie illa skrijkande wijd kyrckian, hwilka gingo 
gatan uthför åth Swen skomakare; wij fölgde sachta effter dem alt upp åt 
Leymans hörn, och då de kommo längre upåth torget, ropade de hunssfatter 
och skälmar och wij sammaledes emot. Der wijd begynte några Vesmanni, 
som såto inne hoos Leymans at ropa på oss hunssfottar; hwarföre stegh min 
bror Carl Sylvius till luckan, bad dem wara stilla och hålla munnen på sig, 
elliest skulle det wanka något annat. Kom altså en i fönstret emot honom, 
hwilken min bror stötte med järnteen, som han sielf i sin skrifft tilstår, 
hwilken och af brödren inlefwererades och uplästes. Sedan steg Lindrot straxt 
till och slog sönder fönstret med sabbelen, och då wij gingo uthför åth 
kommo de uth med störar och påkar 8. eller 10. st. ibland hwilka och 
Elingius en war, som ingentera af oss tå kände. Jag gick undan effter hwarcken 
han eller iagh hade något i händerne, som wij kunde wäria oss medh. Men 
Lindrot sprang straxt till och högg honom tillijka med Erenstens drängh 
öfwer hufwudet. Der wijd stadnade Elingius, och Lindrot sprang åter till och 
stötte kull honom huggande och slående honom med sin sabel. Elingius sade 
intet annat som iag kunde höra, än at, jag skall taga och bära in digh. Eren
stens dräng stiger så till och beder honom intet hugga Elingium, men Lindrot 
slog med flata sabelen ändå altfort. Sedan gaf Lindrot sig up åth torget bättre, 
och kom ihoop med de andre Vesmannis wijd pass 4. eller 5. st. ibland hwilka 
och så war Nezenius, högg alt omkring sig, och skadde samma gångh och så 
Nezenium. Sedan weet iag intet hwart Lindrot tog wägen, men de woro så 
hårt ihoop medh honom, at han miste halsduken och fick itt stort hål i huf-
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w udet. Sedan kom m o öfw er 30. e ller 40 . st. uth, hwar m edh wij luppo war 
wäg; w ettande icke eller iagh hwad sedan m ehr passerade. Erensten och  Carl- 
heim , sade Sylvius, sig  intet sedt bruka sina w’ärior. R ector frågade Sylvium , 
huru det kom  till, at han gick upp åth torget, effter han sade sig willia gå 
hem ? H an swarade sig fuller w elat gå hem , m en  blif:it hindrad af de andre.

Erensten inkom b, berättade sig skolat gå tijssdagz affton m ed sin dräng at 
låta laga sina pistoler, a f hwilka den ena aldeles war sönder, m en  då han kom 
m it på gam ble torget Sylvios m ött sigh och hafft sig in på trycktaffelen hoos  
G östaf Forsell, warit der en  stundh och sedan gått uth dädan, då de m ött 
itt partie w ijd D om b b roon  skrijkandes, och dem  effterfölgt alt upp åth torget. 
O ch som  W ässmanlänningarne då ropade något, och k om m o uth, altså skildes 
iag från dem , och såg intet, huru d et tillgick, allenast d et hörde iag af Lind
rot, at han skulle hafwa giordt mäst altsammans, huggit både Elingium  och  
N ezen ium ; item  Carl Sylvium  stött genom  fönstret m ed en  järnteen. Eren
sten tilspordes om  Carl Sylvius hade någon bössa i handen? H an swarade sig 
d et icke w etta, m en honom  lijkwäl warit u te den  dagen at skiuta en  korp. 
R ector tillsporde hwad hans drängh giort m ed pistolarne? H an swarade, honom  
skolat bära dem  bort at låta lagas, effter den ena war aldeles ofårdigh; och  
hade hans dräng dem  em ot ordres missbrukat, m åtte han derföre s ie lf  swara.

Eurelius inkallades, berättade sig warit m edh Carlheim , Sylviis, Erensten, 
Brätten och Lindrot på källaren tijssdagz affton till kl. 8. Sig och Lindrot då 
gått dädan på Salom on Forsells källare, hwarest de funnit sina landzmän Ering 
[d: Laurentius Eding] och  H ofvallium  [H ögvallium ?]. Sedan sig gått neder i 
stugun till någre W ästgötar som  de warit bekante m edh. Där hållit sig  då en  
stund lustige, och H elgon ium  tagit upp ett stoop  wijn. Sedan gått uth och  hafft 
en  G ottlänning m ed sig, som  spelat för dem  på fiol. Lindrot hafft någon 
handel m edh G ottlando, m en sig icke hört, hwad han egen teligen  sagt till 
honom . D å  de kom m it till O xtorget, Bratt utkom m it utur A nders M ichelss 
gårdh, och .folgt sig upp till Fiärdingen, hwarest itt partie kom m it skrijkande 
och  ropande hunssw otter, fölgt sig effter, och  hint sig, och gifw it hugg på 
några W -G othos och dem  thå skildz åth, sig och Brätten gådt hem  och lagt 
sig kl. 9 ., sade sig in tet warit m edh då tum ultet skedde wijd torget. M en  
Carlheim kom m it sedan hem  effter kl. em ellan 9. och 10. och sagt huru itt 
slagsmål förelupit om  affton, och huru Lindrot huggit W ässmanlänningarne.

Brätten inkom b, refererande sig fölgt T orsten Eurelium , H aqvinum  Carl
heim  och G ilium  Schröder på G östa f Forsells källare, då Sylvii, Erensten och  
des drängh kom m it sedan dijt. Sig warit der till kl. 8. och då han gått dädan, 
m ött sin landzman Eurelium , hw ilken han fölgt hem  at liggia, m en emädan 
hoos honom  intet war rum, sig gått dädan och i wägen råkat en hoop  som  
spelat på fiol, hwilka han och fölgt till Sam uel [Johanssons] klockares gård, 
hwarest effter itt annat partie kom m it effter dem  ropandes och skrijkandes, 
han luppit bort, hem  och lagt sig, då klockan warit 9.

Effter något öfwerläggiande här om, lät Rector parterne inkallas, frågandes 
om de någre flere bewijs hade eller wittne? De swarade: Ney. Sedan discou- 
rerades wijdare om denna saak. Rector sade, at ehuruwäl tienligit wore, att 
med denna sakz afdömmande, upskiutas skulle till man rätta skadesman er
tappa kunde, des utan och hans. Lindrots sak, kunna graveras der något dödz-
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fall hända skulle, icke deste mindre kunde således befares, at desse, som nu 
tilstädes woro, blefwo ostraffade, som en och annan gång tilförende händt 
hade. Hela Consist:m fann fördenskull skäligt och rådligt, at desse, som nu 
tilstädes äre, effter omständigheternes anledningh plichta borde, doch kunde 
deras straff sädan skärpas, der man bättre fram till deras gravation något up- 
spana kunde.

Hölt och Consistorium Vesmannos strafwärdiga och hårdeligen böra til- 
talas, för det de 1. såsom seniores, de dee andre med gode exempel borde 
föregå, warit den affton, då mästedels altijd slagzmål och allahanda yppig- 
heeter pläga förelöpa, uppå sådant rum, som war wijd store gatan, och medh 
sitt ohud dem andre på sig reetat. 2. gått uth och inmängt sig i corell och 
slagsmål med dem andre.

Sententia. 1. Arent [Aron] Sylvius böter för roop och oliud effter consti
tutiones och stadgan 12. mk smt. 2. Aldenstundh Erensten i ransakningen 
befrijas ifrån excessen utaf de andre, ty kan han ey eller med något straff 
beläggias. 3. Emädan Carlheim warit osanfärdig i sin bekännelsse hoos 
Rectorem, hafwandes så medelst rätte skademan, som då jämbwäl tilstädes 
war, kommit undan, dy plichtar han derföre med incarceration i 3. dygn, 
och böter för oliud effter constitutiones och stadgan 12. mk sölf:rmt.
4. Erenstens dräng [Holm] plichtar för skiutande effter constitut. c. 23. de 
vita et moribus studios. §.23. medh fängelse i 3. dygn, hafwandes effter 
constit. och så förbrutit pistolarne och wärian. För oliud böter han 12. mk 
sölf:mt.

Lindrot kan nu intet effter lag och process dömas, utan upskiutas der medh, 
till des man kan honom igenfinna och annan tijdh. Men warde och några af 
de andre wijd hans ankompst eller ellies mehra graverade, skola de då derföre 
effter lag plichta.

VI. Uplästes H:s Kongl. M:ttz leydebref för Laur. Tidelio af d. ]datum ej 
utsatt] Decembr/i 1680, at fa sin sak (angående Hedraei dråpmål) in foro com
petenti fritt uthföra, och sedan effter sakzens beskaffenheet hafwa Kongl. 
nådh at förwänta, eller uti all händelsse der saken woro så grof, at den effter 
Kongl. May:tz pardons placat de A:o 1675. icke kunde tilgifwas, då honom 
måtte fritt stå, sig i förre säkerheet att begifwa som lagh säyer.

VII. Bewilliades Johanni Winge Sudermanwo 10. d. smt ex cassa studiosorum 
till hielp i sin fattigdom och siukdom.

VIII. Resolverades at Mag:r Wallerius skulle åthniuta för framflutne höste- 
termin det salarium som plägar orgnisten tilkomwa, emädan han derföre giort 
denna terminen tienst.

D h en  2. Januarii 1681. 
effter predikan praesentibus R ectore h. Lundio, h. O lao R udbeck, h. V erelio , 

h. N orcop en se , h. Spole, M. C olum bo, M . Steuchio.
Frågades om  något hindrade at Andreas U lstadius O st-B othniensis icke måtte 

bekom m a testim onium  ifrån denna A cadem ie? M. Steuchius m ente at det war 
brödren [Laurentius] som  något under hans rectorat giort hade, hwar effter  
sees kunde in actis. M en em ot denne hade ingen något att inwända; hwarföre 
testim onium  h onom  bewilliades.
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12 Januari.
Consistorium  majus d. 12. Januarii närwarande R ectore h. Lundio, D . 

Skunck, h. Gartman, h. Ol. R udbeck, h. V erelio , h. Arrhenio, h. N orcop en se , 
h. Spole, M. C olum bo, M. Steuchio, M. Micrandro, h. B ilberg, h. Qvaestore 
och Secretario Gh.

I. Andreas Rudman O-Gotho, effterläts att disputera publice de vestitu.
II. U plästes advocat Schaefers bref till R ectorem , der uti han form aler in- 

hibitorialet till h. landzhöfdingen, som  han med förre posten  skref warit för
färdigat a f h. H öghusen , intet blifw it af H :s K ongl. Mayrtt underskrifwit, gif- 
wande nu d et förslaget wijd handen, att någon a f A cadem iens m edel reser 
till K ongzöhr, dijt Hans Kongl. Mayrtt nyligen förrest, och anhåller om  under- 
skrifften, em ädan h. H ögh u sen  lofwat, at då w illia befordra d et wärket till 
ön skelig it uthslagh. H ee la  C onsistorium  bad åter Prof. R udbeck resa dijt, be
tygande ingen kun#a d et bättre förrätta än han.

III. Sade R ector at Prof. Rudbeck försträckt 12. rd. specie, som  skulle gifwas 
cancelisten Sm iedm an för brefwet; hwilka 12. rd. Consistorium  lofw ade m edh  
tacksam heet at willia betala.

IV . H . V erelius begärar 1. att studente cassans räkningh m å få inlefwereras, 
m en påm inte der hoos der uti wara någon defect och fattas 108 £ dr kop- 
ptfrmt, hwilka han sade sig icke kunna allena tillbindas att betala, em ädan då 
warande R ectores äfwen så wäl hafft nyckelen till den cassan, och så derföre  
swara böra som  han. D er  till swarades att w ederbörande der a f m åtte hafwa 
behörigh com m unication. 2. att 3. åhrs räkningeböcker icke äre reviderade 
nbl. för åhren 77. 78. 79. Resolutio. D e t skall sees effter in actis, hwilka de 
åhren warit R ectores och inspectores aerarii, som  tillijka m edh 2:ne deputatis 
af C onsistorio skola ö fw ersee hwar sine böcker.

V . Berättade R ector D:r H offw enium  sig tilskrifwit och (1 .) begärt 
att N icolaus K lefberg U plandus m åtte få disputera d e manna. Resolutio. D et  
bewilliades. (2 .) Förmält att A xel B ehm er skrifwit sig  till om  förlijkning med  
A cadem ien, hwar wijd samma h. B ehm ers bref uplästes, och  befans a f detta  
innehåld, att h. B em er sök te  tillgifft a f den skuld han A cadem ien borde betala, 
och d et för den  orätt och  fo e t han a f h enne oförskylt lijdet skolat.

Resolutio. Consistorium finner sig icke der till skyldigt, at således honom 
hafwa injurierat, utan sig fast mehr af honom blifwit oförrättat, icke desto 
mindre wore wäl Consistorium tilfredz medh en christeligh förlijkningh, Acade
miens rätt opraejudicerat, hwilket Consistorio icke anstår att i någon måtto för
ringa eller bortgifwa.

VI. insinuerade Qvaestor itt memorial på några puncter, räkningar angående, 
hwilket ligger ad acta, och blef här infört sampt der på punctewijs resolverat 
som föllier. Nbl.

1. Trettijo rdr in specie, som advocaten Schäfer nu för juhl bekom effter 
h. Rudbecks zedel, för M. Boos saak. Resolutio. De bestås.

2. Tijo rdr in specie eller siutijo siu d. 16. öre kopp^rmt som h. Rudbeck 
nyl. tog till reesepenningar åth Stockholm, uti Academiens angelägenheeter. 
Resolutio. De bestås och så.

3. Fyratijo dr kopparn t som  iag kåstade på Stockholm s reesan i sommars 
uti åkerwäsendet. Resolutio. D e  och.
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4. Etthundrade sexti jo twå dal. kopparn t som sal. h. Aurivillii änckia för min 
Qvaesturae tijdh blifwit högre balancerad än andre, och iag henne nu refunderat 
effter inspectorum serarii zedel. Resolutio. Det ratificerades.

5. Twå richzdaler in specie som  bookhållaren togh till resepenningar til 
Börstils tingh. Resolutio. D e  bestås.

6. O tta dr kopptfrwt som  Lasse wachtdrängh bekom  effter M . Rectoris 
m untelige befalning, då han reste till Stockholm  m edh bref och  docum enter. 
Resolutio. D e  och.

7. N ije  dal. 8 öre koppa rm t  som  K linten uthgaf då han reste till tinget em ot 
Joel H örner. Resolutio. D e  bestås.

8. T iugu dal. koppar/«t som  wachtdrängerne finge effter h. Rudbeckii zedel, 
då de reste effter Kilandrum Hedraei baneman. Item  sex dr kopp<zrm effter h. 
Rudbeckii zedel, som  tw enne novitii finge för det d e afcopierat docum enter  
som  ginge till Stockholm . H w ilka 26 d. ellies borde tagas a f fisco  mulctarum  
der något warit i förrådh. Resolutio. D e t ratificerades.

9. T re caroliner, som  iag på synen i Grän gaf för en  giärdzgårdh, till att 
der m ed undfly wijdare process, som  sees a f syningzdom en. Resolutio. D e  
bestås.

10. Fyra dal. 16. öre kopp^rwt som  gofw es Kongl. H ofR ätts secreteraren för 
copien  a f K ongl. H ofR ättens bref till lagm annen om  synen w edh Tom pta. 
Resolutio. D e  och.

11. Att rätta stipendiat registret för den förflutne termin måtte förfärdigas 
och mig lefwereras till rättelse och verification, att räkningen igenom drögz- 
målet icke må studza eller uppehållas. Resolutio. Der om skola wederbörande 
hafwa tijdig och behörig försorgh. Här wijd resolverades att skåniska prästens 
Casten Runnous söner [Andreas och Magnus Rönnow] niuta nu straxt 3. 
rum på stipendiat registret, och det öfrige sedan effter handen, så frampt 
H:s Kongl. May:ttz resolution icke woro der emot, hwilken Prof. Ol. Rudbeck 
sade med det forderligste afwachtes. Uplästes och wijd samma tillfälle H:s 
Höggrefl. Excellxes RickzDrottzes och Academiae Cancellarii swar uppå Con
sistorii bref för språkmästaren de Courcelles at niuta Bergmans stipend. Några 
af Consistorio sade sig icke wetta af at sådant bref afgått till H. Rijckz- 
Drotzens Excellxe för Courcelles, somblige wiste doch der af, och erhindrade 
de andre sigh och sedan at det blifwit tilförende resolverat at en recommenda- 
tion skulle afgå för honom till RijckzDrottzens Excellxe at han måtte niuta 
något salarium. Resolutio. Han far itt rum på stipendiat registret för denne 
termin, till des man bättre fram far tilsee, huru han utan statens gravation kan 
inkomma uti ett rum till.

12. Att taxan på qwarnspanmålen här i staden måtte förandras, effter nu 
ingen wijdare will kiöpa effter den förre. Resolutio. För 10. d. sällies qwarn
spanmålen här i Upsala qwarn.

13. Rådm annen Anders H ofm an begärar kiöpa någon spannemål. Resolutio. 
D e t lem bnas Qvaestori at handla d et bästa han gitter der m edh till A cadem iens 
billige winst.

14. O m , eller hwad V . Consist. w ill bestå Vennaesio för d et beswär han i 
åhr eller som m ar och höst hafft m edh Acad:s assigna/zoner i Stockholm , sär-
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d eles den sidste h. D uw alts, m ed hw ilken han lupit heia 3. månaderne. Reso
lutio. H on om  bew illiades för samma sitt om ak 4. rdr.

15. Rättaren i Skiebärga beder ödm iukel. att V . C:m täckes h oos slotz- 
fougden hielpa honom  till få execu tion  på K ijlström , effter Kongl. C om m isso- 
rial Rättens dom . Resolutio. R ector lofw ade at befordra d et till behörigt uth- 
slagh.

16. Frågas om  Erich Ersson i Taxenäs skall citeras till tinget eller intet, för 
d et han beskylt Acad. före ?tt låtit upsättia itt falskt rör wid Säfwa em ellan  
des och O rkes ägor. Resolutio. D e t  skall beqwäm l. sökes beskedh och  wittne  
på samma skälsordh, då derföre wijdare m edh jonom  lagligen procederas 
skall.

17. Frågas antingen Erich M atsson i W alskog skall fångzlas effter förre C on
sistorii resolution  eller icke, effter han nu andre gången lägrat sam///a kåna, 
och förspöries willia sticka sig undan, så snart tinget lyses, och hotar at skola  
slå ned er den  som  hem m anet fått effter honom ; hw ilken och fördenskull 
supplicerar om  beskyddh, och V. C .ii stadfåstelse på hem m anet om  så be- 
höfw es. Resolutio. C ronofougden må honom  fångzla, och  bör han intet längre 
wara wijd A cadem iens hem m an. D en  andre som  af Qvaestore i des ställe an
tagen är sade h. V erelius intet wara capabel att förestå hem m anet, emädan 
han är en lathunder och  faller i brott. D er  em ot swarade Qvaestor, sig willia 
cavera och gå i god för honom , och  att han intet skulle få sittia wijd hem m a
net längre, än han sina åhrlige uthskylder uthgiöra kunde, säyande och at han 
will sättia silfwer i pant för sigh. Resolutio. D er  bonden kan skaffa silfwer- 

j>ant, blifwer han wijd hem m anet, elliest intet.
VII. H :ro Margreta O lo f Larssons enckia i Åby wid W ästerås begärar någon 

tillgiffr på den gam ble resten, item  klagar at grannen A nders Jönsson  tagit af 
henne en haga, och 100. fampnar giärdzgårdh. Resolutio. O m  beskaffenheten  
skall af fougden W inter undersökas, för än någon w iss resolution der uti 
falla kan.

VIII. Påm inte R ector om  cronotijonden af Ausii åker, som  D:r Pehr Rud- 
beck tilkom m er at den lefwereras utan upskof af wederböranderne. H är wijd 
giorde D:r Skunck påm innelse effter Rectoris bod gen om  Cursorem , at de som  
w ille wara exem pt ifrån cronotijondens lefw ereringh, de der på skiäl wijsa skola  
i näste C onsistorio, at af de 4. åkrar, som  sal. Archibiskopen [Stigzelius] 
och des arfwingar tillkom m a, och äre belägne i Capellegärdet, som  framled ne 
Antonii W atzes anckia hafwe tillhört, faller ingen cronotijonde, emädan de äre 
honom  donerade wordne under säteries frijheet, upwijsandes till des betygande 
itt K onung Carl Gustafs, glorwyrdigst i åm innelsse, bref a f d. 30. Jun. A:o 
1655. Där uti sal. A rchiebiskopen confirm eras D rottn ing Christina; och K. 
G ustaf A dolphs donation på några gårdar, utjordar och samma ofw anbem ite  
åkrar, den han, hans hustru och barn, arfwingar effter arfwingar till en  ewär- 
d elig  och wälfången ägendom b bruka och behålla skola aldeles på sådant sätt, 
och med d e conditioner och wilkor, angående säteries frijheeter.

IX . U plästes H:s H öggrefl. Excelhces R ijckzDrottze/zs bref till C onsistorium  
af innehåldh, at émädan Prof. sal. Scheffers änckia hoos Kongl. May:tt m edh en  
klagoskrifft inkom wit, hwilken in originali m edfölgde och  i C onsistio  uplästes,
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och högstb:te H:s Kongl. M:t behagat sam m e hennes skrifft till h. Rijckz- 
D rottzens H öggrefl. E xcellxe  remittera, m edh befalning, som  sielfwa brefwet, 
hwar af copie wijd handen gafs och uplästes, uthwijsar, att undersökas skulle  
om  sakens rätta sammanhangh och beskaffenheet. Consistorium  wille förden
skull m ed det forderligste m ed änckian liqvidera om  d et hon hafwer att praeten- 
dera, fattandes der öfw er itt lagligit slut, doch gifw andes H :s H öggrefl. Ex
c e llx e  först tilkänna huru saken sig befinner, innan något definitift där uti 
statueras. Resolutio. D et skall undersökas af god e män på både sijdor, huru 
med hem m anet tillgått, och huru d et blifwit brukat alt sedan sal. Scheffer d et 
w edertogh, och hwad förbättring sederm ehra der på giord är, hwar på hon sie lf  
skall gifwa en skrifftelig upsatz. Skola och så bönderne i sam m e by och der i 
neyden instämmas att giöra der om  den berättelsse, som  de kunna hafwa och  
lagl. å ting verificera; hwar på C onsistorium  sedan gifw er sin m eningh, och den  
samma m edh H . R ijckzD rottzens H öggrefl. E x ce llx e  com m unicerar. R ector  
sace sig aldrigh warit i någon annan m ening här utinnan, än at, ehuruwäl 
hem m anet m edh rätta tilbör Profess. Gartman, man icke d esto  mindre till att 
undfly beswär, som  wijd desse tijders conjuncturer nog ändå öfw erhopa Aca- 
dciTiien måtte sammanskiuta någon spanmåhl till hennes wedergällning, der H:s 
H c jg r e fl. E xce llxe  så hafwa wille.

X . U plästes Illust. Cancellarii 2. bref, ett för Joh . Peringer, att niuta Rug- 
mans stipendio ifrån den tijdh Rugm an död blef. Resolutio. D er  om  är till- 
förende under D oct. B enzelii rectorat resolverat och at han ifrån den tijdh 
änckians nådåhr expirerade stipendium et åthniuta bör.

D e t  andre för V ilhem sonio  at niuta stipendio  R egio. Resolutio. H an adresse
ras till facult. theolog. att undergå exam en och fa der itt rum.

X I. U plästes och ett recom m en da//ons bref ifrån E[h]renflycht dat. Cris- 
tianstad d. \datum ej utsatt] för D aniele Lang at få stipendium  Regium . Reso
lutio. Ehuruwäl Consistorium  honom  intet känner, will d et icke d esto  m indre, 
för den capacitet han förspöries hafwa, wara honom  wijd första lägenheet 
beforderligh.

XII. Berättade R ector sig fad t åthskillige bref ifrån slotzfougden i Stock
holm , at ehuruwäl han sökt borgmästare och rådz assistence där in loco, han 
ändå in tet kunnat någon spaning erhålla om  Laurentio Lindrot, hwarföre fans 
enhällel. skäligt at en  edictal citation anslås, och der han intet com parera skulle, 
Consistorium  icke deste m indre saken lagl. afdöm e, och han förfallen till den  
plicht, som  constitutiones i slijka måhl förmå.

X III. Begärte och R ector at saken emällan C elsii sterbhuus och V eilandt 
företagas och lagl. afhielpas m åtte utaf ProR ectore, emädan han sie lf  der uti 
för swågerskap med Veiland icke sittia kunde. Resolutio. Alla. interessenter  
böra med första stämmas, och saken sedan defin itive afdöm was.

D hen  18. Januarii
hölts Consistorium  extraordinarium närwarande R ectore M agnifico, D oct. 

Skunck, h. Gartman, h. Rudbeck, D oct. H offw en io , h. A rrhenio, h. N or-  
cop en se, h. Spole, h. C olum bo, h. M icrandro, och  Qvaestore, qui et acta nota
vit absente Secretio.
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I. Abraham W endelin  sal. h. [G ustaf] Banerens änckiefruus [Anna Kristina, 
f. Bååt] hofm ästare inkom  em ot G othlandos, klagandes, som  föllier: I natt 
otta dagar sedan klockan io . om  afftonen kom  först en hoop, till huset der 
wij logera, ställandes sig eller låtandes illa, och sedan kom /»e åter en  hoop  
effter  som  giorde d et samma, och  när de en  stundh illa spelat och  låtit, kas
tade dhe och söndersloge en  stoor dhel a f fönstren, och effter som  de ropade 
på Sw en Skragge, så har iag der a f tagit misstancka på d esse  personer; m en  
Skragge w ill inwända något annat, nem bl. at någon nämbt honom  af afwundh. 
I förgår om  natt kl. 12. kom  åter först en  allena, skriandes och  ropandes, och  
kastade om sider igenom  fönstret först m ed e tt been  och sedan m edh frusin 
träck; gick  der m edh bort, m en sk ielte  ingen. Sedan effter en  half tima, kom m e  
åter en  hop, som  fo lck et hafwa sed t stå här och der fördelte, m en iag såg 
allenast twå a f dem ; den  ena som  kom  fram och iag såg, war en  lijten  karl, 
tiock, swartklädd och hees, m en hade grofft liudh. D en  ena talade tyska och  
badh släckia uth liuset, kastade hwar gång m ed tegel- och annor steen , och sön
derslog fönstren. D en  andre talade reen  swenska, m en iag w ee t in tet om  han 
war en gång till huset; således tedde den förre sig wid pass en  half tim#za. 
O m sider skickade frun effter  m ig at iagh skulle hielpa henne uth, ty stenarne 
sloge understundom  in på sängen för henne; och  fröken som  låg i andre cam- 
maren b le f så rädd, att ännu är ow ist om  hon blir frisk och  kom m er sig  före  
igen. O m sider gick en pijga i fönstret och bad honom  m ycket at wara stilla, 
m en han hölt alt fort och skiälte henne. O m sider m ot d et wachten kom  ginge  
dhe bort. Frågades om  dhe och  skiält hennes n:de frun? H ofm . swarade: 
ney, ty om  iag det säger, så säger iag osant. Skraggen befaltes bew ijsa om  han 
warit den natten hem m e, eller der han warit m edh desse som  giort excessen , 
då uprichtigt d et bekiänna. Skraggen beropade sig på w itne, att han legat den  
natten förste excessen  skiedde och han ropades, hoos A nders M ickelsson  
wid O xetorget. Johannes Fegrae/w och Gunnar Eurelius tilspordes om  d e  kunna  
m edh edh betyga att Skraggen den affton warit inne, och  in tet gått uth effter  
1 o. Swarade sig d et kunna giöra, aflade så edh  m ed hand å book, och  betygade  
sedan enhälleligen, att Skragge den  affton intet warit ute sedan kl. 10. utan 
legat hoos Eurelium. Skraggen sade sig m ena att Qvistbryant [o: Q uistus  
Briant], Gabriel O lifet [0: O livant] och  Casten Prints warit der den  afftonen  
som  hofm ästaren klagade excessen  wara skiedd, och honom  blifw it nämbd; 
sade sig hört sådant a f Israele Fernelio på landskapet i fredags, då inspector  
dem  adm onerat, och ibland annat sagt d et Skraggen blifw it nämbd w ed denne  
excess, hw ilket då iag hörde, sade Skragge, så togh iag misstancka på Prints 
effter han förr hade haat till m igh, och K iem pen ey eller hörde annat än det 
war hans roop och måhl. Sedan styrkte Israel Fernelius som  drack m edh Prints 
samme affton, emällan m åndagen och tijsdagen, m ig i sam m e tanckar, ty då iag 
kom  på posten  måndags afftonen effter måltijd, satt Prints der och drack, hwar 
af iag andre dagen tog  misstancka på honom ; råkade så Fernelium  på landskapet 
fredagen der effter, och talade honom  hård t till i någre landzmäns närwaro. 
H an nekade sig warit m edh, m en sade dem  andre som  der warit hafft hans 
fiol m edh sigh, och iag tog  w itne på desse orden. Prints har och  fio l, och  
spelar giärna på honom  i sådane gästebod. Sedan, till m era w isso, har iag 
sport att sam m e personer den afftonen druckit hoos Ferdinandrum, ty när de
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gått ifrån posthuset, så hafwa de gått i N yck elb o  gården och ätit hoos Gabriel 
Kijlström , hwarest dhe sagt: wij w etta hwar några wåra cam/zze rater sitta, m e
nandes att de w ore styfwa karlar till sättia andra i bäncken; sedan hafwa de  
gått der ifrån på kiällaren igen, som  iag menar, och så om sider der ifrån till 
Ferdinandrum. Frågades hw ilken kiällare d e g inge på ifrån m åltijden? S:des till 
postm äst:s igen, der de förr suttit. Mera hade Skraggen intet till säya.

Israel Fernelius infordrades och tillhöls att tillstå det han sagt, att de andre 
som giorde excessen hafft hans fiol. Swarade sig fuller warit ihoop med de 
andre om en affton, då hans fiol och warit framme, men intet den afftonen 
då excessen skiedde; nekade sig wetta hwem som giordt excessen, sampt sin 
fiol då warit medh. Iag wiste, sade han, intet rättare, än excessen skiedt sön
dagen, och derföre sade iag at min fiol war medh. Skragge påstodh, at han 
sagt sin fiol warit medh den gången. Fernelius beropade sig på G. Eurelii 
wittnesbörd att han då warit hemma. Eurelius nekade sig kunna witna der om. 
Skraggen beropade sig på Swen Carlheims och Bergii witnesmåhl, att Fernelius 
sagt sin fiol warit medh, men de wore intet tilstädes. Skickades derföre effter 
dem.

Joh. Kiempe aflade edh och refererade således: Måndagz afftonen kl. half- 
gången otte, både Skraggerne mig föllia sig på posten effter breef; när wij 
komme dijt wore åthskillige Vermelandi der och wäntade effter bref. Casten 
Prints, Qvistbryant [Quistus Briant], och Israel Fernelius sutte allena i can- 
toriet. Wij gingo der ifrån, när charta war upläsin. Kl. 10. komme någre gåen
des mitt fönster förbij, spelade på 2. fioler och ropade 2. roop, mehra hörde 
iag intet af dem. Dagen der effter gick iag till Kijlström i Nycklebo gården, 
och talade om detta. Han swarade: Prints war här till måltijd i afftons och 
sedan gick han med de andre uth; och emädan en dhel af gotlänningarne 
suttia och drucko hoos Ferdinandrum så menar iag at de ginge dijt. Jag swa
rade: Prints satt kl. 7. på kiällaren. Kijlström swarade: Gotlänningarne kommo 
sedan hijt tilbaka och fore här igenom gården; wore och wid Ekbomwens port 
och skielte honom, hwar på han tagit attester och witne. Jag sade, Gudh weet 
hwem som warit wid wårt huus och slagit sönder fönstren. Mehra talades wij 
intet wid. Frågades effter Kijlström, men han sades intet wara hemme; mehra 
hade Kiempe intet att säya, angående förre excessen. Om den senare excessen 
refererade han så: iag låg waken in till des hofmästm wid pass kl. 12. ropades 
utan för huset. Den som ropade war hees och hade grofft liud. F:s om han såg 
ingen? S:de ney. Sade wijdare de ropade att liuset skulle släckias. Tranaeus 
säger sig kunna kienna igen den hesa karlen om han får see honom. Frågades 
huru länge de wore wid huset? Kiempe: wäll en timme, mehra wiste Kiempe 
intet att referera. Uplästes en attest, som Soten skrifwit effter twenne bönders 
relation, at Gotlandi druckit hoos Pälle Pärsson på Tofwen, blifwit oens och 
ändteligen en dehl utgått. Bojet [o: Olaus Boi je] framtedde Bengt [Larsson 
Thürings] bookbindares attest, att han kommit hem den afftonen klockan 
lijtet effter ellofwa i tystheet, hafft Gil. Skröder och Johannes Ihre med sig, 
och intet widare uthgått, utan porten warit läst, och de alle tre. legat der natten 
öfwer. Johan Bergius aflade edh och witnade, det Fernelius sagt sin fiol warit 
medh då excessen skiedde; och Skraggen tagit sigh till wittnes på samme ordh. 
Fernelius: Jag förstod det om söndags afftonen. Bergius: iag weet intet hwad
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tijdh excessen skiedde. Bergius refererade än wijdare. Skraggen talade om fre
dagen om excessen, men hans ord hörde iag intet; men Fernelius sade månge 
ganger at hans fiol warit medh (och de talade om fönsterslagningen på Brunnii 
huus) och Skragge tog mig till wittnes på orden. Swen Carlheim aflade eedh, 
refererade: de talade om Brunnii huus och fönster som der wore sönderslagne. 
Då sade Fernelius, min Hol war medh men intet iagh, och der på tog Skragge 
mig till witnes. Frågades om Skragge och Fernelius icke den gången talte om 
denne excess? Carlheim, jo, på landskapet om fredagen talade och repeterade 
Skragge medh Fernelio om denne excessen, uti hwilken fönster wore sönder
slagne på Brunnii huus, men Fernelius sade flere reesor sin fiol warit medh, 
men iag intet, och tog Skragge mig till witnes på hans ordh. Fernelius sade 
wijdare sig förståt söndagen. Honom remonstrerades, det han sagt sig sielf 
warit med om söndagen, men fiolen warit med om måndagen, som witnen ede- 
ligen betygat. Carlheim påstod wed sin saligheet, at Fernelius sagt sin fiol 
warit medh om måndagen. Johannes Tranaeus aflade ed och refererade sedan 
som föllier: I söndags affton kl. emellan 12. och 1. då Dionysi»j och iag sutte 
uppe, kommo 3. st. en föråt, och 2. effter som hölle sig under hwalfwet, 
och budo oss släcka liuset; wij släkte det intet, utan satte det på en sida, 
dhe andre kastade så sniö at wij måtte släcka liuset, der med ginge de neder 
åth posthuset, och i det samme slächtes och liuset i Brunnii huus, när de 
konwze in mot posthuset, wände de om, och då bran åter i Brunnii huus, de 
ropade så och bådo dem i samme huus släcka liuset, en aff dem skrek illa 
och heest, men iag kunde intet känna dem; den ene war liten, den andre 
stoor. Kiempen sade sig af målet intet annat kunna tänckia än att det warit 
Hanesten. Hanesten beropade sig på witne att han den afftonen intet warit 
uthe sedan kl. 9. och tilböde sig hans lanssmän, att willia afläggia edh, det han 
intet warit ute den afftonen; Skragge: Bönderne witnade at en lijten swartklädd 
karl ropat wärst och gått uth. Kiempe: när iag kom dijt neder på Tofwen så 
satt Drotnrn* och drack och denne Hanesten medh,. och då dhe skriade 
kände iagh igen målet på Hanesten.

Joh. Dionysius aflade edh och refererade: Då Tranaeus och iag sutto i söndags 
om natten kl. 12. kommo 3. personer och budo oss släcka liuset. Jag flytte 
liuset bak om, men de ropade äntå och kastade medh sniö att wij måtte släckia 
liuset; dhe ginge så neder mot posthuset, och wände så om till Brunnii huus 
igen, och ropade släck liuset. Iag såg dem, men kunde intet känna dhem; 
när de kommo längre up i gatan, ropade de Thöresson, och ginge der med bort. 
Wachten inkallades. Kiempe och hofmästaren sade att detta owäsendet stått på 
wäl i 2. timwar. F:s derföre hwarföre wachten intet skulle märkt detta? Wach
ten swarade sig intet kommit ifrån Isslandet förr än kl. 2. sig 2. gånger warit 
hoos Gothlandos, först kl. 11. och sedan mot kl. 4. men intet märkt något 
owäsende af dem. Kiempe: förste gången badh iag Erich Larsson föllia mig 
neder på Tofwen, men han nekade och gick bort på torget; sedan råkade iag 
wachten wid Ekbomens. och fick henne då medh migh.

G othlandi uthwistes, sampt de andre; m en hofm ästaren och Fernelius b lefw o  
inne. Fernelio  förehölts, d e t han m åtte antingen uthnämpna hwem  som  giort

* Sannolikt felskrivning förJacobus Dirseus.
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excessen förste natten eller sielf kiännes der wid, effter som witnen tydel. 
och edeligen bekiänt det han sagt sin fiol warit medh den natten. Fernelius 
swarade sig hafft sin fiol hemme den natten. Rector: I kunnen intet säya det, 
ty witnen öfwertyga eder sagt annat, säger derföre hwem som hafft fiolen? 
Fernelius: iag kan intet säya det, ty min fiol hade iag sielf den afftonen. Rector: 
I tala emot eder sielf; ty i hafwen sagt för Skragge at eder fiol warit medh. 
Ferneli/w: det kan iag intet neka till. Rector: det är nogh. Söndagz afftonen 
wore i sielf medh och hade fiolen; men andre afftonen hafwa i sagt dem andre 
hafft fiolen; så at fiolen war ute den gången, som i sagt eder sielf warit hemme. 
Stundom säger i eder giärna willia säya hwem som hafft fiolen, om i wiste, 
stundom sägen i eder sielf hafft fiolen hemma hoos eder. Fernelwr: Jag hade 
honom hemma sielf och spelade den afftonen. H. Micrand.: så läre i sielf 
warit medh och spelat. Ferneli/zj: iag kan hafwa witne der på at iag war 
hemme och hade fiolen hemme. Frågades hwad witne han har? S.: ingen annan 
än min poike. H. Norcop.: I wore ju på källaren måndagen? Fern.: ja. H. 
Norcop.: Altså lärer det gå der till att i warit medh i excessen. Hafwen i 
witne på att i warit hemme? Fern.: iagh weet ingen. Kan skie at Barthelius 
som giäster öfwer mig, hörde at iag war hemma. Hofmästaren och Fernelius 
uthwijstes.

Slöts at twenne af wachten skole till fruns säkerheet stå hwar natt, någre 
dygn bort åth, inom Brunnii port, och der någon widare kommer då gripa 
dem an och föra i cortagardet. Pälle Pärssons hustru inkom, sade Gothlandos 
kommit dijt kl. 6. om affton, och warit der en tämmelig stundh, somblige och 
af dem blifwit qwart till morgonen, nekade någon oenigheet warit dem emällan, 
som fölgt någon oreda af. Frågades hwilka de wore som ginge uth, och kommo 
sedan igen? Resp. Det weet iag intet, ty iag kände dem intet, wet ey eller 
wist om någon af dem gick uth.

Laurentius Barthelius aflade ed och på tilfrågan bekände och betygade 
tryggel. det Israel Fernelius i går otta dagar sedan, måndags affton kom hem 
i godh tijdh, och war hemma heela natten. F:s hwad skiäl han hade der till, 
effter som Ferneli/w intet beropat sig så wijda på honom eller hans bewit- 
nande? Sw., iag talade medh honom om afftonen, då han lade sigh, och åter om 
morgonen igen. Han spelade och om afftonen, men om det war på fiol eller 
claver weet iag intet. F:s om han då weet det Fernelii fiol war hemma den 
afftonen? Barthelius: Det kan iag intet wetta eller säya. Fernelius: iag hade sielf 
min fiol hemma då. Rector: annat hafwa witnen sagt. Barthelius förman tes att 
ännu påminna sigh hwad som bör achtas i denne saken, i synnerheet om han 
hörde honom spela på fiol eller claver, förr än han bortgår. Fernelius påstod 
sig hafft sin fiol hemma den qwällen. Rector: så hafwe i förr sagt osant för 
Skraggen. F:s hwilkenthera gick bort. S:s först Carlheim, sedan Joh. Lind 
kl. 8. så Christian Arendt, som fölgde effter dem andre, så Pois och Schröder 
och Ihre, hwilke 3. fölgdes åth. Der effter fölgde 3. st. wachten nembl. Chris
tianus Bynnerby [o: Bönderby], Nicolaus Singby [o: Lyngby], Baltzar Smith, 
der på Paul Carlson Gothl. och Jacob Direus, sedan Bryan [Briant] och Lin- 
delius (h. Spole: Lindelius kom hem 12.) de öfrige blefwo qwar. Denne relation 
giorde Joh. Ihre. Kiempe: Pois har undsagt migh. Pois: det har iag intet giordt. 
Pois förmantes att achta sigh för sådant, och lystes frid öfwer Kiempe. Goth-
1 5 - 7 3 4 2 2 0  Salland tr
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landi uthwijstes. H ofm ästaren begärade at d et macte attenderas at K iem pe giort 
ed d et han in tet annat kunnat märckia, än at d et warit H anestens liudh. C on
sistorium  betygade sitt stora m isshag till denna excess, så wäl för fruns skull 
som  w ore frem m ande, som  särdeles för Acad:s skull, hw ilken igenom  sådant 
blifwer uthfördh, och conseqventer något lijder. R ector berättade hwad slutit 
war till fruns säkerheet, nem bl. att wacht skall hållas wid huset. H ofm ästaren  
tackade derföre m en sade frun i affton bort reesa. C onsistorium  begärade han 
w ille förmäla deras tienst, och berätta hwad flijt d e  giort till upspana ophofs- 
män till denna excess, och att dhe ännu skola giöra der w ijd sin största flijt. 
Fernelius kunde inte/ fållas.

II. G iorde R ector kunnigt huruledes Acad:s bonde uti Forssby wid K iöping  
är blifw en citerad till tinget, utan tw ifwel uti den  gam ble trätan om  öres
talet och ägorne, och at Qvsestor intet fatt d et wetta, förr än sam m e dagen  
tinget är lyst på nem bl. d. 14. Jan. ey e ller  fougden  som  der om  skrifwit, 
förr än dagen näst tillförende. H w arföre har Qvaestor ey  eller kunnat på Acad:s 
wägnar inkom m a med någon p rotest der em ot, eller dijtsända någon full- 
mächtigh.

R esol. M an tror intet att dom aren är så obetänkt att han döm er i saken, 
Acad:n som  är jordäganden, både ostäm dan och ohördan, m en  der em ot för
modan så skier, så är d et orätt, och  A cadem ien söker d et igen lagl. rätta, 
och fa restitutionem  causae in integrum . O ch  skall fougden spana effter, om , 
eller hwad sluth nu fallit är.

III. Relaxerades den arrest som  för detta warit på Curios penningar, som  
fallit på extraordinarie staten, och bew illiades honom  til få hwad nu på sam m e 
stat faller; och  det alt a f com m iseration, effter han är torfftigh, m en in tet at 
han der af skall tillägna sigh någon rätt, der han succumberar. H war om  
R ector påm inte.

IV. Sal. [Petrus] Kyronii äldste son [N ico laus] recom m enderades, och lof- 
wade w ederbörende hafwa honom  i god t m inne, effter han är qw eck och  sig 
tem m elig förekom m en, m en aldeles m ed ellöös, emädan fadren lem nat huset 
effter sig i stoor armodh.

V . Bew illiades wachtdrängen Pälle Pärsson en  publiqve attest huru länge 
han tient A cadem ien, emädan han nu åter sökas af den  nya capten h. Sparf- 
venfeltfo: Sparfelt]

VI. Emädan m ölnaren i W attholm en wägrar sig betala Erich Larsson, för det 
om ak han hade med hans qwarnstenar, effter förre C onsistorii zedel; så slöts 
att fougden skall exeqvera.

VII. Skall skrifwas till staden d et d e richtigt hålla sin wacht, eller swara före, 
om  någon skade händer der igenom , at d e d et försumma.

VIII. R ector berättade sig och h. Rudbeck warit h oos h. landzhöfdingen  
och recom m enderat Acad:s angelägenheter, ibland andre M. B oos sak, och at 
ehuruwäl h:s n:de i förstonne disputerade m ycket för änckionne, lätt han sig 
lijkwist informera, och kom  om sider i andre tanckar der om , än som  han för 
warit.

IX . R esolution  på Qvaestoris ingifne m em orial. 1. A tt d e penningar aerarium 
uthlagt för B ib liotheqvet, skole igenkallas gen om  låhn a f cassa studiosorum
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effter som  förr är resolverat på det hans casseräkning må kunna slutas för 
1680. 2. A tt uthslag på Sunnerstad prebende m ed något efftertryck skall 
igen sökas. 3. A tt spannem ålen i W alskog, h oos Erich M atson, der af sal. 
h. Berelii änckia skall hafwa sin betalning af bonden, skall sällias, som  han 
bäst kan och änckian betalas, effter hon in tet will taga honom  högre än 7. dr.

D h en  19. Januarii
hölts Consistorium  majus närwarande R ectore M ag., D oct. Skunck, h. Gart- 

man, h. Rudbeck, D oct. H offw en io , h. V erelio , h. N orcop en se, h. Spole, h. 
C olum bo, h. M icrandro, h. B ilbergh, och  Qvaestore qvi notavit absente Sec
retario.

I. R ector berättade sig warit om budin af h. Rudbeck att i dag kalia C on
sistorium  och låta förnim m a d et han åstundar och begärar att den  saken, nem bl. 
hufwudsaken, som  länge dependerat i K ongl. H ofR ätten  emällan C onsistorium  
och Curio, måtte kom m a till sluth och förlikningh, och han således intet 
wijdare hafwa till giöra m edh den saken, eilies will han intet taga sig a f Aca- 
dem iens saker.

D oct. H offw enius: iag har förr exciperat m ig ifrån denne saken.
D oct. Skunck: lag  w ee t in tet a f denne saken, och har in tet att säya der i, 

ty hon är drifwen medan iag war på com m ission i N orlanden, utan iag w ill 
hafwa frid, afträdde der m edh.

H . Colum bus: D e t  w ore wäl att man finge förr uth något här a f wetta, 
att och de som  borta äre, måtte kom m a tillstädes, ty iag sågo och giärna, 
att en igheet kunde uprättas.

H . Rudbeck: D h e  andre fa och säya sin m ening, när dhe kom m a tilstädes, 
m en iag tager m ig intet a f Acad:s saker, förr än förening skiedd är.

M. Micrander: Saken em ällan Consist:m  och  Curio, angår intet h. Prof:n 
derföre behöfw er han intet taga sigh ther af.

H . Rudbeck: T het kastar lijkawist m in pungh ty iag är hans man.
M. Micrander: D e t  är illa att detta är kom it der till.
H . Rudbeck giorde här relation huru C urio först kom  till trycket, och  sade 

honom  nödigt d et em ottagit, m ycket beswär sedan der m edh uthstått, och all 
sin egendom b tillsatt.

H . N orcopensis: Wij wänte swar på den  qvaestion, huru h. Profess:n kom m er  
till att taga sig här af?

H . Rudbeck: iag har försäkrat honom  och  giort m ig till hans man, och  der
före m åste iag hålla min ordh, fast iag intet d et ringaste skulle hafwa igen; 
willia d e  andre wara der m ed nögde, och låta falla saken på sin sida, så w ill 
iag och wara tilfredz, och aldrig m ehr tänckia der på.

M . Colum bus: D e t  w ore wäl at dhe som  warit Curios wederparter måtte 
fa conferera sig  em ällan, och sedan giöra itt fu llkom bligit sluth här i.

H . Rudbeck: ingen är den  andras träi, utan hwar far säya sin m ening, och  
om  Acad:n har en  penningz skada af förlijkningen, så w ill iag den betala.

Rector: iag tager m ig in tet an någon action till Acad:s skade; utan seer giärna 
at en  förlijkning må skie.

H . Bilberg: iag har in tet till säya här i, utan w ore wäl att d e  m åtte alle
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komma tillhopa som interessera i saken, och giöra der i ändskap, iag war då 
intet här, och weet intet af saken.

H. Spole frågade hwar uti difficulteten består, att förhjkningh icke kan skie.
H. Rudbeck: Det står uti liqvidationen om dhe 100. t:r spanmål Curio äre 

tillslagne på extraordinarie staten, hwilka de willia Curio skall taga på räch- 
ningh, der de doch äre hans löhn.

H. Norcopensis: H. Rudbeck lofwade förre gången willia uprätta trycket igen 
om förlijkningen ginge för sigh, men det afslogs.

M. Columbus: iag begärar dilation till des wij fa talas wid, som interessera 
i saken; för min person önskar iag giärna enigheet, men det kan intet skie 
dem androm owitterligen som äre borta. Gick der medh bort.

H. Micrander: iag satt den tijden wid protocollet, och fan skiälen på deras 
sijda, som wore emot Curio, wara mycket starcka, och effter Consistorium 
giort effter befallningh och sitt samwett, som iag i mitt sinne intet annat för
står, will iag intet praejudicera dem, seer ellies giärna att det kommer till enig
heet, men iag kan intet see att det kan nu skie salva dignitate absentium. Om 
h. Rudbeck är redan förnögd och skildh genom Kongl. HofRätts domen ifrån 
injuriesaken, man och kunde således lemna den andra hufwudsaken på Curios 
answar. Men lätt gå till liqvidadon och enigheet, så wijda det kan skie salva 
dignitate Consistorii et absentium, och Academiens rätt henne aldeles för
behållen.

H. Spole: Uthaf det ringa iag omfaret, har iagh nogsampt sedt, hwad stora 
oreedor hafwa sin föda af oenigheet, och hwad nytta samdrächtigheet medh 
sig hafwer; och skall iag intet högre önska, än at denne måtte hafwa sitt lopp 
ibland oss, som skole för andre heetas wara lärde. Hwad denne saken angår, 
så wijda iag der i kan hafwa någon kundskap, seer iag först ganska gierna 
att Acad:s nytta och gagn må blifwa befrämiat, så på den ene sidan som på 
den andre, och ingen parten praejudicerat, som i detta måhl kan hafwa något 
till att säya, och såsom iag intet annat kan see än en godh förlijkningh skall 
kunna träffas, det iag af hiertat önskar, will iag för min person hafwa den gilt 
hållit, intet praejudicerande någon som kan hafwa der emot att säya och nu är 
frånwarande, utan så wijda skie kan utan Academiens skada.

H. Norcopensis: Jag påminner mig warit en ibland dem, som i Consistorio 
först suttit dom öfwer Curios saak, och huru dant mitt votum då war läre 
acta wijsa; men icke des mindre, då saken sedan wardt devolverat under högre 
rätt, och anledning till förlijkning först påtäncht utaf Curio sielf, och seder
mera såsom itt god t och hälsosampt förslagh adproberat wordet af H:s Hög- 
Grefl. Excellxe sampt och wägen der till öpnad genom en besynnerligh och 
extraordinarie nådh af Kongl. HofRätten, tychte iag öfwermåtton wäl och råde- 
ligit wara berörde förslag at ingå, helst emädan sielfwe målet, hwar till de som 
saken högst drefwo mäst söftade, nembl. tryckets restitution der utinnan för
fattades; altså nu denne gången på min sida intet något nytt votum, utan det 
samma som iag altijdh tilförende sagt. Och i fall att saken ännu med en eller 
annan drifwas skulle till ända, har iag så mycket större orsak till att wara der 
ifrån på hwariehanda uthslag som saken bekommandes warder, som att, då iagh 
i anseende till ens person wardt jäfwad, angående injurie saken, blef immerfort 
der ifrån stängd uti heela hufwudsaken.
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H . V erelius: Jag har in till denne dag intet annat w ist än saken warit redan 
dödh, och den som  intet w ill d et så hafwa, så må han stå derföre, och swara 
för all skada A cadem ien tager der aff.

D oct. H offw enius: som  iag har sedt att de som  här wid A cadem ien hafwa 
lust till frid och en igh eet, dhe hafwa w unnit adprobation h oos wåre högre  
förmän, hoos H :s H ögG refl. Ex:ce Acad. Cantzler, hwar till och är kom m it 
K ongl. H ofR ättens indulgence, så har iag för m ånge åhr sedan effter s. R. 
D rotzets [Per Brahes] trogne förm aningh uti sitt bref hijt till A cadem ien, helt 
och  hållit slagit m igh ifrån den tw isten, har och här till in tet annat wettadt, 
än at den  skolat wara dödh, effter iag sedt h. Rudbeckii prom ptitud uti all 
tingh till tiena A cadem ien till d et bästa; altså will iag intet condescendera  
der till att uprifwa itt sådant gam m alt och onyttigt sår, utan önskar, at d et måtte 
wara dödat, och skall det, qvantum  in m e est, wara dödat; den  som  will träta, 
faciat hoc cum  suo  dam no. Jag will på m in anpart bestå d et som  A cadem ien  
lijder af sämia.

H . Rudbeck: Jag har så m ånge gånger på allehanda sätt h oos R. D rotzen , 
och här wid A cadem ien effter de adm onitioner, som  H . R. D rotzen  och K ongl. 
H ofR ätten  giort, att kom m a til förlijkning, förslagit åthskillige m edel der till, 
m en in till denne dagen intet den nått, hwarföre är detta d et yttersta; och  
den som  intet har lust der till så må han taga sig an alle A cadem iens saker, 
och  stå den skada han der a f lijder. D en  skada af sämian föllier will iag stå 
före.

H . Gartman: m in m ening om  den n e saken fins förr in actis, och blir iag 
wid den sam m e, och finner iag intet nödigt att resuscitera sådane gam ble trätor, 
utan effter Kongl. H ofR ättens och H . R. D rotzens råd till förlijkning, den iag 
giärna seer, och at Curio tilhålles praestera d et honom  åligger, så är iag än i 
sam m e m ening, och har en  aversion till oen igheet. W ore wäl att ibland annat 
man kunde förm å Curio till uprätta trycket, der tils h. R udbeck lofwat hielpa, 
och at han på sin sida niuter det honom  m ed rätta bör och tilkom m er, doch  
will iag ey eller praejudicera någon af dem  som  äre borta.

Rector: uti anseende till den god e intention  som  både H :s H öghG refl. Ex- 
cell:ce nu warande R. D rotzet och Acad. Cantzler, som  och den H öglofl. 
Kongl. Swea H ofR ätt hafft här utinnan till Acad:s bästa, håller iag rådeligast, 
at denne saak blifwer, som  iag nu en  tijdh märkt, dödh, och intet widare till 
Acad:s förfång susciteras; m en der em ot förm odan af ens eller annars för- 
wållande det skie skulle, will iag här utinnan aldeles hafwa m ig exem pt, qvam  
solennissim e protesterandes på all den skada och schym ph, som  A cadem ien  
igenom  en  sådan onödigh träta och oen igh eet inråka skulle, w illiandes der utin
nan icke d et ringaste participera. O ch detta är förståendes om  trätan, m en punc- 
terne till liqvidation sättes upp, så at ingen praejudiceras på någon dera sijdan, 
ty fast alles m ening är d et trätan skall wara dödat, så skall doch skie en liq
vidation uti sielfw e saken.

II. U plästes landzhöfdingens h. G ustaff D uw alts bref till Räntem ästaren, 
der uti han säyer sigh intet willia behålla i åhr m ehr än 200. t:r spanmål ifrån 
W ässm annelandh, och lofwar gifwa 11. d. t:n. Qvaestor refererade, at han den  
10. D ecem br/j skref h. landzhöfdingen till, och begärade w etta om  han w ore  
nögd m edh d et prijs, som  han kunde träffa med bergzm ännen, så w ille han
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strax låta spannem ålen afgå till Lodwika ifrån d e orter som  han hade förlidit 
åhr, effter som  han i som m ars den  begärat; och han till äfwentyrs in tet torde 
wara hem m a wid Fahlun då han dijtkom m e, at sluta, effter helgedagarne, m en  
in tet fatt något swar der på. H w arföre han ey eller kunnat den  uthtinga till 
någon annan, ey  eller kiöpm ännerne w elat inlåta sig i den  handel som  h. 
D uw alt för detta hafft.

O m sider d. 11. Jan. sedan Qvaestor hem kom m it ifrån Bärget har h. landz- 
höfdingen skrifwit swar a f d. 8. hujus, och sagt hans bref in tet förr kom m it 
honom  i händer; begärandes w etta prijset och qvantum et a f spannem ålen, hwar 
på sedan Qvaestor dagen effter swarat, så har nu kom m it d et bref som  nu 
uplästes; och  äre altså ännu der igenom  någre hundrade tunnor spannem ål 
oförlofw ade, på hwilken A cadem ien fördenskull lärer något förlora. C onsisto
rium tyckte illa wara at h. landzhöfdingen icke behållit alt d et som  fallit 
på d e  orter han förr hafft, eller och i tijdh sig annorledes förklarat, helst 
effter Qvaestor så länge sedan honom  der om  tillskrifwit, effter föregången com - 
m unication m ed då warande R ectore. W ille en  annan gång betänckia sig  om  
denna handel. Slötz äntel. at d e 200 . t:r h. landzhöfdingen begärar, skole  
honom  tillställas, och hwad öfw er blifw er gå till Bärget, och  biudas dem  som  
tingat den andre Acadrs spannem ål, och der d e den  icke w illia behålla, då 
sällies som  han bäst kan, på d et han icke må blifwa inneliggiandes Acad:n 
till skada. O ch skall fougden föllia  m edh till Bärget, och  denne spannemål 
föryttra som  bäst skie kan och sig giöra låter.

22 Januari.
Consistorium  majus d. 22. Januarii närwarande ProR ectore h. Rudbeckio, 

D:r Skunck, M:r Per H o lm , h. Arrhenio, H . Spole, M:r Steuchio, M . M ic- 
randro, och Secretario And. G öding.

I. Insinuerades Acad:ae bookhållarens uprättade räkningh på den spannemål 
som  A cadem ien försträkt under warande krigztijdh till H :s K ongl. May:tt 
och  Cronan; frågades huru högt spannem ålen skall upsättias? "Resolutio. Span
nem ålen taxeras effter marckgången, och bref m ed innelycht räkning öfwersän- 
des till Kongl. Cammaren, m edh begäran at såsom  H ans K ongl. May:tt aller- 
nådigst lofwat at de som  skiäligen hafwa något at fordra af H :s K ongl. M:tt 
och Cronan skole blifwa betalte, enär d e sine skiäl och praetensioner i Kongl. 
Cammaren upwijsa, den H ögK ongl. Cammaren och så w ille befordra A cade
m ien till sin betalning för be:te spannem ål.

II. Berättade ProR ector sig tillijka med h. N orcop en se  warit h oos landz
höfdingen och talt m ed honom , (1 .) om  N isb eth  och begärt at executionen  
på honom  måtte m ed d et forderligste wärckställas, hwar på h. landzhöfdingen  
swarat at m een t sig g ifw it ordres till cronofougden der om . H w arföre Pro
R ector sändt till R oxen  och frågat om  han fått någon befallningh a f h. landz
höfdingen att fortsättia execu tion , m en  honom  nekat der till. Resolutio. H . 
landzhöfdingen tillskrifwes här om  och  begäres, at emädan R oxen inga ordres 
bekom m it om  execution , h. landzhöfdingen w ille hielpa d et wärcket fort.

(2 .) O m  execu tion en  i B ehm ers saak, hwar om  h. landzhöfdingen sig sålunda 
uthlåtit, at emädan intet återstodo m ehr än executionen , han der om  ordres
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skulle gifwa till wederbörande, allenast Academien giör der om påminnelse, 
och copien af domen honom öfwersänder.

(3.) Om M:r Boos sak, hwar med h. landzhöfdingen sade så wijda kommit 
wara, at han sändt tili Stockholm at skaffa sig någre gode män, som å hennes 
sijda medh Academien liqvidera kunna, emädan hon här ingen kunnat fatt, som 
det samma giöra welat.

(4.) Om åkerwäsendet lofwade h. landzhöfdingen att willia tillijka med Prof. 
Rudbeck uti Kongl. Cammaren drifwa det wärcket till önskeligit uthslagh, 
med det forderligaste, i medier tijdh står sädan så länge i arresto och qwar- 
stad in loco tertio.

(5.) På Sunnersta hemmanet lofwade h. landzhöfdingen och så execution, 
allenast skall först inlefwe[re]res i reductions Collegium och till h. landzhöf
dingen den resolution som af Kongl. May:ts Commissorial Reduction i detta 
målet gifwen är; och i medier tijdh wederbörande ännu en gångh tillsäyes at 
de utan wijdlyffteligare process cedera hemmanet.

III. Berättade ProRector sig warit hoos h. Bergenhielm, och honom aflagdt 
en flijtig tacksäyelse till Consistorium för den hederlige discretion nbl. 50 rd. 
sper/e han blifwit ihugkommen medh för sitt omak med resolutionernes för
färdigande uppå Academiens ingifne puncter, lofwandes at hwad som kunde 
lända Academien till nytta, skulle wäl blifwa expedierat.

IV. Resolverades at secreteraren Agriconius skulle hafwa 20. rd. specie för 
sitt omak med resolutionerne i åkerwäsendet.

V. Proponerade ProRector slottzbefallningzmannen Samuel Stehn fodra 
städzlepenningar för Acad:s åker. Här wid påmintes af Qvaestore at de till 
Cronan erläggias böra, men swarades at slotzbefalningzmannen tager emot dem, 
och giör derföre sedan räkning för Cronan. Fördenskull resolverades at de 
skola lefwe[re]res till slottzfougden med det forderligste.

VI. Resolverades at bref skulle afgå till Kongl. HofRätten, och RijkzDrott- 
zens Excelkce om Alfeldtz, Murmans och Philip Ellis excesser.

VII. Uplästes H:s Excelkces RijkzDrottzens bref för Prof. Steuchio af d. 19. 
Januarii 681., at åthniuta full löhn för professione logices och metaphysices, 
och at den som blir Prof. lingg. orientalium h. Peringer, må dela halfwa lönen 
medh h. Buschagrio. Resolutio. Consistorium låter sig det till hörsam effter- 
rättelsse lända.

VIII. Berättade Qvaestor, Academiae hemman Forssa i Teenstad sochn wara 
löst, och at en annan bonde, Erich Hansson benämbd, begär det samma at fa 
åbo, sade och at Anders Andersson giästgifwaren i Läby will gå i god för 
honom, effter han säyer honom hafwa nogh cre[a]tur. Resolutio. Om Anders 
Andersson giästgifwaren will fulleligen cavera för honom, må han fa hemmanet.

IX. Proponerades, at Halenius begärar Consistorii resolution, at få immis- 
sion i de hemmanen som stipendio Bielkiano tilslagne äro, emädan H:s Ex:ce 
Rijckz Skattmästaren [Sten Bielke] förklarat sig at Tobias Wester det intet 
hafwa bör, och h. landzhöfdingen ingen execution will fortsättia, för än han far 
Consistorii resolution för sigh. Detta begärte och på hans wägnar M. Micrander. 
Här wid berättade ProRector at H:s Excelkce Rickz Skattmästaren förklarat 
sig muntel. uppå det bref som Consistorium till honom låtit afgå, angående 
denne saken, att Tobias Wester intet bordt hafwa stipendium längre än 4. åhr,
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emädan han gifft sig och hade sielf medel att subsistera utaf. Har och sagt 
att hans förpachtande medh Ferners änckia icke stodo at tillåta, utan emädan 
det olagl. skiedt är, och Tobias Westher förmedelst sitt gifftermål giordt sig 
samma stipendio förlustigh, Halenius då måtte åthniuta räntorne af 1680. åhr, 
och hon sökia sin man det bästa hon gitter. Resolutio. Emädan M:r Petrus 
Halenius är worden benådat medh H. Rijckz Skattmästarens bref, hwar uti 
han fullkombl. immitteras i stipendium Bielkianum, och Tobias Wester befin- 
nes intet bord t hafwa samma stipendium för åhr 1680. bem:te Dn. Halenius 
berättigas at upbära 1680. åhrs ränta af mehrb:te stipendio; hafwandes sal. 
Ferners änckia skiäl, Tobiam Wester at sökia lagl. för det hon kan hafwa i 
detta fallet af honom at fordra.

[Samma dag.]
Consistorium minus straxt der effter närwarande ProRectore h. Rudbeck, 

h. Verelio, h. Spole, M. Steuchio, M. Micrandro, och Secretario.
I. ProRector berättade några Ost-Gothos grasserat natten tilförende, men 

warit hoos sig och bedt för Gudz skull, att de icke måtte komma till Con
sistorium, emädan ProRector skurat dem, och sagt, att såsom wijd alle nyåhr 
plägar upläsas af predikstolarne, huru månge par det åhret gifft sigh, och huru 
månge barn och horungar det åhret blifwit födde, skulle och studenternes 
nampn på intimations taflan anslås, huru månge af det landskapet, och hwilka 
det åhret grasserat och giordt excesser. Sagt sig och förste gången nu warit 
framme, williande aldrig mehra komma igen. Resolutio. De måge denne gången 
slippa at införas i protocollet, allenast skola de betala wachten den delen af 
böterne, som dem tillkommer. Men komma de flere gånger igen, skall detta 
stå dem i fatet, och de plichta så för detta, som för det de åter kunnat begått.

II. Novitii af Östgöte landskapet Johannes Gistadius, och Jonas Levin 
[Livin] inkommo, klagandes på sine landzmän Daniel Schenberg, Pet. Galle- 
rium [Gailholm], och Berngou [Bernegau], som föllier: D. 14. Jan. skickade 
Berngo effter oss klockan 6. hoos Fluren, hwarest iag blef illa slagen, och fick 
itt blått öga, som ännu synes; bekände fuller at Berngo intet slagit sigh, men 
kört en annan novitium Petrum Klingh att giöra det.

Berngo tillstod sig kallat honom till sig och druckit hoos Fluren till ha[l]f- 
gången ni jo, men hwarcken rört honom, eller bedt någon annan slå honom, 
doch hade han det wäl effterlåtit.

Gistadius swarade, honom stådt öfwer sig medh hotande, och twingat 
Klingen at slå sigh.

Frågades om flere warit der medh? Han swarade [Nicolaus] Christersson och 
[Samuel] Bothvidson warit der, men dem warit heelt stilla och fromma.

Sedan klagade Levin [Livin] på Schenberg och Gallerio sålunda: då iag d. 14. 
Jan. war ute på skiänckebod hoos Berngo, war Gallerius i min kammar och tog
2. st. bref, som iag för jul skrifwit itt till min bror [Claudio] och det andre 
till mitt syskonebarn, men effter de icke wore så wäl skrifne som iag welat 
hafft dem, altså blefwo de intet bortsände, utan lågo hemma på mitt bord i 
kammaren. Dagen effter kallade Schenberg mig till sig och agerade mig mycket 
derföre; men d. 16. Jan. då iag blef åter kallad af Schenberg slog han mig 4.



i 68 i :  22 januari -  26 januari 2 3 3

eller 6. örfijlar, och med itt glas fult medh öhl i ansichtet, så at iagh ännu 
har skråmma på kindbenet effter glaset, och det giorde han alt för brefwen 
skuldh. Schenberg nekade först sig gifwit honom någon örfijl, men tillstod 
sedermehra sig slaget honom en. Glaset sade han medh wåde kommit i huf- 
wudet på honom, i det, då han en gång sigh båckade, och skulle åter räta 
upp sigh, han då sielf stötte medh hufwudet på glaset, så det föll utur hän- 
derne, och i ansichtet på honom.

Gistadius wittnade at Schenberg gifwit Levin någre örfilar, och slagit honom 
i ansichtet med glaset, och det alt för brefwet skuld.

ProRector frågade hwadh då i brefwet stod, för hwars skuld han honom så 
slå skulle? Schenberg meente honom wäl hafwa förtient mehra ändå om han 
hade fatt, emädan som han uti samma bref skamlöst förolämpat heela Östgöte 
landskapet och sig tillijka medh. Brefwen uplästes altså, och fantz der uti 
intet något som strafwärdigt war, allenast som Skenberg och Gallerius meente, 
för det han kallat dem snyflar, sig haa slagit honom. Hwar uppå ProRector 
förehölt Schenberg, at de giordt icke allenast som snyflar, utan som belihundar 
medh, som så föröfwa sin kynheet uppå en nykommen, som intet dristar sigh 
at taga igen, och slå honom lijka såsom en hund för sigh. Item har han och 
skrifwit att Östgiöta landskapet uti itt convent förtärt 120. rd. hwilket och deras 
inspector h. Verelius bekände, betygandes at han intet kan råde medh dem, 
utan då de senast welat giöra convent och taga något grofft och mycket till, 
och han derföre interdicerade och förböd dem det samma, en swarat, at han 
skulle giöra räkenskap derföre och icke inspector. Hwilket Consistorium tyckte 
wara mycket dierft giordt, sampt böra i sinom tijdh ijfras.

Sedan klagade och Gistadius at han fatt örfilar af Schenberg medh; men 
Gallerium betygar han tillijka medh Levin warit stilla och intet slagit dem något, 
utan budit alt till att willia taga fred. Effter någon Conference här om, fant 
Consistorium denna saken af den wicht, att hon till Consistrm majus remitteras 
måtte, hwarföre och Schenberg, Berngo och Gallerius medh arrest belädes till 
des de i näste Consistorio majore comparerade, och saken till uthslagh afgiord 
blefwe.

26 Januari.
Consistorium majus d. 26. Januarii närwarande Rectore h. Lundio, [M. 

Holm], h. Ol. Rudbeck, h. Verelio, h. Arrhenio, h. Norcopense, h. Spole, 
M. Steuchio, M. Micrandro, h. Bilberg, Qvaestore och Secretario.

I. Proponerades, om Petri Cursoris son Petrus [Petri] kunde admitteras 
till deposition, emädan modren håller en privat praeceptor åth honom, och han 
lofwat bättra sigh. Här om discourerades åthskilligt och höltz före wara be- 
tänckeligit, så wäl at förhålla honom det, emädan man skulle synes förhindra 
hans lycka der med; som och at släppa honom der till, emädan han torde och 
wara Academien till blygd, skam och nesa. Fördenskull fantz enhällel. skiäligt, 
at emädan han begått, som ex actis finnes lärer, grofwa fauter nog i sitt lef- 
werne, warande och incapabel till studia academica, han ännu 2. åhr bijder der 
medh, så at man derförinnan kan erfara huru han sigh will emendera, och till 
studia beqwäm giöra.
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II. Bew illiades 1. Joh. [d: Petro] Kellandro W exionensi at disputera de 
lum ine naturae, och 2. Tranhem io W -G otho d e novis stellis.

III. B ew illiades jungfru Lisken Franck, och sal. Rugmans änckia hust. Brijta 
Bring hwardera 10. d. sm t ex  cassa studiosorum  till hielp i sin siukdom . Item  
M agno H ofberg , Petro D alm an och N ico lao  Sepelio  Fiederundensibus, lijka 
m ycket af studente cassan.

IV. U plästes e tt bref som  war kom m it ifrån en  Professor i W ittenberg  
M ichael Strauchio af d. 12. D ecem b n j 1680, hwar uti han fordrar 45. rd. 
sp ea e , som  framlidne M:r Jonas K iörlingh blifw it W ittenbergz Academiae skyl- 
digh, för sin magisterial prom otion , och effter han förnum m it penningarne 
stå i beredskap, at erläggias till någon w iss afnämare, han fördenskull befull- 
mächtigat M . Nigidium Strauchium kyrckioheerden wid Tyska försam blingen i 
Stockholm , at på hans och  A cadem iens wägnar em ottaga samma 45. rdr.

H är wid sade Consistorium  penningar länge sedan af cassa studiosorum  
uthtagne blifwit, effter Illustriss. Cancellarii befalning, och C onsistorii sluth, 
och at h. V erelius, som  då hade tillijka m edh R ectore casse nyckelen om  händer 
bäst w ore här om  kunnog. H . V erelius swarade, D:r Pehr Rudbeck em ottagit 
samma penningar, at per vexel öfwerstyra dem  till W ittenberg gen om  en  
kiöpm an, hwar om  han s ie lf  kunde gifwa nogare berättelse, m en emädan han 
nu intet war i staden, fördenskuld kunde nu intet wijdare åthgiöras, för än 
han kom m e hem.

V . Proponerade R ector Academiae bonden i Kiusta och Korsta sochn Erich 
H ansson klaga, at qwa[r]ttermästaren H ans Persson H w itting  näst för jul, 
mädan bonden warit borto m edh sin afrad, kört hem  all bondens w eedh, 
som  han huggit förleden som m ars på skogzfiällen, och det af egit tycko. 
Qvaestor m ente att A cadem ien w unnit dom b på at fa hugga på samma skog.

Res. D e t  skall sees effter om  A cadem ien sådan dom b erhållit, och  qwarter- 
mästaren stämmas till tings för sitt olagl. och egenw illiga procedere.

VI. M ölnaren i W attholm en A nders Pålsson, begiär, at em ädan d et lijtet 
watn är, han måtte slippa, att föryttra qwarntullen denne tijden, em ädan han 
der igenom  lijder skada, kunnandes in tett fa förtiäna sig någon tull a f andre, 
m en will lijkwäl fram bättre skaffa Acad:n så m ycket för tunnan, som  spanmålen  
är taxerad före.

Res. H on om  bew illiades det, allenast han försäkrar A cadem ien wederbörligl. 
at blif:a utan skada i detta målet.

VII. Insinuerades itt m em orial af Qvaestore, der uti han (1 .) frågar, hwad 
prijs skall wara på blandsäden uti qwarnerne på landet?

Resolutio. Blandsäden i qwarnerne på landet sällies för 7. dr kmt tunnan, 
men kunde man fa mehra wore wäl.

(2 .) Emädan som blige Academiae bönder fört sin afrad till Stockholm , m en  
kiöpm ännerne intet w elat den  em ottaga, hwarföre de måst, dels föra spanmålen  
hem  igen, d els den upsätda, dels sällia på torget, rogen för 7 i  d. km t tunnan, 
kornet för 7. d. t:n; altså fråges om  Consistorium  will ratificera, d et som  så
led es sålt är, så at d et m å afföras på böndernes afradz spannem ål eller icke; 
item  om  d et som  upsatt är, må sällies på torget, som  bäst skie kan.

'Resolutio. D e t  som  giordt är d et må nu så wara, effter d et kan in tet giöras 
tilbaka, m en d et som  osålt är a f spannem ålen, måste man see  till att kunna
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medh bättre beskedh föryttra, och at derföre mehr bekommas måtte; eilies 
förklarade sigh Consistorium, at aldrig willia ingå någon spannemåls handel 
wijdare med Jochum [Alstedts] bryggiares änckia.

(3.) Att fougden begärar itt wist prijs på fodret så höt som småhalmen, 
som den nya bonden på Helgebolstad bewilliat blef till afräkning på de 50. 
d. kopp^rmt honom lofwades till husens reparation dersammastädes.

"Resolutio. Halmen far han för 1. d. kopp^rmt lasset, och höet sommarlass 
för 2. 16. ör kopfiarmt, men winterlass för 5. d. kopptfrmt.

(4.) Om stallmästaren Scharer må niuta än wijdare det wanlige höet af Aca- 
demien, emädan han det begärar.

Resolutio. Consistorium blifwer wid det slutet som under sal. Grubbens 
rectorat giordes, att Scharer far höö, men proportionaliter som han har månge 
hästar till.

(5.) Om Carmen far för billigt prijs lösa det höö, som der på orten sällies, 
emädan han det begiärt. Resolutio. Honom bewilliades det, för 6. d. kop- 
parmt winterlasset.

VIII. Berättade Rector, att uppå de swaren, som till H. Rijckzmarskalcken 
[Johan Stenbock] afgångne äre, om hemmanets förbytande, som han begärt 
af Acad:n sedermera bref till h. landzhöfdingen ankommit är, at Rijckzmar
skalcken skall immitteras uti skatträttigheten på samma hemman. Resolutio. 
Det remonstreras h. landzhöfdingen huru der med beskaffat är, och sätties 
uppå memorial för h. Prof. Rudbeck at beställa der om emädan han nu för
resar på Academiens wägnar åth Stockholm.

IX. Klagades at cronotijonden af Nääs kyrckiohärbärge intet blifwit uthförd 
af bönderne för Mats Knutssons i Berrsta gensträfwigheet och upstörtigheet 
skull, hwar uppå en befalningzmannens Jacob Ringii attest af d. 18. Jan. up- 
lästes, der uti han förmälar, huru bem.te Mats Knutsson, då spannemålen uth- 
tagas skulle, brustit uth i desse orden: Tusende dieflar wäre D:r Pers Rud- 
beckii skiutzdrängh, och före hans säd af kyrckiohärbärget tillijka medh weder- 
laget; fanen före dem med så månge oreena andar. Honom gått heela tijden 
uth och in i kyrckiohärbärget, och stussadt allmogen upp, at de ingen spanmål 
uthtaga skulle, utan bedt den och den det giöra, medh otålige månge eeder, 
att han icke itt korn uthtaga skulle, så at spanmålen sålunda blef inneliggian- 
des. Bef:n Ringium har han och gjfwit den håle, och sagt sigh intet achta 
honom mehr än skarn, ropandes åthskillige gånger, sig längre warit kyrckio- 
wärd än Ringium fougde; sagt och at Ringius intet känner Nääsbönderne ännu 
rätt. Resolutio. Man anhåller hoos häradzfougden om assistence här uti, skulle 
han icke det willia giöra, måste man straxt igenom en expres sökia h. landz- 
höfdingens bijståndh, emädan saken icke tål något drögzmål.

X. Sade Rector sig straxt effter sin hemkompst ifrån den af Kongl. Hof- 
Rätten honom pålagde commission wijd Norr Teige, tillijka med h. Norco- 
pense reest uth till H. RijckzDrottzens Excelkce att afläggia en ödmiuk up- 
wachtning hoos honom; finnandes der för sig Prof. h. Rudbeck och h. Arr- 
henium, hwilka af Consistorio der till blifwit deputerade i sin frånwaro. Effter 
erhållit nådigt audience sig talt 1. Om M. Boos sak, och den der uti gifne 
Hans Kongl. Mayittz domb; hwar uthöfwer H:s Höggrefl. Excellxe sig uthlåtit, 
at man wisserl. hade att förmoda en godh förklaringh der på.
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2. O m  de excesser som  begås här i Upsala a f m ilitie betiente och  andra 
som  fuller kom m a hijt at studera uti m athesi och  åthskilligt studii gen ere, m en  
willia intet sortera under A cadem iens jurisdiction, icke e ller willia de lyda 
under stadzrätten, hwarföre m ånge yppigheter föröfwas, och den studerande 
ungdom en storl. förargas.

D er på H :s H öggrefl. E x ce llx e  sig sålunda förklarat, at man i underdånigheet 
skulle anhålla hoos H :s Kongl. M :t om  en  särdeles resolution, at alle sådane 
m ilitie eller andre b etiente, som  ankom m a till A cadem ien at studera, m åge sor
tera under Acad:s jurisdiction, d et wäre sig ädle eller oädle; lofw andes H:s 
H öggrefl. E x ce llx e  at m ed behörig försorg willia befordra d et wärcket, hoos  
H:s K ongl. May:tt till önskelig it uthslagh.

3. O m  d et öfwerwåld som  giortz på h. R ijckzRådetz h. G ustaff Baners änkie- 
fru [Anna Kristina, f. Bååt], hwar om  R ector förmält sig m edh behörig flijt 
låtit effterspana, hwilka der till uphofsm än warit, hafwande till den ändan låtit 
sammankalla wachten som  den natten gått wacht, m en dem  intet wettadt, eller  
till det ringaste kunnat igenkänna hwilka de warit, doch at d et welat förliuda, 
som  skulle någre G othlandi der ibland warit, hwar wijd R ector och beklagat 
at nu en  tijdh bort åth, G otlandz-, W erm elandz- och W ästgötelandskapen, 
blifwit m ycket för excesser, allehanda yppigheter, mord och  hor noterade i 
synnerheet W ästgiötelandskåpet. Här uppå H ans H öggrefl. E x ce llx e  bedt, att 
inspectores nationum  skulle kalla tilhopa, hwar och en  sitt landskap och för
mana den studerande ungdom en till stillheet och sedigheet; item  at adelen i 
synnerheet sammankallas, och tillijka m edh deras drängar alfwarl. adhorteras, 
att föra itt wackert, stilla och dem  anstående sedigt lefw erne. O ch skulle det 
blifwa uppenbart, hwilka som  öfw erw åldet begått på h. Banerens änckiefru, 
bad H:s H öggrefl. E x x e  at de samma alfwarl. och exem plariter straffas måtte.

4. Berättade R ector sig sagt för H :s H öggrefl. E x ce llx e  huru om  den  trätan 
som  verserar emällan Consist:m  och Curio, och  länge legat uti H ofR ätten , 
blifwit i sid ste C onsistorio resolverat, at den  skall aldeles nedläggias, bort
glöm m as, och  en igheet i des ställe uprättas. D er  till H :s H öggrefl. E xcellxe  
swarat och sagt det wara m ycket wäll, at så w ijda är der med kom m it, be
tygade och at det hade warit för Acad:n och C onsistorio än rådligare, om  de  
tillförende effter sitt rådh det samma giordt, emädan af sådan oen igh eet m ycket 
ond t kom m et och societeten  m ycket lidit. C ontesterade altså H ans H öggrefl. 
E xce llxe  sitt nöye w id löffteligen  här öfw er, at d et kom m it till en igh eet och  
god t förståndh dem  em ällan igen, och at Consist:m  å sin sijda, sampt Curio å 
sin praesterar praestanda.

5. D e t olagl. procedere som  allehanda delinqventer här en  tijdh bortåth  
brukat, at sedan de för sin exorbitence till w ederbörligt straff blifwit döm bde, 
de och klarl. till saken skyldige blifwit, hafwa d e gått till Kongl. H ofR ätten , 
sökt restitutionem  rei in integrum , graverat C onsistorium  m ed ährerörige be
skyllningar, sampt sökt protectorial bref, såsom  de skäl upsökia kunde til sitt 
förswar, ehuru och tilförende dem  längre tijdh der till g ifw en  blifwit, än de  
sielfwe begiärt, lofwade H . R ijckzD rottzens E xce llxe  at skaffa b oot uppå, alle
nast Consistorium  infinner sig m edh skrifteligit beswär här öfw er m edh det 
forderligste.

X I. Begärte M. C olm odin igenom  Cursorem  at fa inkom m a. D e t  effterläts
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honom ; och då han der uppå inkom b, betackade han C onsistorio ödm iukel. 
för sin undfangne prom otion till adjuncturam och dess tilslagne salarium in 
theologica facultate, som M:r H olm  innehafwer och nu löös blifwer, beklagande 
sig at emädan Prof. Schütz har blifwit benådat m edh H:r R ijckzD rottzens  
Excelkces bref uppå den samma, honom  fördenskull torde disputeras, det 
honom  tilförende af H . R ijckzD rottsens Ex:ce och C onsistorio blifwit lofwat. 
D och  berättade han huru Prof. Schütz sig beskickat och frågat, om  han och på 
samma adjunctur bref och resolution erhållit. O ch då han det upwijst, honom  
uthlåtit sigh m ycket Christel, säyande sig in tet willia i någon måtto undgå 
honom  eller någon annan hwad han fatt tilsäyelse på, och m edh skiäl har hopp  
at fa. H w arföre M:r C olm odin och nu begärte blifwa af C onsistorio wijdare 
assecurerat om  samma gage, till sin försäkring, em ädan han den länge hafft 
tilsäyelse uppå, och  giordt publiqve tienster i hopp at winna samma adjunctur. 
R ector swarade honom  at han må wara försäkrad der om , d et ingen pra;ju
dice e ller nödh skall honom  wederfaras i detta m åhlet. Hwar på han och tog  
afträde.

X II. Proponerade R ector huru sal. Ferners änckia med sin son hoos honom  
warit och  sig beswärat öfw er den  dom b som  skulle fallit i Rectoris frånwaro, 
förfrågandes om  altså något w oro d. 22. Jan. i saken resolverat em ot det som  
för passerat och uti C onsistorio enhällel. slutit? Consistrm swarade enhälleligen  
intet wara der utinnan sederm ehra tilgiordt af annan m ening och em ot det 
förrige sluth, utan beror ännu wijd H . RickzSkattm ästarens Excelkces [Sten  
B ielkes] nådige här utinnan skriftelige förklaring, som  m edh första förwäntes.

Prof. H olm  upkom b.
XIII. U plästes H:s Kongl. M :tz nådigste fullm acht af d. 5. Jan. 1681. för 

Prof. extraordinario H endrich Schütz at blifwa 5 :tus ordinarius theologiae 
Professor till des någon förändring der föregår, då han närmast wara skall till 
d et första vacante rum m et att succedera; m en i m edier tijdh staten med ingen  
annan lön gravera, än hwad af adjuncturis effter Academiae Cancellarii godt- 
finnande honom  kan tildeles jem pte G am ble Upsala pastorat, hwar uppå han 
för detta K ongl. nådige bref undfått hafwer. H är uppå lästes och H . Rickz- 
D rottzens Excelkces bref up af d. 22. Jan. samme åhr, der uti H ans E xcellxe  
decernerar Prof. Skütz den adjuncturen, som  M. H olm  innehafft, hwilken nu 
en ordinarie profession tillträder.

Resolutio. Emädan M:r C olm odin tilförende har så wäl H:s H öggrefl. Ex- 
c e llx e s  bref på samma adjunctur, som  Consistorii lofw en, hafwandes och Prof. 
Schütz Rectori tilskrifwit, och uthlåtit sigh intet willia undgå M:ro Colm odin, 
d et han tillförende har blifw it försäkrat om , utan skiuter uti C onsistorii be- 
tänckiande, hwad d et för sigh will u thsee, altså kan Prof. Schütz denna gången  
intet blifwa accom m oderad m ed M:r H o lm s adjunctur, utan assecureras at fa 
den som  i facultate theologica  allerförst lös blifwer.

X IV . Proponerades om  icke Prof. Schütz kunde blifwa accom m oderad m edh  
någon adjunctura philosophica, förutan den  som  i theol. facultate först kan 
vacant blifwa, och honom  nu reda i den händelsen försäkradh är? Resolutio. 
Consistorium  finner alldeles praejudicerligit för faculteten och em ot constitu
tiones sådant att tillåta, utan faller enhällel. der på, at Secret:n och philo
sophiae Adjunctus G iödingh effter H:s H öggrefl. E xce llxes  H . R ickzD rott-
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zens bref sam pt C onsistorii der på fölliande resolution, den  första som  effter  
Prof. Steuch löös faller, wärckel. åthniuter.

X V . Proponerade R ector om  icke D n . G abriel Siöberg W exionensis må 
effter facultetens försäkran kom m a till at wärckel. åthniuta stipendio in facul
tate philosophica, emädan han förlängst exam en beröm ligen undergått. R^jo- 
lutio. S iöberg bew illies nu straxt wärckeligen d et åthniuta och  inskrifwes i 
G eddans ställe, hw ilken så frampt han igenkom m er, e tt  annat rum bekom m a 
skall.

X V I. Resolverades at alle betiente under A cadem ien, som  åthniuta stipendio  
R egio , skola, effter d et d e här å orten stadigt förblifw e m åge, fult uth upbära 
samma stipendium , så att d et för dem  in tet balanceras; här under begrijpes 
och alle musici.

D h en  29. Januarii
w oro tilsammans i C onsistorio, R ector Mag. h. Lundius, D:r B enzelius, M. 

H olm , h. Gartman, h. O l. R udbeck, D :r H offw enius, h. Arrhenius, h. N orco -  
pensis, h. Spole, M. Steuchius, M. M icrander, h. Qvaestor och  Secretarius.

I. Proponerades om  stipendiat längderne, att d e  m åtte blifwa richtigt för
färdigade, emädan något hwar af stipendiariis anhålla om  penningarne, hwar- 
före D ecanus theologiae fram wijste den  i facultate theologica  adproberade spe- 
cification sålunda lydandes:

Petri Tystbergs Andreas Tresk H eising. 1. rum
Magni Bredbergz Joh. V ilhelm sonius h  rum
N icolai H olm dorphs ställe -----m usicus i  rum
Andreae Gaddelii N ico l. Kyronius é. rum
Petri Bergm ans Andreas Ranovi/w Schan. 1. rum
Petri Norasi Petrus Printzius Upl. 

D h en n e bewilliade
1. rum

C onsistorium  d. 6  Februarii a f cassa studiosorum  30. d. för sin  fattigdom , och  
at han här näst får ordinarie rum, effter hans broder [Roland] d et nu innehafwer, 
och  at facultas theologica tager en  m usicum  till, så att d e  hafwa 8. officianter, 
som  dem  bör.

II. H uru om  reduction aff cronogodz, tw enne breff affgångne äre ifrån h. 
landzhöfdingen till R oxen , hwilka R ox m edh A cadem ien com m unicerat, på det 
A cadem ien inom , i brefw en, berörde tijdh sig  m edh behörige docum enter hoos  
h. landzhöfdingen infinna måtte.

Ytesolutio. U ppå m em orialet som  h. R udbeck gifw es, blifwer och denne  
puncten författad, och  sedan anhålles om  w idare försäkran, på d et alleredo  
wijd rickzdagen D oct. B en zelio  då warande R ectori a f H :s K ongl. May:tt 
lofw at blifwit, at Academiae godz skulle wara den  reductionen exem p te, doch  
m åste tilförende com m unication sk iee af Prof. R udbeckio m edh H . Rickz- 
D rottzens E x ce llx e  här om , såsom  och landzhöfdingen sådan exem ption  com 
p etenter wid handen gifw es.

III. O m  Ferners änckia b le f slutit att d e  sig in tet wijdare befatta m edh  
denna saak, emädan d e  den  refererat till RJjckzSkattmästarens E xcellxes  
[Sten B ielk es] förklaringh; kunde parterne i m edier tijdh förenas w ore wäl;
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hwar till M icrander lofw ade sin flijt, och att hon till refusion, på d et hon har 
att fordra, tunna m ot tunnan bekom m a skall.

IV . Frågades om  Petter Jacobsson glasm ästare är under A cadem iens juris- 
diction? Consist:m  swarade honom  m ehr än för itt åhr sedan der ifrån blifwit 
stängd.

V . Skickades M agnus [Branzelius] Cursor till D :r Per Rudbeck att förfråga 
hwar d e  penningar blifne w oro, som  han uthtagit till W ittenbergensium  betal- 
ningh, för K iörlingens skuldh. M agnus Cursor kom  m ed swar tilbaka, att D:r 
Rudbeck lefw ererat dem  till sin swärfar [0: Johan Stiernhöök] gen om  w äxel 
at öfw erställes, lofw andes D . R udbeck wijdare denna saak uti Consist:o m ed  
första s ie lf  att förklara.

V I. Frågades om  icke Joh. A uricola nu m å inskrifw es i m atriculen, em ädan  
han sitt testim onium  fatt ifrån Åbo? Resolutio. D e t  bewilliades.

VII. Frågades om  någon hade em o t M atthiam Sylvin Upl. att han icke  
testim onium  vitae må bekom m a? Resolutio. D e t  bewilliades honom  attestatum  
om  hans lefw erne, effter ingen hade der uti em ot honom  något synnerligt 
culpabelt.

1 Februari.

C onsistorium  majus d. 1. Februarii närwarande R ectore h. Lundio, D . Petro  
R udbeckio, M. Pet. H olm , h. R udbeck, D . H offw en io , h. V erelio , h. Arr- 
henio , h. N orcop en se , h. Spole, M . Steuchio, h. W ulff, M. M icrandro, h. 
Bilberg, h. Qvaestore, och Secretario.

I. Prof. Steuch proponerade e tt  rum uti facultate philosophica wara ledigt, 
och en  B othniensem  K äm pe af faculteten wara recom m enderat der tili, em ä
dan han länge sedan exam inerat, och af fattige m edel är, så at d et är him m el- 
rijket honom  der till hielpa. R ector swarade en  wara ankom m en ifrån H . 
R ijckzD rottzens Excelkce m edh recom m endation till stipendium , om  man icke 
skulle befordra honom  der till. H . R ijckzD rottzens b ref för honom  uplästes 
dat. Läckö d. 10. Octobr/V 1680. och resolverades der på at han skulle wara 
hoos alle i god t m inne, att så snart något rum sig ypper, han d et bekom m a  
skall, kunnande nu han intet d et undangå K em pen, som  allereda har fådt 
tilsäyelser der på och  är exam inerader, sampt fattig, m en denne här nykom m en, 
och ännu icke deponerad.

II. U plästes 111. D . D rotzeti recom m endation för mons:r Andrea R hodin, 
at framför någon annan blifwa accom m oderad m edh den adjunctura ph ilo
sophica som  löös blifwer effter h. Prof. Steuch.

Resolutio. Facultas philosophica confererar först här om , sedan kom m er d et  
till Consistorium . H unc paragraphum notavit Qvaestor.

III. U plästes H . R ijckzD rottzens Excelkces, daterat W ennegarn d. 29. Jan. 
1681. för sal. D oct. Joh. Rudbeckii son D an iele , hwar uti honom  term inen  
på des stipendio förlänges till 3. åhr.

Resolutio. Han niuter åhrl. uti 3. åhrs tijdh samma stipendio, hwad propor- 
tionaliter på honom belöpa kan.

IV. Uplästes och 111. D. Cancellarii recommenda//on för D. Daniels Sidenii 
änckia, af d. 29. Jan. nästwekne att få åthniuta 30. t:r spannemål och 50. d. pen
ningar, som hon här tills upburit emot det för någre åhr sedan afstådde
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praebendehem m anet, tili des henne åkren kan blifwa tilstält, som  änckiorne uti 
H :s Kongl. May:tts general resolution förunt är. Rector: Wij kunna in tet sal- 
vera wår existim ation om  wij i någon måtto gå ifrån wår resolution som  i 
p len o  C onsistorio giord är, icke deste m indre i regard till 111. Cancellarii re- 
com m enda//on , giör man der uti hwad man någonsin kan, och det för H:s 
E xcellences skull, och icke för d et han d et m ed någon sin rätt kan praeten- 
dera; dock som  d et der m edh oss alla afgår, så är d et sådant, som  wij till 
d et ringaste m eritera tack af h enne före.

Qvaestor: Förr än man skall här uti gå det ringaste ifrån H:s Kongl. May:ttz 
resolution, will iag cedera henne min åker, som iag wäl häfdat och brukat 
hafwer, allenast iag blifwer försäkrad om at fa den som först kan lös blifwa 
igen. D. Per Rudbeck sade henne intet förr böra släppa sine 30. t:r spannemåYA, 
och 50. d. penningar, förr än hon först fått åkren medh, som i Kongl. resolu
tionen änckiorne lofwat blifwit, och sig det nu på hennes wägnar tala och på
minna, såsom en förmyndare uti huset. H. Ol. Rudbeck swarade sig giärna 
willia gifwa henne en tunna på sin part om åhret, emädan han och så gifwit 
Hedraei änckia 4. t:r i åhr.

Resolutio. A tt uppå H :s H öggrefl. E xce llxes  nådige recom m endation, D . 
Sidenii änckia nu straxt blifwer accom m oderad m ed den åker, som  Räntmästa
ren Arrhenius, wäl brukat, häfdadt och i höstas sådt, henne godw illel. cederar, 
hafwandes h. Arrhenius i d et stället igen, en  annan åker och  den som  aller- 
först kan löös blifwa, fram för någon annan at igen förwänta, skulle bem :te 
docterinna d et icke w illia, giör Consist:m  henne försäkrad, at i wåhr utan up- 
skoff, m edh en annan åker blifwa försedd.

V . Rector berättade R oxen  fått bref ifrån h. landzhöfdingen at tim ber skall 
föras af bönderne till Ultuna; hwarföre han och  begiärt att Academiae bönder  
måtte och så em o t reedo och billig betalning, hielpa der till m edh.

'Resolutio. D e t är skiäligt, allenast d e få sin richtige betallningh.
VI. Berättade Rector, huru han förleden söndags sändt bud till slottzfougden  

m ed begäran han w ille beskicka M. B oos änckia, at hon nu om  torssdag 
träder till liqvidation med A cadem ien, om  hennes inbrachte ägendom , emädan  
de Professores som  docum enterne om  händer hafwa, och bäst om  saken kun- 
noga, och af A cadem ien till liqvidationen fullm ächtigade äro, skola reesa 
om  fredag till H:s Kongl. May:tt haffwandes sig s ie lf  att skylla om  hon 
sedan giör sig någon om kostnad, förm edelst längre clrögzmål m edh liqvida
tionen.

VII. Staffan M atsson i O nsslunda i Alm* sochn, klagar på cronofougden  
Emporagrius, at han prässar dem  m ycket i synnerheet för skiutzpenningar, 
och honom  intet willia qvittera hwad han tager af dem , öfw er detta klagar 
han och på sina grannars wägnar.

Resolutio. D e t  skall undersökias der om  af A cadem ie fougde, om  d et är sant 
eller intet.

H on om  bewilliades forlön för qwarnstenarne till U lfwa, och at d et afräknas 
på hans skuldh.

Felskrivning för Frösunda.
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VIII. D :r R udbeck refererade om  penningarne som  till W ittenbergensium  
afbetalning uthtagne blifwit, att han fatt dem  från sig till sin s. swärfahr h. 
StiernH ök att öfw erstyre dem  per w exel, m en  sig in tet tagit a f honom  någon  
revers, em ädan han war hans swärfader. Sedan har h. S tiernH ök tagit samma 
penningar, och satt dem  på B anco, fruchtandes at hafwa dem  hem m a, em ädan  
samma tijdh tiufwar warit inne h oos h onom  och stulit utur itt skattull en  hoop  
rijckzdahler och ducater. M en en  tijd der effter har han sagt sig  g iordt w äxel 
öfw er till W ittenberg m edh en  kiöpm an.

'Resolutio. D :r Rudbeck skaffar revers utur sal. S tiernH öks sterbhus at p en 
ningarne blifw it em ottagne, e llies stånde han s ie lf  för dem . Skall och Strauchii 
bref beswaras, at penningarne länge sedan uthtagne äro, kunnandes C onsisto
rium icke wålla, at d e in tet blifw it erlagde.

IX . U plästes Secret:s projecterade b ref till staden om  w achthåldningen, 
hwars innehåll af cop ieb ok en  inhäm ptes kan. D e t  samma adproberades.

X . B ew illiades H o lsten io  testim onium  academ ic.
X I. Jacob [H anssons] glassm ästares son  Petter Jacobsson begär at fa wara 

under A cadem iens jurisdiction. Resolutio. T ill des m an får någon annan må 
han blifwa under A cadem ien, sädan stängies han der ifrån effter  Consist. förre  
resolution.

D h en  4 . Febr.

w oro R ector och Professores tillsam m ans i kyrckian effter sluten gudztienst.
I. Bew illiades H om ero* Sm ol. 10 d. sm t a f cassa studiosorum .
II. U plästes M. B oos änckios swar uppå slottzbefalningzm annens b ref till 

henne, at hon irwom  torssdagen skulle infinna sig m ed sine räkningar att liq- 
videra m ed Acad:n. R ector och  Professores funno skiäligt att h. slottzfougden  
beskickar henne m edh tw enne g od e män, och fråga henne om  hon tillstår 
samma bref, på d et A cadem ien må i längden wara försäkrad at hon icke sedan  
nekar der till.

III. M entionerade R ector huru några officerare andra natten tillförende sku- 
tit wid hans huus skrikit som  bestar och nämpt sig, hwarföre d e för Cämnärs 
Cammaren gen om  Secret:n blifw it stäm bde och anklagade. M en dem  sedan  
gen om  någre uthskickade deprecerat samma sin faut h oos R ectorem , lofwandes 
sig aldrig wijdare så giöra skola, hafwandes och illa swurit och  bedyrat sigh at 
de intet giordt R ectori någon skym f m ed skiutande och  hans nämpnande, utan 
druckit hans skål, och hedrat honom  der m edh. Frågade altså om  de måge 
denne gången pardoneras? Consistorium  tychte effter de infinna sig m ed depre- 
cation och lofw a sig aldrig m era så giöra willia, d e  då m åge denne gången  
pardoneras.

IV. Proponerade R ector Svenonem  Sylvium  kom w it till sig  i går och beswä- 
rat sig at hans stipendium  blifw it arresterat, w ettande icke hwarföre. Frågade 
om  någon d et wiste? Swarades ingen af nuwarande Profess, d et wetta. För- 
denskuld resolverades at emädan d et in tet finnes in actis at hans stipendium  
för någon orsak skull blifw it arresterat, d e t då må relaxeras och  han penning
arne der af åthniute.

* Felskrivning för Humero. 
16—7 3 4 2 2 0  Sallander
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Dhen 6. Febr.
effter högpredikan in praesentia Rectoris Magnifici, Doct. Benzelii, M. Holm, 

h. Gartmans, h. Rudbeckii, Doct. Hoffwenii, h. Arrhenii, h. Norcopensis, h. 
Spoles, M. Steuchii, h. Wolffs, M. Micrandri, h. Bilbergs, och Arrhenii 
Qvaestoris, qvi et acta notavit, absente Secretario.

I. Talades om att h. Skijlt [o: Adam Schildt] medh någre des cammerater, 
giordt någon excess hoos Bengt Holm näst in till Rectoris huus, och effter 
som dhe dragit någre studenter medh sig till dricka, hwar igenom de lätteligen 
kunde förföres, ty har Rector låtit anklaga bem:te Schijlt wid stadzrätten; 
men han deprecerat, och lofwat gifwa en skrifftelig revers ifrån sig, at han 
aldrig offtare skall så giöra.

II. Frågade Prof. Holm, effter som en musicus ännu till måste insättias uti 
facultate theologica, hwilkadera då skall niuta denne gång, antingen Kyronius 
eller Petrus Prints, hwilken ellies är försäkrad om det ledige rummet? Resp. 
Effter Printzii broder [Roland] har för stipendium och man icke giärna kan 
tillåta att twå bröder hafwa stipendium tillijka, så blifwer Kyronius ståendes, 
och Printzius försäkras att in facultate theologica blifwa accommoderad här näst, 
då hans broder och uthgår, och i medier tijdh bewillies honom af cassa stu
diosorum io. d. smt.

III. Klagade Rector sig blifwa mycken öfwerlupen af sal. Ferners änckia, 
och frågade om icke ännu skall skrifwas till H:s Excelkce h. R. Skattmästaren 
[Sten Bielke], och fordras på des nådige resolution här utinnan, effter som 
Consistorium skurit den saken aldeles ifrån sigh, och H:s Excellxe icke ännu 
swarat på Consistorii förre bref om detta ärendet. Slötts at brefwet här om 
skall afgå till H:s Ex:ce med tisdags posten, som och skiedde.

i o Februari.
Consistorium majus extraordinarium d. io. Februarii närwarande Rectore 

Magnifico, D. Benzelio, M. Holm, h. Gartman, h. Norcopense, h. Spole, M. 
Steuchio, M. Micrandro, h. Bilberg, h. Qvaestore, och Secretario.

I. H. Verelius ursächtade sig at han för opassligheet skull intet kunde 
komma up. Hwarföre tyckte Consistorium bäst, at man läste upp Cammarens 
bref, uthlåte sig der om som godt synes, och sedan skicka det till h. Vere- 
lium, at han sig der öfwer skrifteligen förklarar.

D:r Pet. Rudbeck enskillade sig och för opasslighet skull.
II. Uplästes HögKongl. Cammarens bref till Acad. af d. 3. Februarii 1681. 

der uti begiäres att, uppå åthskillige tilförende giorde påminnelser, Academien 
inkomme medh sine räkningar, ifrån åhr 1672. och till 1680. inclusive, emädan 
H:s Kongl. May:tt, icke ringa otienst medh sådane räkenskapers uteblifwande 
skeer, som ofelbart torde redundera in på Collegium, der de icke kunde be- 
wijsa hoos sigh intet feel eller försummelse stådt. Hwarföre och emädan H:s 
Kongl. M:t åter å nyo strängei. pousserat på alle räkningarnes inlefwe[re]- 
rande till den Commissionens effterrättelsse som är förordnat öfwer liqvidarion- 
erne. Har Collegium samma sin begäran welat reiterera, med anmodan at we- 
derböranden alfwarl. tillhållas, at strax inkomma der med, och den som det
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försum m ar utan anseende låta afsätda ifrån tiensten , effter som  i d et öfrige 
C ollegium  w ill wara exem pt ifrån d et answar, som  uppå räkningarnes längre 
uteblifwande billigt befares föllia. H är uppå förklarade C onsistorium  sigh, at 
d et in tet w et något sådant bref eller påm innelse kom m it ifrån K ongl. Camma- 
ren tillförende der om; w iste och intet hoos hw em  skulden bestått der uti, 
utan h oos D . Per R udbeck, som  uti sitt rectorat då revisionen war under hän- 
derne, och han påm intes att poussera på räkningarnes underskrifwande, han då 
upskiöt den ena gången effter den andra der m edh, hw ilket både h. N orco -  
pensis och  Qvaestor Arrhenius klagade öfw er. Sedan uplästes listan på d e R ec
tores och  inspectores aerarii som  för d e  resterande böckers* åhre» bort öfw er- 
see  böckren och constituerades nu effterfölliande att revidera återstående böck- 
ren nem bl.

för åhr 1677.
U ti G rubbens ställe som  war R ector 1675. och är dödh blifw en h. N orcopensis, 
D oct. B enzelius såsom  inspector aerarii. D eputati a f C onsistorio uti facultate 
theologica  M. H olm , och philosophica h. Spole.

för åhr 1678.
D:r Petrus R udbeckius som  Rector. D oct. H offw en iu s i D:r Skuncks ställe som  
är borto, och M. Steuchius. D eputati a f C onsistorio Prof. W ulff, Prof. Bilberg.

för åhr 1679.

H . Gartman såsom  R ector, såsom  inspectores aerarii M . H o lm  och  M . M ic- 
rander. D eputati C onsistorii h. Arrhenius och  h. Rudbeckius, hw ilken om  han 
in tet kom m er så snart hem , så skall en  annan i hans ställe förordnas.

Bookhållaren Rommel inkallades och frågades huru månge böcker fattas, 
som äre oreviderade, och hwem warit wållande till att de intet blifwit öfwer- 
sedde? Han swarade böckerne wara reviderade och färdige alt till 1677. men 
weet intet hwem warit wållande till att de andre icke blifwit öfwersedde. 1679. 
åhrs book sade han icke kunna nu öfwersees eller förfärdigas effter fougde- 
rächningarne intet ännu blifwit inlefwererade för det åhret. Rector frågade 
hoos hwem skulden der till stådt? Han swarade sig det intet wetta. Qvaestor 
sade det kommit der af at fougderne nu på några åhr bortåth intet lefwererat 
in sine rächningar för än Thomessmässa tijden, i stället de förr effter con- 
stitutionerne det giort wid midsommaren, så at Räntmästaren icke kunnat för
färdiga sine rächninger för än till midsommaren, hwilket alt han meente kom
met af det att statens balance för föregående åhret skolat blifwit ersatt af 
fölliande åhrs inkompst. Consistrm frågade om det icke wore lijka mycket, 
och kunde lijka wäl låta giöra sig at rächningarne af fougderne lefwererades 
in om midsommaren och boken giordes färdig till Thomessmässa? Qvaestor 
s:de: Jo. Fördenskull resolverades at fougderne altijd här effter skola lefwerera 
in sina rächningar om midsommaren och böckerna slutas till nyåhret.

Detta ord bor tydligen utgå.
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III. Matz Larsson i Älstgiärde* och Wendel sochn klagar öfwer cronofoug- 
den Staren, att ehuruwäl hans hemman blifwit af Consistorio förmedlat till 
halfwa uthlagorne och han har der på tingzrättens bewijs; icke deste mindre 
har Staren pantat helt uth af honom för fulla uthlagor io. getter och far, 
hwilka bonden klagar stå hoos honom och frysa ihiäl. Rector sade sig fuller 
ärnat föredraga h. landzhöfdingen detta, men effter han kom i afftons och reste 
strax bort i dagh, altså kunde han intet komma beqwäml. der till, utan har 
fördenskull gifwit h. Rudbeck det på memorial att anmäla hoos h. landzhöf
dingen. I medier tijdh ställer Jacob Andersson caution för faren om han tror 
på de skola frysa ihiäl, och säyes at h. landzhöfdingens bref förwäntes nu snart 
der om.

IV. Sade Rector, Prof. Rudbeck fått till resepenningar åth Stockholm 12. rd. 
spec/e. 'Resolutio. Det bestås.

V. Berättade Rector slottzbefallningzmannen Samuel Stehn skickat Cämnärs 
notarium Örner och Gudmund Pilo till M. Boos änckia d. 9. Februarii 1681., 
på Consistorii anmodan, och 3. puncter henne förestält; såsom

(1.) Om hon medh egen hand underskrifwit det bref som d. 31. nästför- 
flutne Januarii har till h. Samuel Stehn skickat. Hwar till hon swarat sig aldrig 
nekat till sin handh, mycket mindre nu, tilståendes således sig det medh egen 
hand underskrifwit.

(2.) Att Academien och Consistorium protestera igenom h. slottzfougden, 
öfwer det hon säyer i samma sin skrifft, at Professores hindrat bönderne föra 
henne ifrån Stockholm, der lijkwäl Rector hafwer lembnat alt uti befalningz- 
mans Roxens disposition och handh, at han bönderne der till kunnat commen- 
dera och förordna. Der till hon swarat sigh så blifwit informerat och under
rättat af befahm Rox, beropandes sig på hans till sig der om inkombne bref, 
hwilket hon wäl kunde upwijsa.

(3.) Att Consistorium protesterar der emot, att wälb. frun sig nu hela tijden 
undandragit högwälb. h. landzhöfdingens bref och ordres till liqvidationen, som 
hon ännu i sit bref giör. Till detta henne swarat sig aldrig nånsin nekat till 
liqvidation, utan will nu den undergå medh det första, ja om det och wore i 
dagh, skiutandes skulden på dem som hennes räkningar hafwa under händerne 
at förfärdiga, at så länge der med dröyes. Lofwat doch det med första skola 
willigt effterkommas, och helst uti högwälborne h. landzhöfdingens praesence, 
när han hijtkommandes warder.

Att fru Roderskiöld sålunda swarat, gåfwo Örner och Pilo sitt skrifftelige 
attestatum, hwilket ad acta ligger, och med deras egne händer bekräfftat är.

VI. Johannes Alm Upl. begärer hielp af fisco studiosorum, effter han är 
siuk och fattigh. D:r Benzelius sade denne tilförende fadt åthskil[li]ge gånger 
hielp af cassan, och då han sidste gången fatt, blifwit resolv. att han intet wij- 
dare skulle fa något, emädan han ingen ting kan, och är intet hopp att han 
lärer något fast han blefwe här i 10. åhr. Rector swarade honom warit mycket 
illa siuk, om man icke fördenskull kunde hielpa honom. Altså bewilliades 
honom 5. d. smt af cassa studiosorum, men medh det förord at han intet 
kommer mehr igen.

* Kallas i fogderäkenskaperna Tälles&irdet.
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VII. Uplästes ryttmästarens h. Adam Schyltz [Schildts] skrifftelige revers, 
hwar uti han obligerar sig at aldrig willia här effter wara hwarcken Rectori 
eller någon annan af Professorerne i den ringaste måtto till någon förargelse, 
hwarken medh skiutande, skrijkande, eller någon annan den ringaste eller 
största excess.

Samma revers war och på rådhuset inprotocollerat d. 7. Februarii 1681.

16 Februari.
Consistorium majus d. 16. Februarii praesentibus Rectore h. Lundio, M. 

Holm, h. Gartman, D. Hoffwenio, h. Verelio, h. Norcopense, h. Spole, M. 
Steuchio, M. Micrandro, h. Bilberg, h. Qvaestore och Secretario.

I. Oloff Nilsson begär blifwa Academiae glasmästare, har warit här under 
staden förr och arbetet på kyrckiofönstren, sades wara en flijtigh och braf 
karl.

'Resolutio. Han wedertages för Academiae glasmästare, och den andre [0: 
Petter Jakobsson] som nu upsatt är på mantalslängden, niuter Academiens 
förswar detta åhret, men icke längre.

II. Proponerade Rector, D:r Petrus Rudbeck willia att resolution som om 
förmedlingen på Edeby förleden sommars A:o 1680. fåltes, bör extenderas 
ifrån 1668, då samma förmedlingh under sal. Åkermans rectorat uphofs. Rector 
frågade nu om det bör så wara, eller den resolution så förstås kan.

D. Bentzelius: Om iag minnes rätt, så blef här något resolverat under mitt 
förre rectorat A. 1674. att förmedlingen intet skulle förunnes Edeby längre än 
på 3. åhr och wijdare intet. Discurrerades och något om der ett eller 2. mantal 
wore.

Resolutio. Det sees effter in actis af inspectorib«r aerarii, huru här om resol
verat blifwit, och af jordboken om det är 1. eller 2. mantal.

III. Berättade Rector And. Rhodin warit hoos sigh, och beklagat sin stora 
fattigdom, och arbete utan någon wedergällningh, begärade fördenskull något 
af cassa studiosorum.

H. Verelius: Han har intet hedrat så wäl Consistorium i HofRätten, at han 
meriterat något, han har warit så skamlös emot Consistorium at ingen har warit 
hans lijke.

Rector: thet troor iag han har afbedit i Consistorio.
H. Norcopensis: han har mycket skymfat Consistim och finnes här intet 

document på hans afbön, men hans skamlösa skrifft ligger ju för näsorna på 
oss här.

H. Gartman: Han har nu afbedit detta.
H. Norcopensis: Det hade han bort giöra skrifteligen, och aldrig har iag 

hört hans afbön. Det samma sade och några andre af Consistorio.
M. Steuchius: Han har ju tiensten och sitter Adjunco/j, skulle man hafwa 

regererat emot honom detta, då hade man bort giöra det då han skulle blifwa 
Adjunctus, och icke nu.

Rector: Det war oss intet integrum, emädan han hade RijckzDrottzens bref 
och befalningh till Consist:m at han skulle blifwa Adjunctus.

D. Hoffwenius: Kan skie han måtte hafwa något af cassa studiosorum.
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M . Steuchius: D e t  bör intet wara för elaka exem p el skull, ty således töra 
flere Adjuncti kom m a och  begära d et samma, graverandes cassam studiosorum  
m ehr och  m ehr, hw ilken intet bör refundera d e t som  in tet ungdom  betalar.

D . Benzelius: A tt gifw a förslag på cassam studiosorum , d et håller iag för itt 
betänckeligit wärck; och  är aldeles sine exem p lo  at Adjuncti någon gång fått af 
cassa. D e t  w ore bättre att wij a f wårt egit tilskuta, at hielpa h onom  m edh. 
Frågades effter R ijckzD rottzens b ref på adjuncturen och  m entes at der uti 
torde något förslås till hans underhåldh, m en emädan d et in tet war ankom m ett, 
fördenskull resolverades, att d et upskiutes der m edh till d es H . R ijckzD rott
zens b ref ankom m er.

IV . Sveno Bornander fattig och  siuk begär hielp  af cassan. "Resolutio. H an  
far 8 . d. sm t a f cassa studios.

V . Mag:r M icrander begär någon närmare underrättelsse a f C onsistorio huru 
han skall bära sig åth m ed  sin wederpart Soten , som  intet w ill effter  Consist:ii 
resolution och  hustruns lo fw en  infinna sig  m edh skrifftelig deprecation, som  
projecterat blifw it och är in  C onsistorio  upläst, och adproberat, m en  w ill intet 
af honom  underskrifwas.

M . Micrander: D e t  är förr resolverat här uti, och der w id blifwer iagh, 
skiutandes d e t  öfrige uti Rectoris och  C onsistorii behagh.

R ector sade Soten  wara berychtad kring hela staden för sådane saker, at han 
stängt in grijsar och flere sådane cre[a]tur, frågade om  en  sådan m åtte lijdas, 
och under A cadem iens jurisdiction protegeras? H är om  resolverades denna  
gången intet mehra.

VI. U plästes Prof. Rudbeckii b ref till R ectorem  a f d. 11. Februarii, der uti 
han förm äler sigh

1. talt m ed H . R ijckzD rottzens E x ce llx e  hw ilken lofw at at w illia företaga 
M. B oos saak till declaration d. 14. nästkom m ande.

2. B ekom m it af secretrn A griconio resolution  på stadzens postulater.
3. Begär copie af K ongl. H ofR ättens dom b i B ehm ers sak, hw ilken och d. 

14. Februarii öfwersändes.
VII. U plästes Secretrs projecterade swar
1. till K ongl. Cammaren angående räkningarne.
2. till 111. Cancellarium  om  Sc[h]iitzens adjunctur.
3. till 111. Cancell. om D:r Sidenii änckios åker.
R ector klagade m ycket att uppå d et som  i C onsistorio sidst blef:t resol

verat, hon så skam ligen sigh uthlåtit om  C onsistorio, och har straxt fått wetta, 
hwad här blifw it voterat a f hwar och en; sade sig  in tet w illia på det m aneret 
sittia i C onsistorio, när alt blir genast således uthspridt, hwad som  talas, och  en  
in tet m ehr will considerera sin edh. D e t  samma sade och något hwar af Con- 
sistorialibus.

VIII. Insinuerades observationer öfw er 1677. åhrs book; då och frågat bleff,
1. O m  im m ission i G rötens huus? Resolutio. D er  m edh dröyes till h. Rud

beckii hem kom st.
2. H w em  skall hafwa om sorg om  den  upbördh som  faller a f Acad:s huuss 

hyra? Resolutio. H . Räntmästaren tog på sig at hafwa bekym ber här om.
IX . Insinuerades af Qvaestore m em orial, på effterfölliande puncter, hwar 

på resolverat b le f som  här wid hwardera finnes.
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1. Erich Matson i Orkesta by och sochn, har uptagit hemmanet af öde och 
linde på tu åhrs frijheet, nembl. 679. och 680. medh förtröstning at niuta 
continuation der på för 681. der han hemmanet wärckeligen förbättrade. Och 
har på desse tu frijheets åhren bygt af nyo en stugu med farstugu och cammar 
i farstugun, nytt stall och ny loge, hafft kull en gammal stugu, en bodh, pörtet 
och ett ladegolf, och dem reparerat och förbättrat med nya syllor, ståckar och 
taak, förswarl. täkt och förbättrat de andre taken; des utan wäll upbrukat åk- 
ren; stängt och dijkat, begärandes fördenskull att niuta den uthlofwade con
tinuation af frijheten, effter som han och hafft olycka medh sine ökar, och hoos 
Cronones betiente på desse 2. åhren icke nutit den sig förunte frijheet full- 
kombl. till godo ehuruwäl högwälb. h. landzhöfdingen frijheets brefwet under- 
skrifwit, utan tagit af honom magazins gierden 27. d. kopptfrmt. Resolutio. 
Aldenstundh han befinnes wäl och förswarl. förbättrat husen, ty bewillies 
honom frijheet jämwäl för åhr 1681. Hwadh magazins hielpen widkommer, 
skall h. landzhöfdingen der om sökas.

2. Swen Jonsson i Wålstadh, den der fått mitt interims bref förliden som
mar, att tillträda samme hemman effter sin salige fader, och det besittia odrif- 
wen, så länge han det förswarl. handterar och förestår och uthlagorne richtigt 
betalar (effter som han eilies icke will qvittera det säterie han arrenderat af 
H. RijckzSkattmästarens Excelkce [Sten Bielke]) begärar nu V. Consistorii 
ratification och bref der på. Han har i åhr betalt 680. åhrs ränta och fadrens 
rest, som är tillhopa 39. t:r spannemål, 84. d. 14. ör penningtr. "Resolutio. 
Det bewillias honom.

3. M. Erland Aurenius har för 4. åhr sedan låtit affhugga all prästegårdens 
skough i Skiäfftuna, och giordt sig swedielandh, hwar igenom elden skall 
kommit löös, och ibland annat förbränt Acad:s skogh wid Boossgården; men 
intet blifwit derföre söcht eller tiltalt, som säyes. Resolutio. Han skall sökias.

4. Sedan M. Erland således afbränt sin skogh, har han begynt at willia till- 
wälla sigh och bruka Wålstad skogen, och nu sidst in Novembri skaffat h. 
landzhöfdingens förbod på samme skog, till des saken blifwer uthfördh och slu
ten. Hwar igenom emädan Swen Jonsson är stängt ifrån sin weedbränd, och 
intet har någon annor uthwägh till weed eller gierssle, ty beder han V. C. 
täckes hielpa honom till få skogen löös igen om det på något sätt kan skie.

Resolutio. Man måste nu så länge låta der med beroo, till des saken warder 
företagen och först afgiord wid tinget i wåhr.

5. Sedan M. Erland förstört prästegårdzskogen, hugger han all sin weedh, 
stör och gierssle på Ultuna obytte skogh, och förer till prästegården, hwar 
igenom skogen utödes, och Acadrs henwzan i Ultuna fördärfwas, som är mycket 
större än hans skattehemman der sammastädes. Frågas derföre om icke skogen 
må skifftas, och i medier tijdh sökies h. landzhöfdingens förbod på honom, 
eller och tingzrättens. etc.

Resolutio. Delning på skogen begiäres wid tinget; och i medier tijdh sökes 
förbod der på hoos h. landzhöfdingen.

6. Jahan Mårtensson i Ystad [o: Ista] och Skieptuna sochn, har kommit 
alde[le]s af sig, och är nu jämbwäl blifwen siuk, och aldeles incapabel till 
förestå hemmanet. Stifsonen Erich Ersson, har fått tilsäyelsse at träda till hem
manet igen, effter ingen bättre funnits, som man doch sökt; och begärar nu
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få såå wårsäden, står fördenskull till V. C. behagh och resolution, antingen han 
far betala höstsädet och swara för åhrets ränta, eller om han skall så wår
säden, och bekonvwa halfparten, doch synes det förre bättre för större richtig- 
heet skull medh räkningarne etc.

Resolutio. Hans styffsson Erich Ersson får träda till hemmanet, börandes be
tala höstsädet, och swara för åhrets ränta.

7. Förliden höst har rättaren kiendtz til Acad. alt hwad som funnits hoos 
denne Johan Mårtensson i Ystad, till des skuldz betalning, och märckt bo
skapen; men icke des mindre hafwer länssmannen, Olof Jöransson i Kysslinge 
[Kyssinge] och Skånila sochn, sedan för en annors privat fordran af samme 
bonde, uthpantat af desse creatur en koo och 2. st. får. Frågas om samme 
länssman skall sökias derföre?

Resolutio. Effter länssmannen föryttrad t creaturen, måste han sökias widh 
tinget.

8. Förliden sommar och höst giordes tillijka medh fougderne förslagh, huru 
mycket bönderne hwar för sig måtte hinna uthgiöra på sin afradh, effter som 
de fått mehra eller mindre till skyletalet, hwilket och upteknades, och effter 
det proof man hade hwad skylen gåfwe; men som samma förslag sattes i 
det högsta, och skylen hoos störste deelen gifwit mindre än man tänckte, så 
hinna bönderne intet fullgiöra det qvanto, som sattes på dem, medh mindre 
att wårsädet skall föllia medh; supplicera de fördenskull at få samme wårsäde 
behålla, hwilket intet kan nekas, så frampt hemmanen skole blifwa behåll ne; 
men så begiäres tienstl. V. C. slut här på, att icke någon må ellies uthtyda 
mig det till gravation. Doch weet iag än ingen, som icke giordt fult uth detta 
åhrets ränta, och en dehl betalt något der öfwer på sin räst.

Resolutio. Uthsädet få de behålla; men förmedlingen kan ännu icke be- 
willies, för än behörig ransakningh giöres om deras dlståndh och nödh. Här 
wijd uplästes hust. Margreta Swenssdotters i Skiefftuna sochn och Ultuna by 
suppliqve, at få tillgifft på 1679. åhrs uthlagor, effter hon stoor misswäxt lijdit 
detta åhret. Resolutio. Räntmästaren ransakar der om först, sedan skall der ud 
resolveras.

9. Begäres densd. att taxa på Acad:s huus som giordes i wåras, måtte extra- 
deras, fougden dll rättelsse, som skall upbära hyran.

Resolutio. Det bewillias.
10. Skiepzhielpen  som  nu på rijckzdagen är bewilliad, hafwer iag befalt 

Acad:s fougdar att upbära; m en  frågas tiensd. antingen d e skola d en  upbära, 
såsom  a f crono eller a f  frälsse? Item , om  Acad:n will e ller täncker den  behålla  
effter privilegierne, e ller  låta den  gå ifrån sigh, lijka som  6 6 5 . och  666 . åhrs 
skiepzhielp , och  671 . åhrs krigzhielp bortginge?

Resolutio. Här wid meente h. Verelius att den halfwa delen som af extra
ordinarie hielper plägar af frälsemannen upbäras, intet wore donerad Acadrn; 
men der emot uplästes Drottning Chrisdns bref af d. 2. Sept. A:o 1647. hwar 
ud Academien doneras alle owisse och extraordinarie som åhrl. böra, och till 
Kongl. May:tt och Cronan här dll uthgifne blifwit af alle Academie godz och 
bönder, ehwad nampn de och hafwa kunna, hwar wijd Consistorium och så blif- 
wer.

11. Begäres tiensd. det måtte komma till acta, att iag nu sludt och clarerat
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min räkning för 679. åhrs upbördh, så wida iag then emottagit, och at intet 
hinder är hoos mig, hwarföre 679. åhrs book icke må straxt förfärdigas. 
Resolutio. Det bör så wara.

12. Gaff Qvaestor tillkiänna, Academiae bonden Nils Persson i Forssa, hwil- 
ken uthråkat för en hastigh wådeldh, den der giordt honom stoor skada och 
uppbränt alle 3. hans stugor medh källaren, hwar om fougdens Jacob Anders
sons skrifftelige attest uplästes, begiära ett åhrs frijheet på hemmanet, på det 
han det åter måtte kunna uppbyggia.

Resol. Det bewillies honom itt åhrs frijheet, medh åthwarningh, att han 
uprättar hemmanet till bygnadh, det bästa han förmår.

X. Decanus facultatis philosophicae angaf twänne willia disputera. 1. Hem
ming Forelium de praesidiis reip. togatae. 2. Svenonem Lyrell de paupertate. 
Resolutio. Det effterläts.

XI. Decanus facult. medicae anmälte Danielem Lindelium willia disputera 
de corde. Resolutio. Det effterläts.

[Samma dag.]
Consistorium minus straxt der effter praesentibus Rectore h. Lundio, D. 

Petro Rudbeckio, h. Norcopense, h. Spole, M. Micrandro, och Secretario.
I. Inkom kaklugnsmakaren Jahan Jahansson emot Sotens hustro, hust. Anna 

Halstensdotter; sade sigh hafwa upsatt i Skytthuset 3. st. kaklugnar, af hwilka 
slottzbefalningzmannen h. Samuel Stehn twänne bestått och betalt, men den 
tredie intet welat bestå, icke eller begärt att han det giöra skulle; men Soten 
det begärt och sagt, att der slottzfougden den icke wille betala, skulle han det 
giöra, klagandes nu Johan Johansson at han intet will bli wid sine ordh, utan 
drager sig undan at betala kaklugnen. Sotens hustru s:de, hennes man aldrig 
lofwat att betala honom kaklugnen af sine medel, utan sagt, att om slottz
fougden intet skulle willia betala honom, wille han giörat af de penningar som 
för huushyran kunde innestå. Jahan sade honom aldrigh nämbt huushyran en 
gångh, då han bad honom sätda upp kaklugnen. Hon nekade än yttermehra 
sin man bedt honom sättia upp honom. Rector frågade henne, huru det kom
age r till att hon i så klar sak intet will stå till sanningen, emädan både hennes 
egen man bekänt det samma för Cursore, och slottzbefalningzman gifwit attest 
ifrån sigh att Soten sielf bestal t denne kaklugnen, och sig swarat honom, då 
han welat slottzfougden skulle betala, at han inga medel der till hade, utan 
wille han hafwa kaklugnen till sin och sine giästers commoditet skulle han sielf 
betalen. Samma attestatum lästes nu upp. Sedan kallades Magnus [Branze- 
lius] Cursor in; som af Rectore blifwit skickader till Soten at låta förhöra hwad 
han här om skulle hafwa at säya. Magnus Cursor berättade Soten bekänt sig 
lofwat kaklugnsmakaren betalning för kaklugnen der intet slottzfougden skulle 
willia be talan. Men hustrun swarat, han weet intet hwad han säyer.

Här uppå nekade Sotens hustro icke deste mindre geensträfwigt Soten eller 
sig lofwat betala honom kaklugnen, utan af det som kunde restera på huus
hyran, hwar på hon och sin mans skrifftelige attestatum framtedde; sägande 
att slottzbefallningzman sielf järn bestält till samma kaklugn, det smeden lärer 
kunna bewittna. Frågades om smeden war tilstädes? S:des ney. Fördenskull
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upskiötz här medh till näste Consistorium minus, då uthslag i saken falla skulle, 
så frampt det kunde skee.

II. Prof. sal. Fornelii änckios ryttare Johan Gran klagade på studios. Buno- 
nium Humerum, att då de förleden fredagz warit tilsammans på gamble torget 
och slagitz, hwar om i Cämnärsrätten blifwit, på Humeri anhållande, ransakat 
och dem emällan dömbt, honom kallat sigh hunsswott och skälm, slagit sig i 
bröstet medh en treedalers plåt, och bijtit halfwa lillfingret in till benen af sigh.

Cämnärs cammarens protocoll uplästes, angående ransakningen om detta. 
Hwar uti ryttaren först bekänt sigh hafwa stöd t Humerum och skurit honom 
ifrån sig, då han kommit på sig löpande, och då Humerus i det samma fallit, 
sig honom i det samma påkonvwit, men såsom en hustru genast sig omfattat, 
har han intet wijdare hwarken slagit eller hårdragit honom. 2. Sig lupit til- 
baka effter honom till torget, effter han sig skiält för skiälm och hundzwott, 
och då honom omkull stött; men ey wijdare rört eller slagit.

Rector frågade, hwarföre det intet angifwit blef hoos Cämnärsrätten, att han 
bijtit honom i fingret? Ryttaren s:de. Jag angaf fuller det, men märcker det 
intet wara anteknat, af den som satt wid protocollet. Humerus sade: Intet har 
iag bijtet honom i något finger, icke eller talte han det ringaste ordh der om 
på Cämnärs cammaren, utan han har nu i medier tijd dichtat upp detta, att 
skämma mig der medh.

Johan Gran beropade, sig till wittne, på Anders Larsson knijfsmedh, hwilken 
och in för Cämnärs rätten wittnat, at Humerus skiält Joh. Gran för skiälm 
och hunsswott, men befans intet aflagt någon wittneseedh. Hwarföre frågade 
Rector, hwarföre han icke fått afläggia eedh wid stadzrätten. Ryttaren s:de 
honom giärna welat det giöra, men intet blifwit der till framhafder. Humerus 
nekade inständigt sig kallat honom skiälm eller hunsswott. Knijfsmeden Anders 
Larsson inkom, och effter han swäfwade något på talet, frågade Rector honom 
om han war druckin, effter widh den händelsen det hade warit mycket be- 
tänckeligit, att låta honom giöra eedh. Han swarade sig fuller intet wara 
nychter, men icke eller druckin; fullekn betygandes att Humerus kallat rytta
ren hunsswott och skiälm, sampt Humerum lupit till twenne adelsmän, som 
kommo i det samma gåendes och welat taga wärjan af entera, som och till 
en annan karl som kom med en yxa på axlen gåendes, och welat taga henne 
af honom och gå på ryttaren medh.

Ryttaren och knijfsmeden befaltes taga afträde. Der på förmantes Humerus 
at bekänna sanningen straxt, än med des innehållande ytterligare beswära Con- 
sist:m, hwarföre straffet för honom mehr skärpas torde. I synnerheet om adels- 
männerne upkomma och öfwertyga honom det. Humerus nekade alt fort, men 
sade omsider, will knijfsmeden giöra eedh der på, så will iag kiännas der widh. 
Knijfsmeden inkallades och tillspordes, om han will och gitter affläggia lifligh 
ed der på, som han om Humero här wittnadt, at han kallat ryttaren hunsswott 
och skiälm. Hwar wid blef honom och behörigen förehållit hwad fahra det är, 
att swäria in för Gudh och en dommare falskeligen. Knijfs. swarade, ja, det 
will iag medh godt samwet i Jesu nampn giöra, iag weet att det är sant. 
Humerus tilspordes åter om han der medh är tillfredz, att han aflägger sin 
eedh der på? Ja, s:de han, iag är der med nögder och will tagat på migh. 
Giorde altså Anders Larsson knijfsmed sin liflige wittnes ed medh handh å
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book, och bekände att Humerus kallat ryttaren skiälm och hunsswott och att så 
passerat war, som han både för Cämnärsrätten, och sedermehra nu in för 
Consistorio bekant.

Sententia. Aldenstund Anders Larsson sin liflige edh der på aflagdt, att 
Humerus skält ryttaren för hunsswott och skiälm, och Humerus wederkänt 
det samma så frampt Anders Larsson det medh edh bekräffta wille. Fördenskull 
plichtar Humerus effter lag för 2. skiälsordh medh 12. mk smt; Consistorii 
och Rectoris dehl får han med en dagz incarceration afsittia; men de 4. mk 
sölf:mt som ryttaren, för dess målsägande rätt, tilkonwza skola i penningar 
richtigt till Johan Gran erlaggias.

Här på förmante Rector dem bägge, att hålla sig stilla och intet öfwerfalla 
hwar andra wijdare, wäl wettandes att om de det giörande warda och domen 
hämpnas, the för edzörs brått plichta skole.

2 3 Februari.
Consistorium majus d. 23. Febr. närwarande Rectore h. Lundio, h. Gart- 

man, h. O. Rudbeck, h. Verelio, h. Norcopense, h. Spole, h. Wulff, M. Mic- 
randro, h. Bilbergh, h. Arrhenio Qvaestore, och Secretario.

I. Uplästes Gabriel Mårtenssons supplication, som åbor Academiae hemma
net Gottröra, hwilket rådmannen i Stockholm Joel Hörner hafwer fått aff Aca- 
demien, emot des richtige och åhrlige uthlagors lefwerering, att bruka, der 
uti bem:te Gabriel Mårtensson begiärer, att emädan samma Academiae hemman 
är lijtet till åker, så at icke mehra kan finnas till uthsädet än 3. t:r råg och 
korn tillhopa, skogen lijten och mycket afsijdes belägen, hemmanet icke deste 
mindre upfört för c>é tunnos afradh, Academien då täcktes förunwa honom 
någon förmedlingh på uthlagorne, effter ellies icke möyeligit synas att någon 
det åboo kan. Här wid berättade och Qvaestor at samma Gabriel Mårtensson 
begär att få betala afraden medh 8. d. t:n emädan hemmanet i åhr icke så 
mycken spannemål gifwit, at han afradet der medh betala kan. Resolutio. Al- 
denstundh Joel Hörner försäkrat Academien om fulle och richtige uthlagor för 
b:te hemman; fördenskull kan Consistorium bonden medh ingen förmedling 
gratificera; dhe 8. d. som han biuder för tunnan, af afraden, tager Räntmästa
ren nu strax emot, skolandes Joel Hörner ärläggia för honom en half dhaler 
till för hwar tunna, så frampt icke bonden sielf den mächtar att betala.

II. Uplästes Anders Anderssons i Läby cautionsskrifft af d. 21. Feb. 1681. 
för hans swåger Erich Hansson, hwilken uppå hans intercession bekommit itt 
Acad:s hemman Forssa i Teenstad sochn belägit, at bruka och beboo; der uti 
Anders Andersson sig i full caution för honom på 3. åhrs tijdh krafteligen 
ställer, försäkrandes Academien at Erich Hansson skall hemmanet till bygnad 
och häfd så förestå, som han det gitter förswara, åhrl. och i rättan tijdh richtigt 
betala dhe uthlagor, som af samma hemman uthgiöres böre, skolandes Anders 
Andersson, der Erich Hansson något af detta försummar stå derföre, och för 
honom betala utan någon process. Skulle och någon rättegång af honom här 
wid förorsakat blifwa, förplichtar han sig att derföre betala dubbelt, hwad som 
hoos honom brister och illa försummas. Samma cautionsskrifft war, såsom 
till wittnes, underskrifwen af kyrckioheerden i Biörcklunda [o: Björklinge] 
h:r Andrea Campanio.
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III. Uplästes Acad:ae befalins Anders Winters swar till Räntmäst:n h. Arrhe- 
nium om Forssby henwwanet, af d. 5. Feb. nästled ne, der uti han förmäler 
huru Academiae bonden der sammastädes wid tinget i Biörkskogh, emot cor- 
poraien i Helgestad och krögaren på Östuna, sagt att han i den saken alz 
intet hade att swara, emädan det ginge hans huussbönder an; woro och cita- 
tionen som af cronofougden Petter Arensson honom påtwingat blifwit, för 
seent framkommen, så at han der på intet swar fatt, har och bonden wist 
berätta det saken warit af lagmannen (angående krögaren) remitterat till Kongl. 
Cammar Collegii wijdare uthslagh. Hwarföre de då, och den gången der widh 
blifwit.

IV. Uplästes en skrifftelig författad berättelsse om Fiskeså qwarnen, verifi- 
cerad och underskrifwen af kyrckioherren i Närtuna Erico Hamarino, Johan 
Matsson, och Olof Siffersson i Härshambra, nbl. huru sädes åhren warit der 
stundom hårda och knappa, folcket hafft lijtet att mala, wintren hårdh, och 
lijtet watn om hösten, hafwandes jämwäl och i denna hösten så godt som 
intet kunnat förtiäna i tull; sedan har och den andre mölnaren för 6. åhr sedan 
erhållit domb, at med Acad:s qwarn råda lijka om watnet, hwar igenom han 
icke ringa är kommen till korta, och ännu mehra kommer. Begär fördenskull 
Acad:ae mölnaren der sammastädes, Per Erichsson, at Consistorium wille lindra 
det stränge påbud, att arrestera och tillgrijpa hans lille ägendomb, sampt pröfwa 
huru stoor afrad qwarnen wid sådan beskaffenheet draga kan.

Resolutio. Det skrifwes Kongl. HofRätten till, och anhålles om uthslagh här 
uti.

V. Uplästes h. Rijckz Drottzens och Acad. Cantzlerens swar till Consisto
rium af d. 11. Febr. nästwekne, angående den adjunctur, som i philosophia 
effter Prof. Steuchium löös faller; förklarandes H:s Excelkce sig at samma 
adjunctur Secret:n Giöding, som der om tillförende försäkring hafft dlläggias 
bör; och at Dn. Rhodin med inteknande i protocollet försäkras om den här 
effter först fallande adjunctur, hwilket förmodel. skie kunde om h. Nezelius 
medh någon annan lägenheet kunde accommoderad blifwa; görandes och H:s 
Excellxe der hoos påminnelse at man borde på alt sätt see till huru adjunctu- 
rerna måtte bringas i det wilkor, och till deras nyttiande, som de af börian 
warit instituerade och anslagne till.

Här wid proponerade Rector om icke Dn. Rhodin kunde hielpas af cassa 
studios, med 100. d. kmt effter som sidst ärnades i Consistorio, men blef 
upskutit till des 111. Cancell. bref om denne adjuncturen ankommo.

H. Verelius: Jag har sagt min mening förr, nbl. at han sig så stält emot 
Consistorium, at han icke sådant förtient, bör och icke hafwat för elaka con- 
seqventier skull af cassa studiosorum.

H. Norcopensis: Det hafwer iag och så sagt, blifwer och ännu der wid, 
och skall han hafwa något, ehuruwäll han intet det förtient, af oss någonthera, 
så må man heller gifwa honom af sitt egit, och icke af studenternes cassa, 
lag för min person will gifwa honom 1. t:a antingen råg eller korn, wülia 
de andre det samma, så är det ju så godt för honom som 100. d. kopptfrmt.

Rector begärte at de som tillstädes woro wille säya sina vota.
H. Bilberg: Jag unner honom giärna; far han af cassa studiosorum något 

wore wäl.
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M. Micrander: Får han något af publico så har han det förtient så wäll 
som någon annan; men far han intet der af så will iagh fuller hielpa honom 
af mitt egit.

H. Spole: Willia de andre at han skall hafwa af cassa studiosorum, så miss
unnar intet iag honom, allenast tycker mig 100. d. wara för mycket tilltagit.

H. Norcopensis: Jag har tillförende sagt min meningh.
H. Verelius: Jagh och.
H. Rudbeck: Mig tyckes man borde hafwa betänckiande här wid at taga af 

cassan något, i synnerheet för den som wanhedrat Consist:m och ännu intet 
med någon skrifftelig deprecation sig infunnit. Bör icke eller cassa studiosorum 
refundera det studenterna blifwa skyldige. Jag råder eder till gode herrar at 
I achten eder för förargelige exempel, och at I icke medh sådant animera 
jämbwäl andre, at wijsa sin kyndiga dierfheet emot Consistorium. För miss- 
kundsamheet skull will iag giärna gifwa honom 1. t:a sädh, eller så mycket 
penningar af mitt egit; men slätt intet samtycker iag till at han må hafwa något 
af cassan.

H. Gartman: han må wäl, tyckias mig, hafwa något af cassan.
Rector: Det säyer och jagh. Bad fördenskull at inteknas skulle, det Rhodin 

far 100. dr kmt af cassa studiosorum.
VI. Uplästes h. RijkzDrottzens Excelkces bref och recommendation, för 

öfwer ränt- och proviantmästarens Erich Hattuns son, Erasmo Hattun, till 
stipend. Regium.

'Resolutio. Han recommenderas till någon facultet, och låter sig examinera, 
så skall han, wid förste vacante blifwande lägenheet, blifwa ihogkommen.

VII. Berättade Rector stämbning wara ankom/wen till Academien ifrån 
Kongl. HofRätten, at hon till d. 9. Mardi sig der infinna må, angående åker- 
wäsendet.

Resolutio. Emädan Qvaestor h. Arrhenius är allerbäst kunnig om detta wäsen- 
det, fördenskull tager han på sig detta ährendet, och äntel. in för rätten 
protesterar, på det högsta, på refusion, för alt omak, tijdspillan och omkostnad, 
man här wijd en tijd lång hafft, och ännu wijdare haf:a kan.

VIII. Talte Rector om h. Prof. Rudbecks expedition till Stockholm, och at 
han den samma lyckel. och till hela Consistorii nöye wäll uthrättat, nbl.

I. erhållit declaration uti Kongl. Senaten på den, i M. Boos saak d. 23. 
nästlidne Sept. afsagde domb i Kongl. Revisionen, hwar uti de orden, inbrachte 
ägendomb, så förstås böre, at, hwad hon i boo inbracht då hon trädde i ächten- 
skapet, det restitueras henne.

2. Bekommit Kongl. M:tz resolution och förklaring uppå de för Academien 
igenom des då warande Rectorem D:r Ericum Benzelium andragne ärender 
och angelägenheeter wid rijckzdagen 680. Samma resolution ligger ad acta, 
och resolverades at originalet bör läggias in archivum.

3. Der till wore och bref undfangne ifrån Kongl. May:tt till Cammaren med 
ordres at giöra sådan anstalt det Academiens fodran, som hon för en hoop 
spannemål, den till militiens underhåldh uti sistlidne krigztijder henne blifwit 
ifråntagen, har at praetendera, må komma till richtig ändskap och klarering. 
Samma bref hade Prof. Rudbeck nu medh sigh, hwilket han sade sig icke kun
nat eller welat inlefwerera i Kongl. Cammaren, emädan RijckzSkattmästaren
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[Sten Bielke] intet warit i Stockholm. Item fölgde och bref till gouverneuren 
i Gäfle h. Jöran Sperlingh, så och landzhöfdingarne, i Upland, Wässmanne- 
landh, Närike och Wärmelandh, af lijka innehåldh, at de uti hwarie sine höf- 
dinge dömen låta ransaka, om och på hwad sätt Acad:s bönder i någon måtto 
kan wara för när skiedt af Cronones befallningz- och upbördzmän, wid pålagors 
upbärande, att de det tillbörl. rätta, effter Kongl. May:tt ingaledes will tillstädia, 
att med dem emot Acad.s på des godz förunte privilegier, skall förfaras, utan 
at de aldeles blifwa skyddade och hägnade wid de wilkor som sielfwa dona- 
tions-instrumentet af trycket uthgångit i bookstafwen innehåller. Enkannerl. 
at och Acad:n der wid handhafwes, at hennes betiente allena i krafft af bem:te 
donationsinstrument, och icke Cronones fougdar, läns- och fiärdingzmän 
öfwer de bönder och kyrckiotijonder, som Acad:n tillkomma, skola hafwa at 
biuda, råda och disponera, skolandes och landzhöfdingarne undersökia om 
Acad:n här uti på hwariehanda wijs lijdit något intrång, och der på en behörig 
correction föllia låta, och noga upsicht hafwa, att icke Acad:n här effter må 
något tillfogas som löper emot des privilegier.

4 - Kongl. May:tz resolution öfwer Upsala stadz wijd rijckzdagen under
dånigst insinuerade beswärs puncter emot Academien, författade af secretera- 
ren Samuel Månsson Agriconio, för hwilkes extraderande Prof. Rudbeck sade 
h. Agriconium inga penningar welat emottaga, utan wijdlyfftel. contesterat 
des utan sin obligation emot Academien; hwarföre resolverades at itt tack- 
säyelse bref till honom afgå skulle.

Dhe 20. rd. som Prof. Rudbeck uthtagit att gifwa Agriconio, sade han sig 
gifwet åth cantzelisterna och andre Collegii betienter, som gått hans ärender 
uti desse resolutioners och brefs uth förskaffande. Denne uthgifften tillstod 
Consistorium, och begiärte att Prof. Rudbeck der på en upsatz inlefwerera 
wille; tackandes honom mycket flijtigt, för des hafde omak och beswär här 
wijdh.

D. Skunck upkomb.
IX. Proponerade Rector bonden [Erik Mattsson] i Walskog begära något 

till uppehälle för sine barn; emädan Academien låtit panta af honom hwad han 
hafft. H. Verelius: Bonden begärer få blifwa wid hemmanet, och på det så 
skie må, will iag sättia all min ägendomb i pant för honom, iag weet den må 
så wäll giälla och förslå, som Räntmästarens silfwer han budit i pant för den 
andra bonden, som han i dennes ställe will hafwa på hemmanet. Qvaestor: 
det är bondens egit silfwer, och intet mitt. Rector: Det är förr resolverat att 
denne som Qvsstor förslagit skall komma der till och denne släppat, det kan 
nu ey annorledes slutas. H. Verelius: Det är och slutit tillförende, att denne 
Erich Matsson skall blifwa wijd hemmanet så länge han kan uthgiöra sine uth- 
lagor, hwar på han och upwijste sin skrifftelige försäkring, gifwen Erich Mats
son under sitt rectorat, at han wijd hemmanet blifwa skulle effter Consistorii 
resolution; sade och sig willia gå i god för honom att han richtigt skall betala 
Academien det han skyldig är, allenast han får lijten tijdh och uthrymme der 
till.

Rector: Om denne resolution taltes i sidste Consistorio intet, icke eller fram- 
wijstes han, och hade h. collega welat detta för honom då drifwa, så hade 
han bord t anmäla detta, men nu äre hans fatalia uti detta ute sedan bör icke
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eller en sådan sittia wijd Acad:s hemman, hwilken förutan den synden han för 
begått, åter å nyo, för än han sine böter uthlagt, belägrat samma kåna, så at 
man intet wett ännu huru det lärer gå medh honom. Blifwer och så Academien 
så mycket skyldigh, att han intet hinner med att betala; tör och hända at han 
rymmer bort nu när tinget skall stå, då Academien mindre får sin betalning. 
Han bör och åhrligen uthgöra sine uthlagor och intet begära tijd der till.

H. Verelius: Jag talte ju sidst i Consistorio och så om denne resolution, 
och will iag ännu gå i god för honom, och sättia all min ägendomb i pant för 
den skulld Academien kan hafwa att praetendera af honom. Hwad som på 
eder deel, h. Rector, kan löpa af hans uthlagor, skall iag årligen för honom 
betala. Jag seer att Räntmästaren will giöra tilbaka både Consistorii och Rec
toris resolution, det iagh intet lijder.

Qvaestor h. Arrhenius: Jag har ingen ting giort utan medh föregången Con
sistorii resolution, och Rectoris consens, annat skall ingen ärlig menniskia mig 
kunna bewijsa. Här medh upwäxte någon hetzig disput emällan h. Verelium 
och h. Qvaestorem, men blefwo af Rectore och Consistorio tystade.

H. Verelius begärte domb och resolution om bonden i denne saken, sade 
sig willia gå till högre rätt. Men effter honom swarades, att ingen stämbning 
begiärts här uti, och fördenskull nu denne saken intet kunde företagas; altså 
blef slutit att der med upskiutas skulle till näste Consistorii dagh, då de få 
agera mot hwar andra hwad de sins emällan hafwa om de så wille, och med 
sådan otidighet sädan uphöra.

X. Sedan begärte Rector att ad acta föras måtte, det han åthskillige gånger 
påmint Doct. Per Rudbeck, att han wille revidera 678. åhrs book, och emädan 
han begärt utur protocollet uptekningh på dem som till samma bookz revision 
deputerade woro; altså har han dem och alleredo fått, men iag tror (sade 
Rector) att der till ännu icke är åthgiordt. Derföre begär iag at detta nu in- 
protocolleras må, på det iag i längden må wara exempt från alt wijdare answar; 
emedan iag der till giordt hwadh mitt embete ålegat. Giorde och hoos D:r 
Skunck samma påminnelse effter han för det åhret warit inspector serarii.

D:r Skunck: det skall ingen ting tryta hoos mig at göra hwad mitt ämbete 
fordrar; har och ingen skuld warit hoos mig at det så seent tillgått medh detta 
wärcket. Rector: dett wetta wij wäl, ty h. Doctaren har warit på andre hög
nödige commissioner denna tijden förhindrat; men iag begär nu at emädan h. 
Doctaren är hemkommen, han wille taga samma wärk under händerne medh 
och det afhielpa.

D. Skunck: mycket giärna; doch will iag sdierförst säya något, som wijd 
tillfället icke bör förbijgås, och iag begär måtte föras till acta.

I. Tycker mig det är betänckeligit, och kanskie i längden med Academiens 
afsaknad conjunct, at wår bookhållare så af andre bestälningar förhindras från 
behörig skötzel af Acad:s saker; han är och nu borta till Stockholm, då böckerna 
skola tagas under händerna att revideras, och han sine räkningar der wid för
klara bör, emädan wij det icke så grant wetta kunna. Han far rätt så wäl giöra 
sin tienst han för den lönen han upbär af Academien som iag eller någon annan, 
och kan wäl Academien hafwa sin egen bookhållare, och icke en som der 
jempte har en sådan tienst, som drager honom ifrån det behörige bekymber 
han bör hafwa om Academiens saker och sin tienst.
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2. Synes och det underligit, att till itt sådant betänckeligit wärck som är att 
revidera Academiens rächningar sådane personer deputerade äre, som Prof. 
Wulff och h. Bilberg, de der om Academiens rächningar och handlingar intet 
äre kunnige; fordrar lijkwäl detta en god wettenskap om alt sådant, emädan 
Academien sedan skall swara derföre uti Kongl. Cammaren.

Rector: Hwad det första anlangar, så har iag så wäll som heela Consisto
rium tyckt wara betänckeligit, att Academiens bookhållare skall hafwa 2. 
tienster, hwilket och omtaltes då han begärte få blifwa inspector med, här i 
Consistorio, och så wijda effterlåtit blef, at han den tiensten skulle få weder- 
taga, så frampt han icke der igenom blefwo uti något förhindrat från sin tiensts 
behörige upwachtningh.

Om Prof. Wulff och Bilberg, hade iag och nu ärnat proponera, om de till 
bokens reviderande woro nog beqwämlige, efter de så nyl. tilkombne äre och 
icke kunna hafwa den wettenskap om detta wärcket som fodras.

Bleff altså slutit att en annor i deras ställe det sigh påtager.
XI. Salig h. Rijckz Rådets Gustaff Baneres änckiofruus [o: Anna Kristina 

Banér, f. Bååt] hofmästare Abraham Wendlin inkomb, klagandes på någre 
studenter som förleden går om natt hafwa warit i stallet, det hennes nådh hyrt 
hoos Prof. Norcopensis, welat draga wagnen i strömen, slagit kutsken och hug
git i staltzdören medh wärjorne.

Jacob Andersson kutsken refererade; att, när Anders Johansson kom gående 
medh ett lius, studenter genast kommit och slagit uth liuset kl. 12. om natten 
wid pass, och häfft honom omkull, och då han der effter kommit gåendes, 
en stigit till och gifwit honom en käck örfijl; hwar på han lopp bort åth huset 
der wachten war och bad han wille taga fast den. Anders Johansson sade 
dem huggit i stallzdören, då de slagit igen henne om sigh. Frågades om han 
wiste hwem som slog honom örfijlen? S:de ney, iag kunde intet känna dem, 
utan det såg iag at de wore öfwer 20. st. i föllie.

Bengt Ersson berättade: at, då de mött honom i gatmunnen, dem frågat 
om det war mycket fremmande uppe i huset, williande hafwa honom upp at 
bedia hofmästaren gå neder till sig, men honom, Bengt Ersson, swarat, det 
kommer mig intet wid, iag skall gå åth stallet och skiuta in wagnen. Hwar på 
de sagt: wij willie gå och hielpa digh granne skiuta in honom, der med dem 
tagit i wagnen och skutit honom, men när iag hörde, sade Bengt Ersson, de 
kallade mig granne och skuto bort wagnen, gick iag in i stallet och slog igen 
dören om mig, hwar på de höggo i dören med wärior. Mats Jönsson, sade han, 
de tagit så hårt uti, så hächtan gått utur tröyen, och welat draga honom utur 
stallet, men honom hållit sig så fast i dören, at de intet kunnat få honom medh sigh.

Rector frågade honom om de welat hafft wagnen i strömen? Han s:de ney, 
det weet iag intet, ey eller hörde iag det af dem säyas, at de det giöra wille. 
Wachten inkallades och tillfrågat bekände warit den tijden ute öfwer 20. st. sig 
igen känt Her[r]lunderne, Eurelium, Skraggen, Bertelium [Bartelium], hwilke 
wij förste gången mötte emällan 9. och 10. sedan emällan 12. och 1. kom 
kutsken löpandes effter oss och bad oss slå neder dem, och då woré de wid 
domtrapporne, hwarest de hint [Johannem] Fegraeum som föll omkull och 
tagit wärjan af honom. Sedan kommo wij på en hoop wid possthörnet lijtet 
der effter då wij gingo tillbaka ifrån Oxtorget.
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Rector frågade studiosos hwad dem trängt, at således ställa sig emot hennes 
nådes fruuns folck, som på intet sätt förorättat dem? De swarade iqgenthera 
aff sitt compagnie uti det ringaste injurierat h:s nådes folck, och ingen kunna 
det bewijsa. D e toge afträde och hwar och en i synnerheet afhördes.

Kroken inkallades först och bekände sig kommit medh en god wän eller 
twå gåendes kl. 9. om natten, och mött en hoop hwar ibland Carlheim och 
Herlundh, och en hoop flere warit, hwilka, sade han, frågade oss om wij wille 
wara sälskapz lijka, slogo så en ring om oss, hwar på Erich Jöranssons Bengt* 
och Noach** som wore i föllie medh migh, begynte på at löpa och de andre 
effter, sedan giorde iag sälskap medh dem, effter iag intet annat torde för 
de woro så månge. Då gingo wij upp åth gambla posthuset, och der ifrån åth 
Oxtorget, hwarest wij mötte 3. st. studenter, och iblandh dem en som heter 
Ölnberg [Ölmberg], hwilka sade sigh hafwa warit ihoop medh öfwer 20. st. 
herrtienare, som kallat dem en hoop skamlige öknampn men sig föst in dem, 
såsom studenterne berättade för oss. När wij kommo förbij h. Olofs hörn och 
till takbron, kom wachten gåendes uthför åth backen, och wij alt undan dll 
Celsii änckios gårdh, hwarest iag skildes ifrån dem, och gick hem, som iag 
medh 4. st. wittnen bekräffte och sanna kan. Sedan hörde iag huru de skreko 
och sade, att wachten fått en wäria af studenterne, mehra weet iag intet hwad 
som passerade.

Hofmästaren klagade och at studenterne warit och så förre natten då grafölet 
stod en gång eller twå der utan före, och skudt på platzen då 8. då 7. stycken 
i sönder, kommit och ropat på herrtienarne tallrikslickare, och medh dem warit 
tilhopa sedan under hwalfwet.

Wachtmästaren tilfrågat sade sig intet hört något skiutas.
Ölnberg [Ölmberg] inkom och frågades hwad det warit för ena som de kört 

in af herrtienarne? Han swarade sig ingen herrtienare kört in, utan då han 
kommit gåendes wid kyrckiotrappen, en hoop herrdrängiar kommit löpandes 
effter honom medh dragne stukater, och drifwit honom bort alt till Columbi 
gårdh hwarest de gått in. Och iag gick hem i sal. Per Nilssons gårdh der iag 
giäster. Ölnberg frågades hwem han hade i föllie medh sigh? Swarade Barte- 
lium och Plan.

Hendrich Loccenius inkallades och effter tilfrågan bekände, då han hört på 
sin kammar, huru det perlamenterades nedre på gatan, sig medh den yngre 
Her[r]lund lupit neder att höra der effter, då de kommit till Prålens gårdh, 
stod en herretienare i Columbi port medh dragen wärja, och ropade på stu
denterne, och bedt dem komma till sigh. Då sprang Håkan Herlund till honom 
och frågade hwad han wille, och effter han då kom mot Herlund med wärjan, 
tog iag, sade Loccenius, upp en steen, och kastade åth herretienaren medh, 
men råkade honom intet. Och då herretienaren sågh at iag kastade steen, 
drog han sig in om porten, och slog igen honom effter sigh, der på ginge wij 
tillbaka till wårt hörn, och talte medh Ölnberg, Plan, och Bartelius en stundh, 
hwar på iag gick in igen och lade migh; berättade och at en af dem slagit 
en herretienare en örfijl, och der på en heel hoop kommit effter dem och

* Dvs. Bengt Sahlström.
•• Dvs. Noak Dandnell. 
17-734220 Sallandtr
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jagat dem. Ölnberg nekade sig det sagt uthan att han gått till herredrängien 
för än han fatt uth wärjan, men intet rört honom en gångh.

Plan inkomb, frågades hwad tijdh det war som Ölnberg slog herretienaren 
örfijlen? Han swarade ingen af dem slagit någon herrtienare örfil, utan då en 
af dem komwit emot Ölnberg och welat sticka honom, sigh lupit till och för
tagit sticket, och effter de sedan sågo en hoop effter komma, sprungo de sin 
wägh.

Bartelius inkallades och frågades, hwem af dem slagit herredrängen? Han 
swarade ingen af dem slagit någon herredrängh. Kl. 12. sade han, de hafwa 
skiltz åth och gått hem, nbl. Undenium, Plan, sigh, och Ölnberg.

Israel Skragge inkallades och bekände då Eurelius kommit till sigh och Schrö
der, honom budit dem föllia sig hem. Då de kommit på Oxtorget, dem mött 3. 
eller 4. gottlänningar, och ibland dem Pois och Briant. Säyandes de bödo oss 
föllie sigh emädan en hoop herretienare warit ihoop medh någre studenter, 
kallat dem långrumpor, fårbogsknechtar och bläckskijtare. Wij gingo medh 
dem, och då wij komwo till posthörnet, och tilbaka till Oxtorget, mötte wij 
Håkan och Sven Carlhe[i]m, item Lind, som sade huru herretienarne warit 
effter honom, och jagat dem, och kallat studenter desse öknampnen; dem och 
sagt, at effter som de med detta skymfat hela societeten, willia wij gå och see 
wij fa fast wachten wid Ferdinanders gårdh, effter de pläga denne tijden wara 
der, och see effter om der sällies öl sedan 9. slår. Då wij kommo dijt slog 
kl. 9. och derföre fingo wij intet öl kiöpa. Hwarföre wij sedan gåfwo oss till
hopa medh dem som tillförende woro hoos Ferdinanders, i mening at om någre 
herretienare skulle komma, skulle wij förswara oss, och hielpa dem som de 
kunde öfwerfalla.

Wachtmästaren refererade: då kutsken kom ropande, sig hint först Fegraeum 
uppe i kyrckiotrappan, som föll omkull, och sedan på Bondekyrckiegården, 
någre gotdänningar, af hwilka de tagit wäriorne, så wäl som af Fegraeo.

Fegraeus inkallades, frågades hwarföre han gått på kutsken? swarade iag talte 
intet med honom ey eller såg iag honom. F:s hwilka wore med honom? 
S:de 2. st. uplänningar, 2. Brunberger, Filmerus och Dalman Gotdandus, item 
någre andre som iag ey kände eller wiste nampn. Refererade och at det warit 
en heel hoop herretienare på Oxtorget samblade, hwilka ropade allehanda ök- 
nampn på studenterne, säyande sig skola sticka neder then förste student 
de skulle möta. Hwarföre gåfwo wij oss tillsammans att defendera oss emot 
herretienarne, om de något skulle tilbiuda emot oss.

Pois inkallades och frågades af hwad orsak han gått på kutsken? Han swarade 
sig intet sedt någon kutsk, icke eller någon herretienare, sade sig gått hem 
emällan kl. 9. och 10. Det sade och de andre, at han skildes då widh dem 
och har ingen ting giordt.

Briant inkallad, frågades huru länge han warit ute? Han swarade till kl. 11. 
då han fölgt Fegraeum bort. Rector: Fegraeus war ju der till kl. 12. Han s:de, 
det war en annan Fegraeus, nbl. den mindre [0: Andreas]. Till wittne at han 
gått hem kl. 11. beropade han sig på Christer Arendt, intet wiste han eller 
hwem warit wijd stallet, eller slagit någon kutsk.

Dalman inkallad bekände sig kl. in mot 8. med Briant gått till Pois, men 
emädan wij ey funno Pois der, så ginge wij neder hoos en skräddare på Ox-
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torget der Pois går till disk och funno honom der. Då wij kommo uth på 
Oxtorget, kommo Carlheim och Lind gående ifrån posthuset, och sade en heel 
hoop herredenare warit effter dem, och welat slagit dem. Sedan gingo wij 
uthför åth Ferdinanders at sökia wachten, och då wij warit der något lijtet, 
gingo wij dädan och heel stilla tigandes på gatan till effter kl. 10. då wij 
gingo hem.

Carlheim inkallad refererade sig kommit i hoop med dem på Oxtorget kl. 
emällan 8. och 9. då han ifrån måltijden war gången att taga bref af post
huset. Lind hafft nattmössa och toflar på sigh och gått för åth medh brödren. 
Sedan bekände han alt som de andre.

Frågades huru de så seent kommo till att fa uth bref? Swarade, wij som be
kante äro pläga fa uth dem then tij den.

Gillius Schröder inkallad bekände Eurelium kommit till sig kl. wijd pass 8. 
ifrån posten, och då han skolat gå hem tilbaka, säyer han, det är så osäkert 
på gatan, att iag intet wett om iag tör gå allena hem, bad så Skragge och mig 
föllia sigh hem, det wij och giorde; och då wij kommo på Oxtorget mötte 
oss Pois, Briant och Dalman. Då wij der stannade, och taltes wid lijtet, kommo 
Haqvinus och Sven Carlheim, och Lind gåendes, som sade sig warit på post
huset, talande om huru på gamble torget stått en hoop herretienare, hwilka 
föst dem med dragne wärior, då de gått ifrån posten, en 14. eller 16. st. 
Sedan sluto wij att gå åstad och sökia wachten, hoos Ferdinandrum, hwarest 
wij druckö uth en kanna öl el [ler] 2. ld. 9. wid pass, sedan gåfwo wij oss 
alle tillhopa och gingo uth på gatan till kl. slogh 11. då wij skildes åth wid 
gamble torget.

Eurelius inkallad bekände sigh kommit kl. 8. ihoop med dem, och sedan 
refererade alt lijka som Schröder, skildz ifrån dem andre kl. 11. pra?cise.

Filmerus inkallad bekände sig kommit ihoop medh dem andre lijtet för kl.
11. wijd sal. Stigzelii port, hwar ifrån de gått upp fort åth h. Olof Telmans 
port, och då iag der skildes wijd dem, sade han, in mot kl. 12. kom en hoop 
herredrängiar ropandes slå ihiäl de skiälmarne, derföre rände iag bort hem. F:s 
hwad han hade at giöra ute på gatan så seent? Swarade att han tykte det wara 
så månliust at han [icke] orkade söfwa.

Erenstens [Ehrenstéens] dräng [Holm] inkallad tillfrågades om han wiste 
något här om säya? Swarade ney, intet weet iag någon ting, utan Sackens dräng 
han lärer wäl kunna något berätta här om, effter iag hört honom wara ihoop 
med studenterne samma natt. Här wijd refererade D. Per Rudbeck något om 
Båtens fru, som sades att Erensten skulle hafwa känt ihop med der han satt i 
wagnen.

Bägge Brunbärgarne inkallades och-bekände sig kl. emällan 10. och 11. 
kommit ihoop medh dem andre wid Stigzelii gårdh, warit om afftonen hoos 
Leymans och druckit lijtet, sedan de gått lijtet kl. emällan 9. och 10. på gatan 
mötte dem en hoop wid Stigzelii gårdh, hwilka wij intet kände, fölgde dem 
lijkwäl bort åth Oxtorget, och sedan skildes åth wijd kl. in mot 12.

Her[r]lund inkallad berättade sig warit tillijka med sin bror [Håkan] och 
Fegraeo hoos Ferdinandrum effter parentation; och kl. 9. slog Eurelium, Schrö
der, Carlheim etc. kommit och budit honom föllia sigh till Ferdinanders på 
en kanna öl eller 2. Och då de druckit kl. öfwer 9. dem sedan gått uth alle-
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sammans och warit på gatan till in mot 11. slog, då skildz från dem och gått 
hem, och när han war hemkommen, 2. st. Rijckz Cantzlerens tienare kommit 
till honom, och frågat om någon af studenterne hade ondt emot dem, honom 
swarat att det ingen war som det hade. Altså gingo wij in och iag lätt slå
igen porten.

Frågades, uti hwad mening de dragit wagnen? Herlund: uti ingen ondh me- 
ningh ginge wij uth, icke eller giorde wij någon menniskia det ringasste. Sade 
sig ingen wagn rört.

Christopher Grund inkallad sade sig warit hoos bagaren Ferdinander, då de 
andre kommit dijt tillijka medh Ölnberg, Bartelio och Plan, då han kommit på 
Oxtorget, wachten då mött dem och slagit honom öfwer låret med bardi- 
sanen.

Sedan de hade tagit afträde sade Prof. Rudbeck at samma dag förr än folcket 
gick i afftonsången sig hört af åthskillige refereras att studenterne sammansatt 
sigh att gå på herredrängiarne den natten. Sade och sig intet willia sittia här i 
Consistorio, eller wara inspector öfwer någon nation mehr, om man will uti 
något connivera medh studenterne, hwar om han fått höra i Stockholm, både 
hoos H:s May:tz Konungen, så wäll som uti alla hofwen der han warit, item 
de fremmande som här wid begrafningen warit, och att fruendmbret talt illa 
der om.

Sedan confererade Consistorium här om och efter något öfwerwägande fant 
att alla omständigheeterna och talet på personeme kommo tämmel:n öfwer ens 
uti actorum klagan, och desses bekännelsse.

Sade och Rector at det är så mycket mehra culpabelt hoos dem, att de den 
natten warit ute, som de lijtet tillförende blifwit admonerade aff sine inspcr- 
toribus, att de wijd denne instundande begrafningz act skulle ställa sigh wackert 
och stilla. Fördenskull tycktes att de som tillförende warit framme, de måtte 
dubbelt plichta eller relegeras, och de andre alle effter placatet straffas. Par- 
terne inkallades alle samptl.

Mats Jönsson som i begynnelsen beropades uppå, men war intet tillstädes, 
kom nu in och berättade, at de wille med trug taga honom uth, at hafwa 
honom upp till hofmästaren, och beden komma uth, så skulle de i medier djdh, 
sade de, skiuta in wagnen; hade och fått honom så när uth, om han intet 
fått så hårdt i stalldören, men intet wore de, sade han, in i stallet. En heel 
wore de sade han, och dem hafft wärjor på sigh och huggit i stalldören.

Sedan sade Rector at saken intet kan afgiöras, för än en herredräng, som 
mycket beropes på in actis, kommer tillstädes till lögerdagen, då utslag i saken 
falla skall, och studenterne i medier tijdh förbiudas at reesa uth om staden.

2 Mars.
Consistorium majus d. 2. Martii närwarande Rectore h. Lundio, D. Petro 

Rudbeck, D. Benzelio, D. Skunck, h. Gartman, h. Ol. Rudbeck, D. Hoffwenio, 
h. Verelio, h. Norcopense, h. Spole, M. Steuchio, M. Micrandro, h. Bilberg, 
h. Arrhenio Qvaestore och Secret.

I. Proponerade Rector en Angermannum Nicolaum Brebelium, som är myc
ket fattig, begära någon hielp af cassa studiosorum. 'Resolutio. Han får 10. d. 
smt.
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II. Upkomb Procancellarius Reverendissimus D:r Baazius, hwilken Rector 
behörigen betackade för det omak H:s Högwyrdigheet sig welat påtaga at gå 
upp i Consistorium, sampt den heder han dem der med bewijsar.

Procancell.: Jag har orsak att betacka Eder Magnificence och heela Con
sistorio, för den ähran de giord t mig och inviterat mig här upp, skulle mycket 
giärna önska, iag kunde giöra de gode herrar det nöye, som dem till behag 
och Acad:n till nytta wara kunde.

III. Begärte Rector wetta af hwad beskaffenheet inspectores aerarii och 
Qvaestor hafwa funnit Edeby saken wara, emädan de till undersökiande der om 
deputerade blifwit uti förre Consistorio; i synnerheet frågade Rector 1. om det 
står för 1. eller 2. mantal? 2. om den resolution, som 680 här i Consistorio 
faltes om förhögningens uphäfwande, bör extenderas ifrån 1668, då förmed
lingen uphofz, eller ifrån den tijden resolution i fiol gafs?

H. Verelius: I original jordboken finness det hemmanet intet upsatt högre 
än för itt mantal. Men uti den som bookhållaren Wasten uprättade, står det 
för 2. hwilket härkommit af det Wasten icke hafft noga kundskap här om; 
emädan ändå ingen jordbook war på Academiens godz, utan iag uthförskaf- 
fade den sedan utur Kongl. Cammaren.

Secretarius: Jag har funnit in actis resolverat wara åhr 1674. under D. Ben- 
zelii rectorat af d. 9. Decembm, at uppå en sådan ansökningh det blifwit 
bonden förunt, at slippa med 85. drs och 11. t:rs spannemål uthlagor på 2. 
åhrs tijdh nembl. för 673. och 674. doch att det icke måtte räknas för någon 
förmedlingh, ey eller wijdare extenderas för allehanda conseqventier skull. 
Samma resolution uplästes, och slötz der på, at det som om Edeby i fiol 
resolverat blef, bör förstås ifrån den tijden resolutionen gafs nbl. ifrån 680, 
och icke ifrån 1668 då förmedhlingen uphofs under h. Åkermans rectorat.

IV. Företogs åter ransakningen om excessen som studenterne giordt på h. 
Banerens änckiofrus [Anna Kristina Banérs] folck, hwar om fins i förre Con
sistorii actis. Parterne inkommo och Sackens dräng, som i senaste Consistorio 
intet war tillstädes, giorde sådan bekännelsse som föllier. Då iag måndags qwäl- 
len fölgde grefwe [Gustaf Mauritz] Leyonhufwudz [Lewenhaupts] kamwartie- 
nare Niclas hem effter hans herres reeseråck, stodo en heel hoop studenter 
wid posthuss hörnet, hwilka kommo gåendes på oss, skreko och frågade mig 
om iag kände Bancken, iag sade icke ett ordh åth dem, utan swarade ney; 
de frågade ändå om iag hade några skinkylldrar att sällia. Jag badh dem låta 
mig gå i freedh, säyande at iag intet hade med dem att beställa. Men efter 
de alt fort begynte att willia gee hugg på migh, sprang Niclas tillbaka at 
roopa hielp. Och när han begynte ropa och flere kommo uth, fingo wij uth 
wåra wärjor och fölgde dem effter alt till Columbi port, hwarest de kastade 
effter oss medh steen, och en råkade mig på låret. I det samma kom Leyon
hufwudz grefwinna [o: Görvel Lewenhaupt, f. Sparre] åkandes, hwilken medh 
största lijfzfahra kom in om porten. Sedan gick iagh tilbaka åth graföls gården, 
och då iag kom på andre sidon om kyrckian mötte mig åter 4. st. andre, 
hwilka slogo mig omkull och sparkade migh. Han sade att studenterne warit 
förklädde, sotade i ansichtet, och hafft grå råckar på sigh, sådane som studen
ter ellies intet pläga hafwa. Rector: Det har iagh intet hört någon tillförende 
sagt eller klagat, att de skolat warit förklädde, derföre inkallades wachten och
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frågades, om de blifwit warse någon den afftonen som warit förmummad? 
men de swarade ney.

Niclas greff Leyonhufwud[s] kammartienare berättade som föllier. Då iag 
kl. i i . wijd pass skulle gå till grafölsgården att see effter min grefwe, blef 
iag en heel hoop wid h. Oloffs hörn warse, men iag gick alt fort till Brunnii 
huuss; och då iag kom upp till min grefwe, befalte han mig straxt gå hem 
effter sin reeseråck effter det war något kalt. Jag swarade, Gudh weet, om iag 
tor gå hem allena, effter iag såg så månge studenter tillsammans, då iag gick 
hijt. Bad fördenskull Sackens dräng föllia migh, och då wij kommo under 
hwalfweet, mötte oss itt partie studenter, hwilka i det samma, som grefwe 
Gustaff Oxenstierna medh faklor åkte förbij och iag sålunda hant föllia undan 
effter, packade an Sackens dräng, frågade om han kände Bancken, och om han 
hade några skinkyldrar at sällia; iag begynte roop och han medh, i det kom 
Horns drängh utur porten, der han stod, till oss, och när studenterne de sågo, 
begynte de att löpa, och wij fölgde effter alt till Columbi port, hwarest de 
begynte att kasta steen effter oss.

Parterne befaltes taga afträde.
Carlheim blef inne qwar och begärte få afläggia eedh, att han intet det 

ringaste warit deelachtigh af den excessen som då skiedde, sig icke eller den 
tijden så seent warit ute. Framteendes en postmästaren hustruns Maris [Berg- 
walls, f.] Beckis attest, der uti hon betygar det han kl. in mot 9. kommit 
till possthuset frågandes effter bref, och fått ett Prof. Gartmans bref uth igenom 
fönstret emädan porten war sängd, och sedan der med gått dädan.

Honom swarades af Rectore, att honom intet annat skall wederfaras, än det 
som kan om honom finnes in actis, hwar med han befaltes taga afträde. Rector 
sade wachtmästaren mäst angifwit Carlheim att han esomofftast går ute på 
gatorna om nätterne, stundom kl. 10. 11. stundom 12. Hwar till Profess. 
Gartman swarade honom sagt der uti intet sant, emädan han at Carlheim warit 
inne de tijder som de pläga slå igen porten kl. 9.

Wachtmästaren inkallades och tillfrågades här om. Han swarade som Rector 
sade; att Carlheim esomofftast om nätterne går på gatan, och samma natt der 
effter, som han war sidst här i Consistorio för denne excessen, gick han till- 
lijka medh Gillio Schröder på gatan af och an och hwisslade.

Han gick uth.
D:r Skunck sade sig giärna willia wetta om det warit alt en hoop, som träffat 

Sackens drängh förste gången, och sedan skutit kull och sparkat honom.
Sackens dräng inkallad, och här om tilspordh, sade sig intet wetta om det 

warit alt de samma, men nog tyckes det wara lijkt, sade han, att de warit de 
samme, emädan ingen syntes mehra ute den natten än den hopen. Frågades om 
han weet wist, att de woro studenter som slogo honom? Swarade, det kan iagh 
omöyeligen wetta, ty iag kände ingentera af dem.

Ransakningen angående denne excessen, i förre Consistorio författad, upläs- 
tes, hwar uppå Ölnberg [Ölmberg] och Sackens drängh inkallades till confron- 
tation.

Ölnberg tilspordes huru han kommit ihoop medh denne Sackens dräng? 
S:de sig med 2. eller 3. sine kamerater mött herredänaren wijd dombtrappan 
då de begynt på at skrijka, wij frågade, sade han, om de skreko på oss, de
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swarade intet utan begynte på ropa åthskillige öknampn på oss, springandes 
i det samma en åth Brunnii huus, och hafwandes en hoop andre herredrängar 
medh sigh, hwilka ropade alt jämt, spring effter, stick mehr, stick mehr. Sedan 
förfölgde de oss, alt till Columbi port, hwarest de gingo in, och sedan mötte 
wij Her[r]lund och Loccenium wijd h. Olofs hörn.

Sackens dräng swarade, sig eller sin kamerat intet det ringaste skrijket, för 
än de packade honom an, då Niclas begynte på at ropa effter hielp; sade och 
studenterne warit flere i föllie än 4 hwilket Ölnberg med sin saligheet nekade 
till. Sackens dräng frågades, om studenterne lupit effter dem till Columbi 
port, eller de effter studenterne? Han swarade sig fölgt effter studenterne.

Studenterne inkallades alle tilhopa, och blef dem af Rectore förehållit, huru 
Kroken om dem berättat här i Consistorio, nembl. at de först frågat honom och 
hans kam/werater, om de welat wara sälskapzlijka, och sedan slagit en ring om 
dem, hwar på Bengt [Sahlström] (Erich Jörens son) och Noach [Dandnell] 
begynte löpa och de efter. Sade- och Rector huru Kroken hemma hoos sig 
refereradt och sagt at de twingat honom at föllia med, hotandes honom medh 
hugg och slagh.

Herlund och Briant swarade at om Kroken det sagt om dem, så har han 
sagt sin willia der uti, ty det wore aldrig sant, icke eller wiste de när Kroken 
kom till dem en gång, mycket mindre at de skulle slå ring om honom, och 
med hotelser twinga honom at föllia sigh.

De tilspordes huru månge det warit ihoop med herretienaren? Swarade sig 
intet sedt någre herrtienare, än mindre warit tillhopa medh dem.

Wachtmästaren refererade ännu som föllier: först råkade wij dem bort wid 
post emällan 9. och 10. Då talte de intet åth oss, utan de gingo förbij och 
hälsade på oss. Sedan gingo wij åth Fierdingen, och då wij kommo tilbaka 
igen up åth torget wore de nedre wid Rectoris gårdh, dijt wij gingo effter 
dem, då war kl. emällan 10. och 11. och när wij kommo dijt uthför åth, 
söndrade de sig lijtet, så at någre gingo stoore gatan uppföre, och somblige 
uthför åth Bryggiare gränden, och neder uthför åth Rectoris gränd, någre stode 
och så qwar på gatan, i samma tijdh mötte wij och wid Rectoris hörn en gar- 
dies karl. En stund der effter kommo de marcherandes gammalgatan upp åth, 
och så fort öfwer nybron, och bort D. Stigzelii gårdh; wij gingo effter så små
ningom, effter wij torde intet gå så hårt på dem. Men när wij hinte på dem 
något närmare, kom qwarmästaren de kalla och frågade om wij wille dem 
något? Jag swarade ney, allenast I gå wackert stilla Eder wäg. Sedan stannade 
wij wid Swen skomakares hörn, och de wijd Stigzelii lijtet, och då wij lijtet 
der effter gingo upp åth Fierdingen, blefwe wij dem warse wijd h. Olofs 
hörn, wij gingo upföre om Kongz stallet, bort åth Liungen, och den gatan 
uthföre, då stode de wijd Scheffers, och när de fingo see oss, skildes de åth 
och gingo undan. Wij gingo fort Flurens gatan, åth gammaltorget, då wore 
de för oss wid posthuset, och stodo alle i rad wid muren, då war kl. 11. och 
somblige uppe i dombtrappan. Wij gingo dem förbij åth Brunnii huus, hwarest 
wij mötte Prof. Bilberg uthkommandes, hwilken wij bödo till att föllia, emädan 
der stå en hoop studenter, sade wij, som töra göra något illa. Då wij nu skulle 
föllia honom, kom kutsken ropandes, slå neder, slå neder, hwar uppå wij lupo 
upför åth dombtrapporne och fingo Fegraeum fast, då wij kommo tilbaka stodo
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någre w ijdh arrestkammaren och tittade fram, och  då wij k om m o effter dem  
begynte d e att löpa så hårt at wij in tet hinte dem , der ibland war och  den  
G othoburgensis M orell, som blige lupo in h oos Sam uel [Johansson] klockare, 
en  sprang Scheffers gränd uthför åth, och  effter  wij in tet hinte dem  gingo  
wij tilbaka åth O xtorget, och alt fö lgde kutsken oss åth, och  så åth dom b- 
trappan. Fegraeus bekände sitt nampn hwarföre släpte wij honom ; och  när wij 
konim o upföre åth trappdrne stod o  någre stycken G othlänningar der, och  
när de fingo see  oss, togo  dh e på att löpa åth B ondekyrckiogården, hwarest 
wij hinte dem  och  togo  wärjorne a f dem .

Studenterne befaltes taga afträde, och  H erlund b le f allena inne qwar, hwilken  
w ijd löffteligen  och m ed m ånge adhortationer b le f tillhållen at bekänna hwad 
uti denne saken sant w oro , och hwilka warit på kutsken och  wagnen? H erlund  
betygade alt stadigt, at han in tet m era w iste än han tillförende in för C on
sistorio bekänt, w ille den  högste eed h  afiäggia, at ingen den ringaste excess  
skiedde så länge han war m edh. O ch  hade han d ess utan hört något eller fådt 
kundskap, hw em  som  warit på w agnen, w ille han giärna d e t uppenbara, em ädan  
d et w orde intet graverandes honom , utan enskyllandes. Fegraeus inkallad till- 
höltz i lijka m åtto at bekänna sanningen, och huru månge w oro  försam blade, 
då K roken kom m it ih oop  m edh dem ? H an swarade, allesam m ans warit då til- 
hopa, så när som  Pois. B ekände och  att alle hafft wärjor, undantagne bägge 
H erlunderne och Ö lnberg, sig sade han fuller hafft wäria, m en in tet hafft 
henne uth, som  w achten och  så w iste berätta.

D e  b efa lte s  g å  uth.
O ch effter någon discours här om , tycktes fuller herretienarne warit interes- 

serade m edh i denne excessen , och  dem  äfw en wäl häfwit uth på studenterne  
fula öknam pn; hw ilket Prof. N orcop en sis, berättade Leyonhufw udz grefw inna  
[0: G örvel Lewenhaupt, f. Sparre] för sig sagt dagen effter, ty, sade hon, lag  
war illa uthkom m en då iag reste hem  i afftons, d et w ore både studenter  
och herretiänare öfw er m ig tilhopa m edh wärjor.

R ector: D e t  är fu ller  w is t o c h  illa  at stu d en tern e  gå tt u th  o c h  sam blat s ig  
at m öta  h erretien aren a , o m  d e  sk u lle  tilb iu d a  n ågot e m o t d em , h w ilk e t o ch  
någre a f  d e m  här bekänt; d o ch  b ör  d e t  in te t  an sees  straxt fö r  n ågot u p p lop p  
e lle r  sam m anrotern ingh .

H är wijd discourerades om  Pois skulle wara lijka brotzligh m edh dhe andre; 
som blige m ente ney, em ädan han bekänt sig  kom m it ifrån m åldjden kl. em ällan  
8. och 9. och då han stådt lijtet på torget, gått hem  och  lagt sigh, d et och  de  
andra hans kam werather sammat m edh honom . Som blige m ente: Jo , emädan 
Skraggen och  fiere i sine berättelser in tet tagit honom  undan. Skraggen och  
Pois inkallades till confrontation, då Skragg[e] berättade, att när han m ed  
Eurelio kom m it på O xtorget en  h oop  Gottlänningar m ött dem , ibland hwilka 
warit Pois, och då d e litit stådt och taltz w id, bägge Carlheim erne och  Lind 
kom m it till dem , och  b ed t dem  föllia sig, em ädan herretienarne warit effter  
dem  och  ropat öknam pn på them .

R ector badh ProCanceÜarium uthlåta sigh här om , hwad C onsistorio kunde 
nyttigt och  rådligit wara. ProCancellarius: ehuruwäl iag intet är wan m edh så- 
dane saker, utan skulle fördenskull höra edra discourser här om , g o d e  herrar, 
icke deste m indre, tyckes m ig fuller at sielfwa excessen  icke är så grof, ju
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till det ringaste, ey så stor som  rychtet gått och iag hört för detta uthspridas 
och blifwit fört för de höga herrarne i Stockholm , så at d et och  fördenskull 
torde lända A cadem ien och C onsistorio till skada och skam, om  man här bru
kade en  skarp disciplin; m en de borde uthleetas, så frampt d et står till giöran- 
des, hwilka warit på wagnen, huggit i stallet och slagit kutsken, ty d ee  som  
d et giordt, de m eritera hårdare straff. Bad lijkwäl hwar och en  säya sitt votum .

H . Bilberg, Mag:r M icrander, M. Steuchius och  h. Spole sade sina vota; 
m en emädan D :r Skunck giorde påm innelsse, at han intet kunde uthlåta sig 
till något voterande, för än K roken kom m o tilstädes, som  torde göra någon  
närmare uplyssningh i saken, emädan och  d esse  in tet willia tillstå och w eder- 
känna d et han om  dem  bekänt; altså och em ädan C onsistorium  tyckte rådligst 
wara att upskiuta här m edh till des K roken inkom m o a f landet, w ille bem :te  
Professores in tet hafwa sine vota d enne gången upförde ad acta, em ädan d e  
sedan till äfwentyrs, effter föregången wijdare ransakning och  annor bättre 
uplysning i saken sine vota i något om byta torde.

Rector: lag  gaf K roken in tet längre lo f at wara borta, än till lögerdagz, 
effter han sade sig äntel:n skola wara der på itt tingh.

Parterne inkallades.
Studiosos^«? ita allocutus Rector:
A lldenstundh denne excess som nu a f Eder begången är, så g ro f beflnnes 

att den  samme meriterar relega tion, och man wäl tror d et icke alla a f Eder 
warit der uti interesserade, och lijka der af deelachtige; fördenskuld, at icke  
alla för någras delicter m åtte straffade warda, och  den  som  m indre skyldig är, 
m ed den som  m era brotzlig är lijka hårdt plichta, förmanar iag Eder, att I 
bekännen af en  uprichtig candor, hwilka till detta första uphofw et warit, såsom  
och  hwilka öfw erfallet kutsken, skutit wagnen, och huggit i dören; ty fa wij 
dem  igen , så lära d e andre m ed lindrigt straff nog afkomma. M en är d et så, 
att ingentera af Eder, d et fritt bekänna och  uthsäya will, så m åtte man ändå 
upskiuta m edh sakens afdöm m ande till nästkom m ande lögerdag, för K rokens 
och G othoburgensis M orells bortewarande skull, hwilka der till skola wara til
städes, at man igenom  dem , till äfwentyrs, må kom m a till bättre kundskap och  
uplysning uti saken. Förbiudes och så I, så m ånge som  här ären, att reesa  
bort innan i saken uthslagh faller, wäll w ettandes om  I d et g iören , I utan ex- 
cep tion  eller wijdare betänckiande m edh d et straff beläggias sk ole , som  denne  
excessen  meriterar, och K ongl. constitutiones i sådant måhl uthtryckia.

D h e  swarade alle m ed en  mun sig intet w etta hw em  som  excessen  giordt, 
ingentera eller af dem  uti then m ening uthgått at giöra skada eller den  ringaste  
excess, utan dem  m öts åth då och då några ihoop , som  sedan fölgts åth, och  
skildtz ifrån hwar andra, erböde sigh och  allesam ptl. att w illia afläggia eedh  
der på, at ingentera af them  giordt någon excess, e ller i den m ening gått uth.

H erlund, Briant, Fegraeus och  Eurelius sade K roken hafft en  sin halfbror 
[D avid] m ed sigh, som  säyes wara qwarrermästare, irem en  som  heter W aden- 
sten; tör hända, sade de, at man kan af dem  fa w etta någon närmare under- 
rättelsse här om .

V . D ecanus facultatis philosophicae anm älte twänne w illia disputera, 1. Cris- 
pinum  Jernfeldt d e pygmaeis. 2. Svenonem  Sylvium  d e  felici cunctatione.

V I. R esolverades at stäm bning skall afgå till T idelium  som  är i Stockholm ,
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at häi i C onsistorio com parera och  giöra behörig berättelsse uti Hedraei 
dråpmål saak.

VII. U plästes Acad:ae fougdens A nders W inters skrifft till Consistorium , 
der uti han begär, at em ädan till 679 . åhrs sluthräkningar nöyachtige veri- 
ficadoner fordres, och  hans författade räkningar på några Acad:ae hem m ans 
i W ässmanland upbörder och  uthgiffter, hwilka Qvaestor sade sig  igenom  läset, 
confererat och  sanfardige funnit, böra underskrifwas; C onsistorium  fördenskull 
w ille  sam m e räkning adprobera och  underskrif:a låta.

Acad:ae hem m anen som  kom m it på rest w oro  effterfölliande.
1. T w eta uthjord som  ö d e  och  utan åboo warit, och en  tunbindare D aniel 

A ndersson åboor.
2. Ett hem m an i Skillesta som  och  utan åboe warit, och  1679. a f en  Acad. 

bonde, till Acad:s b e h o f blifw it afburgit, hw ilken derföre nu räkning inlef- 
wererat.

3. Ett hem m an i Åsta och  B iörskogz sochn nästan a f samma beskaffenheet.
4. Ett hem m an i Kum bla som  och  utan åboo warit, m en  emädan bonden  

war uthfattig och  således bortflött, fick Acadrn åhr 1679 in tet annat afbärga 
än höet.

5. Ett hem m an i U ck en ö  och  B iörskogz sochn, hw ilket åboen frånflött, 
och  en  annan i stället tagen blifwit.

R es. D e t  som  man in tet kunnat fa a f bönderne sedan a f dem  blifwit tagit 
hwad d e  hafft, d et afföres. O ch D aniel A ndersson far för sitt bruk w ijd T w eta  
uthjordh 70 . d. penningar, skolandes han a f samma hem m an lef[w e]rera till 
A cadem ien uthlagor 3 $ t:a sädh, och  10. d. penningar.

VIII. Academiae bönder Erich O lfsson  i Forssby och K iöpingh sochn, och  
rättaren unge A nders Jahansson i Åstad och B iörskogs sochn supplicera at niuta 
något bättre prijs på afradz spannem ålen för åhr 1680 , som  d e  begära få in
lösa, än marckgången är, emädan de blifw it m ycket beswärade af magazins 
huset, m åste dageligen hålla skiutzhästar wijd krogen i Ö stuna, warandes des  
utan och så när w ijdh landzwägen. Befallningzm an W inter, som  deras supp- 
liqve insinuerade, sade detta blifw it dem  bewilliat i fiol, m en intet fördt till 
acta. Fördenskull resolverades att d e  få 2. d. bättre kiöp på hwar tunna af 
afradzspannemålen än m arckgången är; så at de nu gifwa 8. d. t:n, der de  
andre e llies gifwa 10. d. tunnan.

IX . Qvaestoris m em orial insinuerades och uplästes, angående Academiae bön
ders beswär. N b l.

1. Supplicerar Johan M årtensson i Ystadh [Ista] och Skeptuna sochn at få 
behålla sin k oo  och en  halfspan rågh till sitt uppehälle, a f det som  blifwit 
h onom  aftagit för  d es rest till A cadem ien. Resolutio. D e t  bewillias honom .

2. Supplicerar Erich M arckusson i Forssa och  Teenstad sochn, som  åhr 1679  
hem m anet w edertogh  på den  condidon , at han skulle betala d et som  förre 
åboen der sådt och niuta frijheet för  åhr 1680, at slippa betala bem :te uth- 
säde, lofw andes derföre at giöra sin högsta flijt m ed hem m anetz uprättande; 
hwar om , och  hwad der, effter  den  förre åboens uthsäde blifwit. Fougdens 
Jacob A nderssons ransakningh och  skrifftelige berättelsse a f d. 27. Febr. up
lästes, der ud  han 1. betygar bem :te Erich M arkusson hafwa upsatt itt ladugolf 
m ed en  lijten  loga, a f n yo  upbygdt e tt fåe- och  fårhuus m ed god t tim ber. 2.
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D e  andre husen i gården äre h ee lt och  hållit förlorade. 3. H o n o m  effter O lo f  
Larssons den förre åboens uthsäde fatt 9 . skylar råg och några hwålmar. 4. 
Begärandes Jacob A ndersson för honom  at han än wijdare någon frijheet åth- 
niuta m åtte på itt åhrs tijdh, på d et han d esto  snarare och  bättre m åtte kunna  
uprätta husen.

Qvaestor sade bonden s ie lf  ingen  frijheet begära. H w arföre resolverades, at 
Erich M arckusson slipper betala samma uthsäde som  O lo f  Larsson sådt, och han 
wijd anträdet a f hem m anet lof:de at betala.

3. Effter som  någre Academiae bönder här och  der lupit åstad och frågat 
C ronones betiente om  d e  w élat em ottaga skepzhielpen , hafwandes de den  
sam m e till dem  lefwererat. Fördenskull frågar Qvaestor huru han sig  der wid  
skall betee? 'Resolutio. D e  som  lefw ererat ifrån sig  bem :te skepzhielp , de skola  
hafwa den  tilbaka igen, e ller  taga qvittence af fougden at d e d en  lefwererat 
til honom .

4. Frågade Qvaestor om  icke C onsistorium  finner d et wara skiäligt, at Aca- 
dem iens bönder hwar sitt åhr hafwa bekym ber om  at tinga soldat hwar i sin 
rota, på d et icke den ena m ehr m åtte kom m a att lijda der igenom  än den  
andre? Resolutio. D e t  är billigt och  skiäligt.

5. Föredrog Qvaestor huru om öyelig it d e t  är at wijdare fa någon spannemål 
up till K opparbärget, a f den  som  landhzhöfdingen h. G ustaff D uw alt förskutit, 
upwijsandes der p å  fougdens A nders W inters bref, hw ilken och der hoos skrif- 
w er sig all flijt hafft ospardh at föryttra samma spannem ål i W ässmanland, 
hafwandes och  nu lefw ererat der på 3 0 0 0 . d. km t., frågas nu huru m ed den  
resterande spannem ålen blifwa skall. Resolutio. A nders W inter, e ller effter des 
ordres Academiae rättaren e ller  böndren försällia hwad som  af sam m a spanne
mål öfrigt wara kan, d et bästa d e gitta.

6. B egäres at fougderne m åtte fa vidim erade copier och  extract af K ongl. 
May:ttz allernådigste resolution för Acadrn angående cronobetienternes in- 
trångh.

Resolutio. D e  skole tryckias och  m ed d et forderligste dem  m eddelas.
7. Frågar Qvaestor om  icke H arbo bönderne, som  för juhl fatt skrifftelig  

befallning ifrån hononi, att föra sin afrad och  crönotijonde till Fredrich H ans
son, hafwandes och blifw it der om  sedan a f W inter påm inte, hw ilken och  
straxt låtit uthtaga tijonden, m en  ännu in tet fört den  all uth, utan begära om 
sider lösan m ed penningar, de derföre icke m åge gifwa en  daler m ehr för  
tunnan än som  kiöpm ännen i anseende till deras olydna, på d et d e en  annan 
gångh m åge blifwa lydigare. Resolutio. D e t  är rätt och billigt.

X . H ust. A nna i Forssa och  Teenstad sochn och  N orssunda härad, klagar 
at a f henne fordres penningar, för d et hon sluppit roteståndet. Resolutio. 
Så snart landzhöfdingen kom m er, skall man honom  här om  tillijta.

D h en  6. Martii

effter sluten gudztienst w ore Professores tilsammans i kyrckan, då 
I. H . Prof. R udbeck berättade sig åter fatt bref ifrån K ongl. Cammaren af 

d. 4. Martii, der uti han åter warder påmint om  at förskaffa till den Com
m ission som  af H :s K ongl. May:t i Est- och  Lijfland öfw erst Lichton om för-
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trodd blifwit, duglige m athem aticos, emädan H :s Kongl. May:tz tienst intet will 
tillåta, att m ed deras öfw erkom st något m om ent traineras må. Prof. Rudbeck  
bad nu P rofess:s m atheseos w ille  låta sig wara angelägit utan wijdare upskåf 
at förskaffa tienlige personer här till. Jag har, sade han, g o d e  herrar, tw enne  
gånger här om  tilförende i C onsistorio påm int, och  will jag wara aldeles exem pt 
för alt answar i längden, emädan iag giordt här till hwad iag kunnat, förslagit 
och duglige personer der till, hwilka ändå icke blifw it der till håldne, och  will 
iag hafwa af p rotocollet e tt attestatum , att iag påm int här om  i tijdh, emädan  
iag täncker at swara K ongl. Cammaren på detta dess breff.

H . Bilberg: det är swårt nog at giöra här m edh, em ädan d e personer, som  
iag w eet wäre duglige till praxin, aldeles hafwa slagit sig till andra studia, en
dels och intet ex  professo  tracterat detta, förebärandes och att de till detta  
in tet äre obligerade.

Prof. Rudbeck: Wij äre alle obligerade till K ongl. M ay:ttz tienst, när som  
han så fordrar, och d et skulle föga wara A cadem ien till nytta, då hon  den  ena  
gången effter den andra, kom m er och  supplicerar h oos M ayestetet om  något 
bijståndh, om  hon, då H ans May:t påkallar, in tet will och  kan subm inistrera 
sådane subjecta som  till H ans May:tz tienst kunna capable wara. Jag har för
slagit A djunct R hodin, Mag. O laum  Blijdh, Celsium  och  flere, och  tyckes 
m ig underligit wara att R ector och  C onsist:m  in tet skall kunna adhibera dem  
till at effterkom m a H ans K ongl. M :tz willia. D erföre begär iag ännu en  gångh  
at få attestatum  utur protocollet, att iag påm int här om  och giordt här till 
alt hwad iag kunnat.

II. R esolverades at bref skulle afgå til h. krigzrådet G yllen h off om  Pastahem- 
m anet, hw ilket och sk iedde d. 8. Martii. D e s  innehåldh finnes i copieboken.

III. Frågade Prof. Rudbeck huru m ycket secreterarenar Lovisin och  W att
rang skola hafwa för sitt om ak wijd declaration i M. B o o s saak. Sade Lovisin  
tilförende hafft beswär här m edh. 'Resolutio. Lovisin far 15. rd., och W attrang 
10. in spec/e, hwilka Qvaestor dem  lefwererar, som  om  åkerw äsendet skall 
reesa till Stockholm .

8  Mars.

C onsistorium  majus d. 8. Martii närwarande R ectore h. Lundio, [Procan- 
cellario], [D . B en zelio ], D . Skunck, [M . H o lm , h. Gartman], h. R udbeck, 
D . H offw en io , h. V erelio , h. N orco p en se , h. Spole, M . Steuchio, h. B ilberg  
och  Secretario.

I. A nm älte D ecanus facult. m e d ie s  Joharvzem Falström w illia disputera de  
flatibus; hwilk?/ effterläts.

II. B egärte D . Pet. H offw en iu s at få docera Chirurgien hemma i sitt huus, 
em ädan han intet kan taga sceleton  up m ed sig  hwar gångh i cathedren. 
Resolutio. D e t  är billigt och  effterlåtes.

III. Lätt R ector föras ad aeta, at Qvaestor tagit m ed sig effter C onsistorii 
godtflnnande till secret:n Lovisin 15. rd. och  seeret. W attrang 10. rd. spec/e, 
för d et om ak d e  hafft uti M. B o o s sak. Item  at Qvaestor tagit at lefwerera  
för hwar rächninge b ook  i K ongl. [Cam m aren] 5. rd.

IV . Proponerade R ector Johannem  Järling U pl. begära h ielp  a f cassan, em ä
dan han är m ycket fattig och  siuklig. Resolutio. H an får 8. d. sm  t.
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V . Proponerade R ector W alskogz bonden  Erich M atsson anhålla om  2. t:r 
sädh, af den, som  blifw it a ff honom  exeqverat, tili sine små barns uppehälle. 
"Resolutio. D e t  bewilliades.

VI. B ew illiades Casparo K nawer H olm en si testim onium  academ icum .
VII. Påm inte R ector Professores m atheseos at de w ille laga så at d e sub

jecta som  uti det studii gen ere  äre så för sig kom bne, att de kunna wijsa 
sig uti praxi, m åge tillhålles att utan u p sk off begifwa sigh effter H :s Kongl. 
M:tz nådige willia till Stockholm , der att w ijdare undfå ordres till fortsättiande 
af den genom  general major Lichton, och h. Em m erling på Est- och Lijfland 
förordnade com m ission. Sade sig  willia wara frij från alt answar i längden, om  
något här uti försum m at blifwer af dem  som  detta närmare åligger, at hafwa 
försorg om , em ädan han nu här om  så wäll som  förr påm innelsse giordt.

H . ProCancellarius upkom , och straxt der effter D . B enzelius.
VIII. O m taltes huru en hoop  W erm elandi och andre som  warit m edh i den  

förre excessen , och giästa i klockarens gårdh druckit och tornerat 3. å 4. 
dagar å slagh. O ch at klockaren fördenskull i går warit och sökt R ectorem , 
i m ening at w illia angifwa d et samma, m en effter han intet funnit R ectorem  
hem m a, honom  gått till Secretarium , och klagat sig  der öfwer.

Klockaren Sam uel Johansson effterskickandes och inkallad berättade huru en  
hoop  i hans gårdh förleden  w eeka fördt itt skamligi t och  oredligt lefw erne några 
dygn å rad uti en  W erm elännings Fernelii stugu, hw ilken legt henne effter sin  
bror [o: Carolus Fernelius] som  b le f präst och  reste hädan till Stockholm  i fiol. 
H indrich Loccenium , Em zelium , och Sven Söderm an näm bde han warit m edh; 
de andre sade han sigh icke minnas nam pn uppå, m en hafwer dem  lijkwäl 
upsatte på en  lijsta hem m a. Klagade dem  slagit sönder fönsterne, huggit sto- 
larne sönder, icke allenast dem  som  warit i deras stugu, utan och gått uti en  
bortreest S tockholm sboes kammar, och tagit uth hans stolar och äfwen så 
gått åth dem , item  huggit illa i dörarne och dörträn, så och  burit sig ellies  
skam ligen åth, stått och w ijst sin hem ligheet, och huggit sw inen som  gått på 
gården, hw ilket alt de andre gästerne der kunna betyga och wittna, hafwandes 
d e en  stoor blygsel före, att de andre så i den gården regerat, emädan de m ena  
att d e kom m a jämwäl i fult taal och rychte derföre, sädan efftersöktes detta  
och w ille ingen bestå så skedt wara, sade och  klockaren sig in tet derwijd haf:a 
här på at tala, utan w ore tilfredzstält.

Prof. H olm  och Gartman upkonuwo.
IX . Ransakningen om  excessen  på Banerens änkefrus folck continuerades.
K roken inkallad befaltes referera och  bekänwa hw em  som  bad honom  föllia

m edh då d e slogo  ring kring honom ? H an s:de, jag kan in tet egentel. w etta  
hw em  som  talte, och badh dem  wara sälskapz lijke, emädan de intet sade åth 
m ig, utan åth m in halfbror [D avid] som  gick  lijtet föråth, m en rösten hörde iag 
fuller och  såg att ibland dem  war Carlheim och H er[r]lund, och då de frågade 
min halfbror hwad han war för en, och om  han w ille  giöra fö llie  m edh, s:de 
han: Jag hoppas wij äre äfwen så ärlige studenter som  I, gick  så med dem  
bediande och  m ig föllia m edh. Jag swarade, effter du är a f annan condition, 
så tör iag intet släppa tig allena; altså fö lgde iag med bortåth, som  iag förr 
här i C onsistorio bekänt.

H erlund inkallad tilspordes om  han nu står till d et han förr sagt, och om



2 7 0 i 68i : 8 mars

han intet hörde någon bedia dem  andre kom m a uth att förswara sig m ot 
w achten som  Skraggen refererat, hwars bekännelsse uplästes. H erlund s:de alt 
ney, att han intet hörde någon d et säya, utan ac de kom m it då och  då till
sammans. F:s wijdare hw em  d et war som  slog ring kring K roken, och bedt 
honom  wara sälskapz lijk? H an s:de och så der till ney, at ingen ring blifwit 
slagen kring honom , m ycket m indre någon bedt honom  föllia med eller wara 
sälskapz lijk; hade någon sagt åth honom  det, så w eet iag in tet der aff.

K ro k en  inkallad tillsp o rd es o m  han tillstår d e t  han förr  refereradt, att d e  
andre slag it r ing  krin g  h o n om ? H a n  sw arade, då d e  ta lte w ijd h  m in  bror, 
k o m m o  d e  krin g  m ig , o ch  d em  iag  h ad e i fö llie  m ed h  m ig.

Herlund frågade honom om han slog någon ringh kring honom? Han s:de, 
ney det säyer iagh intet. Betygade och ännu, att han intet wiste hwem som 
bedt honom wara sälskapz lijk.

Skragg[e] inkallad tilspordes, hwad de, som  kom ;«o in h oos Ferdinanders, 
sade och dem  som  förr w oro der inne? Skragg[e]: In tet sade wij åth dem  
något, utan då wij ginge uth, k om m o de andre effter. Frågades hwij han nu 
in tet will stå till d et han tillförende in för C onsistorio bekänt, nem bl. att de 
gifw it sig  h oos Ferdinanders tillsam m ans, att gå m ot herretienarenar, om  de 
något skulle biuda till m ot dem . H an m ente sig  d et intet berättadt. Protocollet, 
angående hans bekännelse uplästes, hwar uppå han intet hade at swara. Före- 
höltz honom  och så der w id, huru han den gången blifw it beröm bd a f Con
sistorio, för d et han så reent uth och  redelrn bekände.

Carlheim inkallad och här om tilspord, sade sigh fuller warit hoop med dem, 
men intet i den mening at gå på herretienarne.

Eurelius inkallad, swarade det samma.
F ilm erus inkallad berättade s ig  k o m m it a f  L eym ans källare, o ch  w id  S tigze lii 

h örn  råkat ih o o p  m ed  d e m , då d e  w arit ö fw e r  e n  30 . st. tillsam m ans. W ij ste  
in te t  e g e n te l. säya, h w em  b ed t h o n o m  fö llia  m ed h , utan då han  k o m m it gå en 
d e s , d em  frågat h o n o m  hw ad han w ar fö r  en ?  s ig  swarat: Jag  är en  ärlig  stu d en t, 
d e m  då sagt, nå så parol då. D e r  m ed  h o n o m  fö lg d t m ed h , o c h  k lock an  w arit 
d å  11 . w ijd  pass.

Carlheim och  Krok sade Film erum  kom m it gåendes ifrån Brunnii huus, och  
icke från Stigzelii som  han berättar. M en Film erus nekade der till, säyande 
att de andre d et och wäl wetta. Berättade och  Carlheim  huru trum petaren  
H agelbäck m ött dem  och  sagt huru han gifw it wachten 5. eller 6. k:r ö l, på  
d et hon  skulle släppa honom .

W achtm ästaren  in k a llad es, o ch  frågades o m  d e tta  är sant, so m  d e  säya om  
h on om ? H a n  s:de d e t  aldrig w ara sant, bad a t H ag e lb ä ck  m åtte  upkonvrca, 
så sk u lle  d e  få  höra at d e t  in te t är sant.

M orell b erättade s ig  w arit till m åld jd  h o o s  e n  g o th lä n n in g  L iungby [Lyng- 
b y] b en äm b d , so m  g ä ster  p å  W axala  gatan  h o o s  B e n g t O lsso n ; när iag  (sade  
han) g ick  d er  ifrån k l. 9 . o c h  sk u lle  g å  h em  till T ie lm a n s änck ia  d er  iag  g iäster, 
k o m  iag  till d e  andre stu d en tern e  p å  nya to rg et, a f  h w ilk a  iag m ed  som b l. 
w ar bek an t, n em b l. m ed  B riant, D a lm an , P o is. Jag  fö lg d e  m ed  ob u d in , och  
w o r o  d e  e n  h o o p , o ch  ib land d e m  C arlheim , kl. 11. sk ild es  iag  w id  d em , och  
g ick  så h e m  m ed  B rian t, ö c h  la d e  m ig  h o o s  h o n o m  qwar. F:s h w arest d e  w o ro  
em ällan  9 . o c h  11 .?  S :d e d e m  g å tt  ifrån d e t  e n a  to rg e t  till d e t  andre, upp
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och  neder, a f och  an, och taltz wid; m en sade sig  in tet gått Spettals gränden, 
utan d en  gatan som  går förbij postm ästarens källare.

H endrich  Loccenius inkallad tilspordes om  han står till sin förre berättelsse?  
S:de: Ja, och  at han kastat effter  herretienaren m ed stenen , m en intet råkat 
honom , sade och  sig hört a f de andre att d e w elat gifwa sig tillsammans em ot  
herretienarne, m en intet m innes hwem  d et sade.

Effter någon discours och  Conference här om , begärte R ector at C onsistorium  
w ille skrijda till voterande. H w ilk et och skiedde på sätt som  föllier.

H . Bilberg: Effter iag in tet kan w etta hw em  i synnerheet begått någon ting, 
och  finner ingen  skada wara skiedd, för utan den  örfilen  och  d et huggit, m en  
seer lijkwäl för den  sam m anstäm bning som  synes wara hållen, at giöra något 
förswar em ot herretienarne skulle effter lag falla straff, m en w ee t ännu intet 
hw em  den först begynt, effter d e alle in tet en  gång, utan här och  der samman
kom m it, kan altså in tet annat än dömmta dem  alle effter placatet; och  des utan 
dem  som  förr w oro  noterade i C onsistorio, anten till dubbelt, e ller till ar- 
bitrailt.

M . Steuchius: Jag finner ännu intet alla circum stantier så klara.
H wad drängen anlangar som  och är under Acad:s jurisdiction, den  der och  

m ed blåttat wäria warit ihoop  med studenterne bör straffas effter constitu
tiones, så at han 1. m ister sin wärja, 2. sitter i proban itt dygn. D er  em ot effter  
studenterne den  gången intet finnes klart hafwa antingen kastat skiälsordh  
på honom , kan iagh intet see  at d e derföre beläggias m ed något straff, utan Loc
cenius som  sederm ehra är tilkom m en, och  rätt a f förw etten  yppigheet, luppit 
till d e t rum och  ställe som  skaden war först, och der hoos kastat m ed steen  
på herretienaren, som  då tog  sin undanflycht, och  in tet wijdare agerade o ffen 
sive m ot dem  andre, är och  tillförende graverat, m ed åthskillige swåra beskyll
ningar, säyes och , a f dem  som  närmare kundskap hafwa om  hans intention och  
åtbörder att han in tet längre tienar at gå här w ijdh A cadem ien; altså är iag nu  
som  förr i den  m eningen , att d e  som  hafwa inspection  på honom , förmana 
honom  at öfw ergifw a academ iska jurisdiction, effter iag för hans förnäm we 
föräldrar skulle in tet skrijder till någon public relegation. O m  de andre i g e -  
m een, finner iag d et h oos alle oförswarligit, at då andre liggia och sofwa utan 
någon nödw ändig orsak finnes på gatan utaf åthskillige landskap, obekante sin  
em ällan till någon d eel, särdeles på den  djden  som  d e  äre förm ante, at hålla 
sig inne och  skicka sigh annorlunda, hw ilket ow äsende meriterar att förekom - 
mas, oansedt in tet oliud w ore der w idh skiedt, och  derföre de som  finnes  
corrigible, och  man kan hafwa hopp om  att förbättra sigh, kunna och  blifwa 
förledde a f andra, som  d e synes wara, hwilka tilförende intet äre befundne  
m ed något sådant ow äsende. D em  för den  gärningen fäller iag till carcerem , 
eller till itt arbitralt annat straff, m en der de befunnes säkert, hafwa af berodde  
m od e giordt en  samnad, kan iag intet annat tyckia, än man då föllier constitu
tiones för  d et facto, hwarest uthtryckias, at d e som  nocturnos cogunt conventus  
skola relegeras. O m  d e som  offtare äre noterade för en  och  annan yppigheet, 
och äre här in  lo c o  förm an te, at der d e skulle kom m a igen  m ed slijka eller  
andre insolentier, såsom  Q vist Briant, H endrich  L occenius, Joh. Brunberg, 
K rok, skola relegeras, m en in tet publice, w ore och  wäl de kunde adm oneras 
publice.
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H . Spole: Såsom  iag förnim m er af actis at herretienarne först attaqverat stu- 
denterne, och besynnerl. Sackens tienare som  är under wår jurisdiction att han 
plichtar m ed wärjans frångifwande, finner och der h oos at studenterne ey  
effterkom m it den  adm onition, som  till dem  giordh blifw en är, utan funnes ute  
om  nattetijdh fast än d e t icke kan bewijsas, at d e a f sammad rådh kom m it 
tilsammans, utan samkas här och  der på gatorne, at alle de som  warit m ed till 
den  tijden som  Banerens kutsk fick örfilen , at d e effter placatet skola alle 
böta, effter man intet kan kom m a under wädret, hwem  d et giordt hafwer, 
b öte effter placatet, som  säyer, att hwadh som  tijm er och skier effter den  tijdh, 
de skola swara derföre som  warit sam m e tijdh ute. M en d e  som  befinnes gått 
der ifrån tillförende, befrias der ifrån och till d et sidste d ee  som  öfwerträdt 
den förm aning d e hafft at hålla sigh inne, och sådant straff intet finnes uth- 
tydel:n i constitutionibus, så w ijda d et m ig kunnogt är, att de arbitraliter 
straffas. H wad dem  anbelangar som  tilförende gått noterade, som  besynnerligen  
Loccenius, Brunberg, m ed en  tacita relegatione m ed förm aning att bättra sigh.

H . N orcopensis: i .  finner iag bråttet står här uti at 2. personer äre injurie- 
rade m edh hugg, och finner iag derföre skäligt, att 1. bötes för 2. örfilar effter  
d et 12. cap. sårmål m ed willia. 2. A tt den  tredie personen  är tagen in om  
stalldören, i den  acht och m ening att ryckia honom  der uth, och  till w ederm ål 
teknas m ed 2. hugg i dören , d et bör plichtas m ed 40 . m k af d et 30. cap. 
Edzörebalken, och så wijdare må alle studiosi som  anklagade äre w illia sielfwa 
stå för en , ehuru alfwarl. R ector och C onsistorium  förm ant dem  till annor be- 
kännelsse, så sökes d esse  böter uth af alle samptl. och in tet af hwar och  en  i 
synnerheet, effter d e alla giordt samnad. 3. för grassation plichtas effter placa
tet, af hwar och en i synnerheet 12. mk sölfm t., och  fängelse på dem  som  nu 
förste gången beträdde äre. M en relegation på d e  öfrige, m ed hwilka iag menar 
alle dem  som  utur p rotoco llet af Secret:n äre uthdragne.

H . V erelius: Jag håller för itt fördöm m eligit w äsende detta nattrännande, 
och är d et in tet annat der m edh sammanfogat, än at d e  giöra illa, och  föra 
både sig och  A cadem ien i o lägenheet, och kan iag intet see , att d et kan nog  
straffas m edh några penninge böter, utan d et reqvirerar lijtet hårdare händer, 
och fast än här icke så klart är, hw em  som  fordrat uth d em , så håller iag 
dem  lijka g od e , som  föllia  dem , em ädan H ans K ongl. M:t lijka håller den  som  
provocerar till duellum , som  den  som  går uth provocatus, uti sin stadga der om , 
och  tycker att sådant icke kan utan relegation straffas; doch  så at som blige  
relegeras på m indre, som blige på större tijdh, alt som  d e  äre brottzlige till; 
d e som  förr warit fram m e relegeras på itt åhr, d e  andre på itt halfft åhr. 
O m  penninge böterne är iag i sam m a m ening, m edh m in collega N orcop en se.

D . H offw enius: Jag kom m er öfw er ens m edh h. N orcop en se  och  d e  andre 
g o d e  herrarne här uti, att de som  gått ute om  nätterne och  dagarne, fast de  
icke blifw it attraperade m edh  något ropande, wärjors uthdragande, e ller  någon  
annan excess, derföre böre plichta effter placatet att g iordt oliud allesam ptl. 
hwar för sig, em ädan örfilar äre på ow anlige tijdh gifne, så böter effter des  
wärde heela  hopen , effter d e  samptl. stå för een . M en d e  som  gått hem  förr än 
örfilen uthgafz, at d e blifwa derföre förskonte. Så skall och adelsm ans tienaren  
m iste sin wärja och b ö te  för oliud, som  tyckes wara orsaken till heela  tum ul
tet, m en iag kan in tet i m itt sam w et see  wara skiedd någon samnad eller
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någon hafwer meriterat hwarcken edzöre eller relegation, aldenstund mig intet 
är lofgifwit att arbitrera, utan dömwa effter lagh, acta och probata.

H. Rudbeck: 1. Effter i detta åhr placatet är tryckt till 500. exemplar, och 
sändt genom Cursorem till alle landskap, så och borgmästare, rådh och i hwar 
gårdh, till at warna både Acad. och stadzens underhafwande för detta natt- 
wäsende.. 2. Rector publice genom alle inspectoribus nationum warnat dem at 
wijd denna begrafningen heelt och hållit hålla sigh inne. 3. Finnes af studen- 
ternes egen bekännelse i aeterne, at de gått till dem som druckit hoos Fer- 
dinandrum, som Skraggen bekänt, och bedt dem gått uth, hafwandes altså gått 
och giordt congressum nocturnum. Kroken bekänt at de slagit ring om honom 
och bedt honom föllia medh. 4. Filmerus och bekänt, att han på parol skulle 
gå med, altså böta de för all skiedd skade såsom för en man. Men för grassa- 
tion effter placatet. Och de som förr warit framme med tacita relegatione 
nbl. Hindrich Loccenius, Carlheim, Qvist Briant, Johannes Brunberg och Krok.

H. Gartman: Denne sak som för djden i wårt judicio handteras, finner iag 
till alle sine omständigheeter nog swår, och skulle derföre såsom en domare 
högnödigt är i slijka saker ha den uplysningh, de skäl och documenter, som 
lag och process fordrar. Men som det icke är, finner iag swårt der öfwer at 
sententiera; doch finner iag det at en stoor faut är begången af juventute aca- 
demica, men huru stor af en och annan han begången är, det kan iag intet 
wetta. Ty weet iag ey eller hwem som äntel. bör kiännas wijd detta factum 
som nu hafwas för händer, och judiceras bör, att någon samnad, som lagen 
förmäler, skall wara skiedd af de anklagade personer, det kan iag intet effter 
mitt samweet finna, eller fatta af de documenter, som här till upwijste äre; 
hwarföre kan iag ey eller finna skäl der till, at man går på desse personer 
med någon relegation, wäl wettandes att såsom det är en species servitutis, 
bör ingen der med beläggias utan han först är öfwertygat och förwunnen till 
sådant crimen, som constitutiones och leges förmäla, utan synas mig skiäligt, 
till att wijd macht disciplinam publicam, alle desse studenter som i detta an
klagade äre, medh behörigt straff beläggias, nbl. Loccenius och Brunberg, som 
de gode herrar godtfunnit. Herretienaren mistar wärjan, plichtar effter lag, och 
sedan medh fängelse i 2. dygn. Alle de andre som medh warit, och icke öfwer- 
tygas giordt någon skada, de plichta med 12. mk sölfrrmt effter placatet, och 
sedan sittia 2. dygn i proban. Förmanas och till bättre lefwerne.

M. Holm: Ehuruwäl iag för min opassligheet ey har kunnat öfwerwara ran- 
sakningen, och altså uti den sak, som mig icke aldeles kunnog är, fulkombl. 
kan gifwa mitt votum. Doch lijkwäl af de aeter, som nu upläste äre, och de 
discourser, som iag här hördt hafwer, kan iag så mycket iag förstår icke annat än 
bijfalla h. D. Hoffwenii voto, läggiandes det der till, at iag af det, som af proto- 
collet uplyst är, i mitt samwete icke kan befinna, att Jacob Krok, för det han 
nu giordt hafwer, har fördent relegadonem tacitam.

D. Skunck: Iag beklagar än så wäl som förre gången, att man intet kan 
komma till att få i rätta harftråden, icke deste mindre såsom bekänt är, at 
örfilen är uthgifwen, och ett sparckande, sampt försökning giord är en wåld- 
sambl. att uthryckia utur stallet, så blifwer iag i den måtton wijd det som lag 
förmår, såsom h. Norcopensis först exprimerade till alle capita. 2. Hwad deras 
store samkompst widkommer, så hade warit mycket wäl, att man hade kunnat
18—7 3 4 2 2 0  SaUandtr
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få i rätta banemännerne, men som det intet låter sigh giöra, som i denna reite- 
rerade ransakningen ey eller skiedt. Altså blir iagh wid deras mening, som 
hafwa funnit skiäligt att hwar och en plichtar effter placatet, med sträng åth- 
warning, at här effter både taga sig till wara för nattegångh, så wäl som för 
sådane samkomster, och det sub poena relegationis. Hwad angår dem som 
flere gånger warit framme, så fruchtar iag om man Loccenium och Brunberg 
med tacita relegatione will på någon tijdh hafwa ifrån Academien afwijste, de 
han kan undhgå, utan ju icke de andre måste undergå samma poen, der icke 
någon särdeles olijkheet uti giärningarwe finnes; herredenaren mister wärjan, 
och plichtar effter placatet, men intet sitter i proban.

D. Benzelius: Det är i. mycket illa beklagelrn att Academien lijder stort 
förtal, så sådant förhållande en och annan gångh, men till att willia förnöya och 
omilt döma dem, om Academien i gemeen något straff exaspererande wijd 
detta dlfållet, finner iag hwarcken giörligen eller skiäligt, de som spörias wara 
oförrättade af herskapetz beriente, skulle iag giärna see de finge sin sadsfac- 
tion effter lag, men som iag intet annat har kunnat finna, än att owäsendet 
medh slagzmål är begynt af herredenarena som hafwa ropat uth hielp och 
jagat studenterne itt långt stycke wägh, derföre tycker iag at b:te herretiänare, 
de som sortera under Acad:s jurisdicdon, och plichta med wärjors förlust, och 
någon annan correcrion. Studenternes förhållande kan iag intet draga under 
någon samnad, utan för deras petulance och okynne plichta de effter placatet 
hwar och en för sigh, som i den hopen warit. Och effter föregångne admoni- 
tioner och warningar intet äre af dem i acht tagne, finner och skäligt at de 
ihogkommas medh fängelse. De som tilförende äre beträdde med några grofwa 
excesser, äre förfallne till relegation. Och de som ibland denne hopen warit 
och äre beneficerade med stipendio Regio eller andre beneficiis, känner iag 
böra blifwa förlustige samma beneficio.

Rector: Aldenstund iag i mitt samwete effter omständigheternes sammanhang 
och fidem actorum, jempte Kongl. förordningars uthtydning, som klar i book- 
stafwen finnes, att sådant bör kallas en samnad, nbl. när någre sammankalla 
andre, och sig emällan på parol sammansättia till att hämbnas, som de orättel. 
kallat förswar, effter dem det samme icke anstådt, utan magistraten som det i 
händer gifwit är, och några nämpnas in actis, som i den intention till andre 
gått, och med dem sedermehra en hoop giordt, ja och uthkallat andre, och på 
gatan sedermehra wijd anträffan ringh slagit om andre, till att under en samb- 
nad samma sin intention wärckel. fullföllia, den de och endels fullkombnat, 
effter omständigheeten af myckenheeten jämpte andre omständigheter, klarl. 
uthwijsa, så at klädereef som i lagen specificeras fölgt, och dörebrått, och 
huggande sedermehra både i dör och dörstålpar, med örfilar och annat på 
gatan påfölgt, som och i fast större och grofware giärning uthsyfftat, der icke 
wachten, som dem så stadigt, effter befalning i staden på alle gator uppassat 
och förhindrat, för utan den publiqve förmaning ja och förbudh wijd itt högt 
straff i desse dagar tilkommande af höga och förnämme giäster, och deras be- 
tiente i någon måtte att injuriera, eller och tilfålle gifwa, till sådant som Acad:n 
i längden hoos des förnämme patroner och höga herrar skadeligit wara kunde. 
Fördenskull kan iagh intet annat finna, än de effter klara Kongl. förordningar, 
både gamblare och nyare äre förfallne till det ringaste hwar för sig, som i sådane
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fall synes hufwudzmän effter klara lagens uthtryckelige ordh, tili 40. mk. Men 
hwad som örfllarne och annat angår, är man der uti enigh att de alle för en 
derföre stå, såsom wäl tilförende det är uthfört. Och des utan de som förr 
igenom grofwa gärningar giordt sig noterade, är förfallne tili en tacitam rele
gationem, med den förmaningh lijkwäll, at der de sådant beneficio missbruka, 
och någon yppigheet för deras af reesa förorsaka, at den samma relegation 
wändas in publicam med infamia, att andra för slijkt må taga sig tillwara, och 
hwar och en sedan fly alt tillfälle till en sådan grof licence i tilkommande tijder. 
Skulle och någonthera af them wara beneficerad medh stipendio Regio, bijfaller 
iag den mening som förr insinuerat är, att de det böra wara förlustige. Hwad 
herretienaren widkommer, beror der wijd, som der om wäl och enhälleligen 
slutit är.

H. Procancellarius: Jag bekänner 1. att saken är swår och mörck, effter ingen 
är depraehensus in ipso facinore, när den grofweste excessen skiedde, men lijk- 
wist effter man kan intet enskylla dem som äre anklagade, med mindre att 
de hafwa illa sig förseedt och grofweligen förhållit, så böra de fördenskull 
hafwa, dem till warnagel, och androm till sky och räddhoga näpst och straff.
1. Så hade wist warit en congressus nocturnis och samnad, effter alt afseende, 
att de äggiat hwar andre till att öfwerfalla herretienarne. 2. Hafwe de emot 
placatet gådt uth på gatan om nattedjdh, och fördenskuld förbrutit sigh der 
emot, fast ingen excess hade skiedt. 3. Hafwa de förachtat stränga och alf- 
warsamma förmaningar, som äre skiedde af inspectoribus nationum. 4. Är hugg 
uthdeelt, och wåldzwärckan skiedd, och ingen kan der till bindas, utan de som 
då grasserade; altfördenskuld tyckes de hafwa dubbelt försedt sig emot placa
tet, och böra så dubbelt derföre plichta. Hwad örfllarne och wåldzwärckan 
widkommer, här utinnan conflrmeras af mig h. Prof. Norcopensis votum. Hwad 
relegation wijdkommer så wore billigt, at deras factum så ifrades, at de alle 
skulle absentera sig på en tijdh, hälst emädan Academien genom sådant owä- 
sende som här förhöras, kommer i elakt nampn, och kan skie någre miss
gynnare, kunna det så uthtyda hoos höga öfwerheeten, at hon kommo der ige
nom uti decadans och lägerwall; men lijkwist effter en stoor deel äre unge 
personer, somblige nys tillkombne och äre wist af andre förförde att giöra 
sälskapp, derföre kunna de förskonas medh relegation som intet finnes till- 
förende hafwa giordt någre grofwe excesser, men de som hafwa i dryckenskapp 
öfwat wåldh, huggit och slagit andre, och effter trogne förmaningar och annan 
näfst sig ey bättrat, de måste tacite till en tijdh förwijsas, och hafwa regress 
till Academien, så frampt deras praeceptorer wetta, att de kunna något godt 
här skaffa, men de andre rådes at slå sig till något annat standh. De som slippa 
relegation måste strängt och alfwarligen tilsäyas, att de achta sigh en annan 
gångh, komma de flere gånger igen, så blifwa de relegerade. Att herretienarne 
mista wärjorne och böta effter placatet är och billigt. De som straffas medh 
tacita relegatione, och giöra någon excess förr än de reesa utur staden, så måste 
de publice relegeras medh infamia, och de som nutit stipendiis Regiis, de 
giöras dem förlustige effter som h. Rectoris votum innehåller.

Sententia. A ldenstundh in actis finnes att de anklagade studiosi em ot lagh, 
constitutiones, åter å nyo publicerade placat, så och  alfwarligen a f inspectoribus 
nationum  giorde adm onition och  särdeles åthwarningh, samblat sig em ot herre-
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tiänarne, och der wijd är skada skedd m edh hugg, wåldh och  slagh, förden- 
skuld finner Consistorium  skäligt, att, fast d e m edh högre straf beläggias kunde, 
d e lijkwäl för denne gangen:

1. A lle  tillhopa samptl. plichta m ed 40 . mk sölfim t effter d et 13. cap. 
Edzörebalcken Stl.

2. För en  örfil och  sparckande samptl. 12. mk sölfirm t effter d et 12. cap. 
Sårm B. m. w. Stl.

3. H war för sig för nattegångh och  placatets öfwerträdande m ed 12. mk 
sölfim t och  fängelse i 1. dygn.

4. Förmanas alfwarl. under public relegations straff, m edh slijke och  andre 
excesser hädan effter att inhålla. M en de som  tilförende för andre excesser i 
protocollen  noterade äre, såsom  i synnerheet desse , H indrich Loccenius, Joh. 
Brunberg, och  Jacob K rok, skole tacite relegeras på 6. månader, Carlheim  och  
Q vist Briant i 3. månader förutan ofw antalde böterne. D o ck  att der de för sitt 
afträde skulle giöra någon excess och sålunda detta b eneficio  (som  är tacita 
relega//o) missbruka, skall denne relegation in publicam  förwändes m edh swå- 
rare efftertryck, i förm ågo af constitutionernes innehålld.

Bägge herretienarne plichta effter  placatet för oliudh m z 12. m k sölfrmt,
1. dygns fängelse och wärjornes förlust.

D e n  13. Martii

w oro R ector och Professores tilsam m ans, effter sluten gudztienst, i kyrckian,
då

I. Landzhöfdingens h. LillieCronans bref till slottzbefalningzm annen h. 
Sam uel Stehn, uplästes; der uti h. landzhöfdingen förm äler, huru befakn Em- 
poragrius skrifwit d et A cadem ie böndren icke d et ringaste lefw ererat till den  
giärden som  förliden h öst till L ijfregem entets underhåldh bewilliad blef, och  
af Acad:s egn e  befalningzm än ih oop  sambias skulle; befallandes fördenskull 
slottzbefalin att tala m ed Acadiae Räntmästaren och w ederbörande Professores  
der om , at samma giärd må ju förr ju heller blifwa upburen och till behörig  
ort öfwerskickat.

'Resolutio. Effter som  Räntmästaren är för tij den i S tockholm , kunnande der 
s ie lf  tala m ed h. landzhöfdingen och  förklara sig  der om ; altså skrifwes Ränt
mästaren till och  en  cop ie  a f detta brefw et h onom  öfwersändes.

II. U plästes Räntmästarens b ref till R ectorem  af d. 11. Martii, angående 
åkerwäsendet, och  at han nu innelycht ö fw er sänder h. H indrich Byrelii i 
K ongl. H ofrätten inlagde libell, sam pt sin der em ot författade exception. 
Samma libell och  excep tion  k om m o dock  icke m edh, utan blifw it i hastighet 
förglöm de af Qvaestore att inläggias.

III. B egärte D ecanus facultatis philosophicae att honom  m åtte m eddelas en  
cop ie  a ff C onsistorii b ref till rectorem  scholae i Pernow  A ndream  R eübnerum , 
em ädan han nu nyligen åter g iordt påm innelse der om  i Stockholm  gen om  
Prof. Schytz, och  sielfw e brefw et torde förkom m it eller förlagtz på posthuset. 
Sam m e cop ie  w ille  han sända m edh Prof. Schytz, som  resår nu dijt, at hon  
sålunda gen om  säker handh kan kom m a honom  tillhanda. Resolutio. D e t  be- 
w illiades, att Secretrs der a f en  cop ie  extradera skulle.
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16 Mars.
C onsistorium  m ajus d. 16. Martii närwarande R ectore h. Lundio, h. Gart- 

man, h. O . R udbeck, D . H offw en io , h. N o rcop en se , h. Spole, M . Steuchio, 
h. W u lff [W olf], M . M icrandro, h. B ilberg och  Secretario A. G .

I. Proponerade R ector sal. D :r Brunneri enckia begära, 1. fa niuta detta  
åhret d e 20  t:r spanmål, som  effter K ongl. May:ttz sidste förordning änckiorne 
åhrl. tillslagne äro, effter hennes nådåhr slutitz ud  förleden  Septem br. 1680, 
och  den  nådåhrs lönen , som  hon då upbar, war af 1679. åhrs wäxt. 2. A tt 
blifwa hugnad m edh de 4 0 0 . d. km t som  på hennes sal. mans sidste för- 
tiensts åhr afkortades, em ädan des utan på de förre åhrens aflöningar ännu 
återstå 1 200. d. kopptfrmt.

Res. Som  K ongl. May:tz nådigste resoludon  af åhr 1679. om  änckiornes 
underhåldz spannem ål, henne lijka som  de andre under academ iske Jurisdic
tionen  sorterande änkiorne öfwergår; altså har och hon för detta åhret 20. 
t:r spannemål at bekonvwa, skolandes hon , då de andre Professorerne få sin 
rest, åthniuta hwad uppå sin sal. mans lön  hon har at fordra.

II. Sade R ector en  ung karl H ans Bergm an benäm bd begiära at fa blifwa 
A cadem iens snickare; berättandes at han seer wäl uth, och kläder sigh snygt 
och är nychter. Res. O m  han kan wijsa sitt m ästarbref och giöra ett god t 
prof, så behöfw er wäl A cadem ien en  snickare, och den n e w edertages.

III. Lätt R ector föres ad acta, at förleden  söndags i kyrckian slutet blef, det 
N icolaus Celsius och Joh. H olm berg, som  reste till Stockholm  att undfå ordres 
om  den Est- och Lifländiske com m ission, skulle få 20. d. kmt till resepenningar.

IV . Berättade R ector sal. Aurivillii änckia ännu wijdare anhålla, at hennes 
caution för Lars Jacobson m åtte nu uphöra, sade och Lars Jacobsson d et samma 
m ed henne begära, sampt erbiuda sig, att w illia sättia all sin ägendom b i pant, 
i stället. R ector m eente man kunde intet neka hen n e detta, em ädan hennes  
cautions term in w ore uthe, och Lars Jacobsson icke d este m indre will sättia 
hwad han äger i pant.

Res. Sal. Aurivillii änckios caution uphörer här m edh. W arandes C onsisto
rium benögdt der m ed at i d et stället Lars Jacobsson sätter all sin ägendom b  
i pant, allenast han der på inkom m er m ed en  w ederbörlig  obligation, under- 
skrifwen af tw enne g od e män.

V . U plästes h. G yldenhoffs swar a f den  15. Martii nästw ekne till C onsis
torium  uppå des till honom  afgångne b ref d. ‘8. M artii, angående Pasta hem 
manet. Hwar uti h. G yld en h off begärer, att em ädan han in tet w eet, på hwad 
sätt eller åhr, och dag öfw ersten  sal. N askert [N aschert] sam m a hem m an sig  
tilbytt, eller huru d et hem m an warit conditionerat, som  han i w ederlag gifw it, 
antingen det har warit m ilitie hem m an eller ey, w ettandes icke eller des nampn, 
eller uti hwad härad som  både d et och  Pasta kan wara belägit; honom  förden
skull till sakens så m ycket fordersam m are afgiörande, en  behörig och närmare 
underrättelse här om  m eddelas m åtte, på d et han w ederlaget till m ilitien igen  
kiänna kunde, och Pasta hem m anet w id m ilitie bokens uprättande aldeles för- 
bijgå och uthsluta; försäkrandes för d et öfrige sig uti d et ringaste icke willia 
wara Acad:s g od z  och  ägendom  förnär, utan fast heller den i alla m åtto sökia  
att conservera.

Resolutio. En skrifftelig författat deduction  öfw er detta wärcket skall öfw er-
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sändas h. G yld en h off tillhanda, i m edier tijdh kunde Qvaestor Arrhenius, som  
här om  bästa kundskapen hafwer w ijdh tilfålle berätta sakens sammanhang hoos 
h. G yld en h off m untel. emädan han är på den orten.

VI. Proponerade R ector en G otlandum  Johan«em  H erlicium  begära hielp af 
cassa studiosorum , sades wara flijtigh i boken, m en der h oos m ycket fattig. 
Reso/utio. H an far 8. d. sm t a f cassan.

VII. Item  bew illiades Gabrieli T vetov io  Sm olando som  och  är m yckit fattig,
8. d. sölfm t af cassa studiosorum .

VIII. U plästes slotzbefallningzm annens h. Sam uel Stehns skrifw else till R ec
torem , der uti han anhåller at Päder Erichsson klockare som  förr, och fader 
för honom , besuttit Academiae hem m anet i T ibble byn, m en för några åhr 
sedan ibland sexm änningarne gått uth til soldat för b:te hem m an, warandes 
nu effter K ongl. May:tz bew illn ing dem itterat tillijka m ed alle andre sexm än- 
ningar der ifrån till sitt förrige w ilkor, m åtte nu få tilstånd a f C onsistorio, 
at åter kom m a till b e.te  sitt förre hem m an, helst em ädan den, som  nu det 
åbor, in tet creatur äger m ehr än en  soo, hafwandes uthsatt åkren till andre, 
hwar igenom  hem m anet aldeles lärer blifwa fördärfwat. R es. H är om  skall 
ransakas huru der m ed förew etter; beflnnes d et sant wara, som  om  den n e åboen  
berättas, skall han afsättias, och denne ther till närmast wara, som  d et til- 
förende och  fader för h onom  åbodt och  brukat hafwer.

IX . R esolverades at Acad:ae tim ber- och  humblegårdzkarlarne, som  till för
dubblande a f wachthållningen i förleden  Distingars g ingo wacht, skola hafwa 
en  marek kopp^rm t för hwar natt d e  g in go  w acht a f cassa studiosorum .

X . Berättade R ector stäm bning afgått till Johannem  N etze liu m  cappellanens 
son  i W essland, för d et han belägrat h:ru M argreta A ndersdotters dotter Brijta 
N ilssd otter , och  giordt den  tijden hon tient h oos Jahan H ansson borgaren här 
i staden hen n e m ed barn, hw ilken och  sederm ehra död blifw it effter barn
sängen, och  hans fader i sonens frånwaro swarat bem :te hust. M argreta A nders- 
dotter der på; hw ilket nu uplästes och  fants af d et innehåld, i .  citadonen blif
w it honom  gen om  h ennes son Per N ilsso n  lefwererad d. 14. Mardi nästwekne.
2. M en sonen  wara borta och  sig  icke w etta hwar. 3. S ig hafwa exam inerat 
sonen  och  h onom  tilstådt d et han henne belägrat och  ächtenskap lofwat. M en  
4. som  hon nu är död  blifw en och  d es fulbordan icke kan gå för sig; altså 
begär han, d et barnet m åtte dll h onom  sändes, w illiande han dens om ak betala 
som  d et fram förer, som  och  henne m odren m ed förlijkning förnöya, på d e t hon  
icke wijdare C onsistorium  der m ed beswära må, effter sonen  och  för e tt åhr 
sedan sina studier relinqverat, och då han hennes dotter besufw it, warit i Upsala  
at föryttra sine saker. R es. Emädan giärningen är giord här och  fadren för om 
slag skuld förebär h onom  öfw ergifw it A cadem ien, hafwande sonen  intet testi
m onium  bekom m it här ifrån; ty bör han och  här i C onsistorio  derföre com - 
parera d ll föresatte datum .

X I. Sade R ector en  O st-B othniensem , nbl. paedagogi Joh . H alsii i H ärnö- 
sandh [0: T om eå], son  [O laus], som  under D . B en zelii rectorat näst för hiul 
in te t adm itterades dll d ep osid on  för d et han m edh  in tet testim onio begåfwat war, 
icke e ller dll exercida academ ica capabel, nu wara ankom m en och m ed testi
m onio  försedd, begärande få kom m a dll d ep osid on , em ädan han och  hafwer 
praeceptorem privatum , och  är under D . B en zelii inspection.
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Resolutio. A ld en stu n d h  D :r B e n z e liu s  är hans in sp ector , o ch  han e ilie s  har 
d en  som  särd eles  lass för  s igh  hem m a, förd en sk u ll m å han adm itteras till d e p o 
sition  o c h  förm anas at w ara flijtig  o ch  hålla  s ig  w ackert.

X II . P rop on erad e  R ecto r  någre a f  d e  fö r  d e n  uppå sal. h. G u sta ff  B aners  
änckiofrus fo lck  b egån gn e  e x c e ss  anklagade o ch  till b ö ter  få lte  stu d en ter , b e 
gära at fa  a ftiena  sam m a b ö ter  m ed  fän gelse . R ec to r  m e e n te  d e t  w o re  w äl 
at effterlåta , em ädan  d e  äro fa ttige , o ch  o m  m an sk u lle  e x eq v era  a f  d em  hw ad  
d e  h ad e, så w o r e  d e t  o c h  sw årt, i ty föräldrarne p lich ta  d å  o c h  ick e barnen; 
sade o c h  rätten  hafw a för lora t sin  rätt d er  in te t  är a tt b ek o m m a , utan ick e  
d e  m åge straffas till krop p en .

H . R u d b eck : D e  m åge  w äl få  d e t  g iöra , a llenast d e  betala  s in e  b ö ter  för  
g io rd t o liu d h , d e t  a llen a  w ach ten  b ör  hafw a e ffte r  C on sistor ii reso lu tio n ; ty  
får in te t  w a ch ten  d er  w id  b lifw a m ain tinerad , så w ill iag q v ittera  alt d e t  up -  
se e n d e  iag  tagit p å  m ig  a t hafw a o m  d em .

D e  närw arande co n sisto r ia les  sade s ig  in te t  k u nna m innas så led es b lifw it  
reso lvera t at w a ch ten  sk u lle  hafw a alla b ö tern e  fö r  o liu d , em ädan  d e t  p r as ju 
d icer  ad e  ick e  a llen ast R ec to r is  o ch  C on sistor ii rätt, w o re  o c h  e m o t  co n stitu -  
tio n ern e . R ecto r  sad e d e t  sam m a, o c h  at han in te t  sam tycker till sådan r e so 
lu tion , em ädan  han länder in  praejudicium  tertii; ehuruw äl han o c h  ick e  kan  
troo  at sådan reso lu tio n , o c h  a f  d en  grund  stälter b lifw it. B eg ä rtes  at acta an
g å en d e  d e t  sam m a sk u lle  upläsas; m en  em ädan  d e  in te t  w o re  w id  h an d en , up- 
sk iö tz  m ed h  w ijdare reso lv era n d e  o m  stu d en tern es  afftiänande till näste  C o n 
sistor iu m , då acta o m  d e n  s id ste  r e so lu tio n  för  w a ch ten  fram tagas o ch  upläsas 
sk o le  o m  d en  fin n es. Skall o c h  inqvireras o c h  e ff te r se e s  h w ilka  so m  så fattige  
äre, att d e  s in e  b ö ter  ick e  praestera k unna, d o ck  b ew illia d es d e n n e  g å n g en  Joh . 
F ilm ero  at afsittia  s in e  b ö ter  m ed h  fä n g e lsse , em äd an  han är m y ck e t fattig.

X III . U p lästes  o c h  Joh an  S o o ts  su p p liq v e  d er  uti han begärer at em ädan  han  
tien t A ca d em ien , uti 4 . åhr fö r  A m a n u en se  o ch  d er fö re  in te t  sin  w ed erb ö r lig e  
lö n  åthnutit, o c h  nu  är så s iu k lig , at han sig  s ie lf  ick e  längre försör ia  kan. 
C on sistoriu m  då w ille  hugna h o n o m  m ed  något. Item  begär han, at der  
han d ö ö  sk u lle  C on sistor iu m  w ille  u n d er  sitt förs war antaga hans hustro  
[A n n a ], sam pt något m ed d ela , hw ar m ed  h o n  h o n o m  ärligen  till grafw e h ielpa  
k u n d e.

Resolutio. O m  han har n ågot at kräfw ia för  sin  A m an u en sis  tien st, så m å  
han d er  o m  anhålla h o o s  d e n  som  w ed erb ö r  o c h  hans lö n  upburit. F ör d e t  
ö frige  w ill C o n sisto r iu m  hafw a sig  förb eh å llit , at d er  han sk u lle  d ö ö , g iöra  
n ågot a f sin  e g e n  hum anitet; hafw an d es e llie s  in g en  orsak , at fö r  hans fö r tien st  
sku ll, bew ijsa  h o n o m  någon  b en ä g en h ee t, em ädan  han fö g e  w ack ert sigh  fö r 
hållit e m o t sine förm än. H är w ijd  p åm in te  Prof. M icrander, att han först m åtte  
tillhållas att praestera d e t  som  i C o n sisto r io  reso lvera t b lifw it, o ch  hans hustru  
här lo fw at g iöra . D e t  sam tycktes o ch  att C ursor sk u lle  gå  d ijt, o ch  på  C o n 
sistorii w ägnar tilhålla  h o n o m  at in finna sig  m ed h  e n  d ep reca tio n s skrifft, för  
d e t  han in jurierat Prof. M icrandrum , förm anandes d em  bägge, w äl S o ten , som  
hans hu stro , a t så fram pt d e  w illia  w in n a  något a f C o n sisto r io , d e  då ställa  
s ig  e m o t  C o n sisto r iu m  o c h  s in e  förm än  h ö flig e  o c h  ö d m iu k e .

X IV . U p lä stes  sam ptl. fö rm y n d ern es , fö r  h o fråd ets sal. Francs barn, in ter-  
ce ss io n  a f  d. 3. M artii n ästw ek n e , fö r  TDomino S tröm  S u d erm an n o , at få  b lifw a
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conserverad wid d et honom  förunte K ongl. stipendium , em ädan d e befare det 
han för sitt uteblifwande ifrån A cadem ien (hwar tili han för sin en e discipels 
siuklige tilstånd skuldh b lifw et förorsakad) torde blifwa d et samma förlustig. 
Resolutio. D e t  bewillias honom  em ädan han ännu in tet warit borte öfw er den  
tijden som  constitutiones förmäla.

X V . U plästes pastoris* i O densala P. M elandri bref för Acad. bonden  i 
H usbybyn Johan M atsson at blifwa försäkrad om  förm edlingen på åhrlige 
penningarne, som  h onom  blifwit tillsagd då han trädde till hem m anet, m en  intet 
infattadt uti hans frijheets bref. Item  förmälar han p ost scriptum , huru som  
hans capelan h. G abriel T ibelius söker at upsättia e tt huus at bo uti på H usby  
backen w id kyrckian; h w ilket han nu intet kunde underlåta, at gifwa R ectori 
och C onsistorio tilkänna, emädan d et torde lända till Acadrs praejudice, i ty 
tw enne hem m an i byn höra henne till, de der e llies äre trängde a f m ulbeet 
och  ängh, hafwandes ingen annan sw ijnewald än bara den  samma backen som  
ligger utom  kyrckiogården, och capellanen söker at byggia uppå.

Resolutio. H wad d et första anlangar så skall efftersees i protocollet, hwad 
för Johan M atson resolverat blifwit, hwar wid han wärcke- och  fulkom bl. 
skall blifwa maintinerad.

M en, för d et andra, kan Acad:n icke tillåta at någon bygnad skeer på des 
hem m ans ägor, utan w ill d et aldeles hafwa förekom m it. D etta  beswares pastori 
M . P. M elandro med en  erbödig tacksäyelsse för des god a och  w älm eente  
com m unication här af. Samma b ref fick bonden  Jahan M atsson m ed sig at 
öfw erföra till M . M elandrum , strax sedan C onsistorium  b le f  slutit.

X V I. U plästes Qvaestoris Arrhenii bref dat. Stockholm  d. 15. Martii der uti 
han 1. öfw ersänder cop ie af Byrelii libell, och  sin excep tion  som  han der em ot 
i H ofR ätten  inläggia täncker, 2. m een te  wara rådligit at Acad:n till d e t ring
aste m edh bref och underdånig suppliqve inkom m o, hoos M ayestetet uti’ M. 
B o o s änckios sak, der uti giörandes en  om ständelig  berättelse om  K ongl. Sena
tens förklaring, och  sedan anhållandes att A cadem ien  m åtte slippa alt widare 
beswär der uti gen om  änckians tilskyndan. M en der uppå m en te Consistorium  
icke wara a f nöden der m ed att inkom m a. 3. Förmälar han sig lefw ererat in 
i K ongl. Kam m aren Acad:s rächningar, m en ännu intet fatt något qvittence  
der på, m ed hwad m ehra som  brefw et ad acta liggiande innehåller.

X V II. Berättade R ector huru bonden i Edby warit inne och  klagat sig  öfw er  
at Frisendorffz folck  kom m it dijt uth i går om  natt, brutit upp deras boddörar 
och  tagit uth all den  sädh d e  der inne hafft, nbl. i Edby 7. t:r, i T ioksta 8. 
t:r korn, 1. t:a råg och  1. t:a hafra; brutit uth märlan i dören  i Edby, och  i 
T ioksta slagit sönder henne.

Resolutio. Landzhöfdingen tillskrifwes här om  och  giöres en  kort berättelse  
om  detta w äsendetz sammanhang; sam pt begära att han A cadem ien w ijd sin 
en  gångh lagl. undfangne im m ission m aintinera må, och laga at hon  sin refu- 
sion  får a f dem , som  så em o t all lag procederat, och  tagit uth hennes spanne- 
mål, på d et hon icke må få orsak, w ijdare här om  at sökia.

X V III. Johan Jahansson kaklugnsm akaren inkom , och  åter em ot honom  
Sotens pijga Karin M arckzdotter; in s in u e r a d e s  en  af S oten  författat skrifft 
em ot kaklugnsmakaren, hw ilken uplästes och befans af d et innehåld nästan som  
den förre, nbl. at kaklugnen blifw it upsatt m edh h:r Sam uel Stehns lofw en;
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klagandes i d et öfrige på, at Jahan Jahansson upsatt kaklugnen intet som  d et  
redeligen  borde giöras, utan m edh elakt rede, så at han innan en  lijten  tijdh  
begynte at spricka sönder och rökia in på alla sijdor; hwarföre han förm odar 
at kaklugnsm akaren ingen betalning af honom  winna kan, för e tt onyttigt ar
bete, utan må then  hafwa af honom , som  om  huset com m ission haf:r. B ed er  
och sidst at några g od e män m åtte förordnas, som  kunna tillsee huru ugnen  
är upsatt, och at ingen  betalning honom  förordnas, för än kaklugnen neder- 
tagen och  bättre å nyo upsatt blifwer.

Kaklugnsmakaren swarade der till, at han intet warit wållande till att kakl
ugnen är sprucken och röker, utan dem  sielfwa, som  straxt då kaklugnen b lef  
färdig, upfylte honom  m ed w eedh  och giorde så starck eldh der uti, at han 
om öyeligen  kunde hålla m ed m indre han m åtte spricka och sädan rökia. Sade 
sig wara benögd m edh att e tt par g od e män förordnades at se till huru han 
är upsatt, w ille fuller lagan och sättia å nyo upp honom , m en intet för samma 
penningar. R ector frågade honom  om  han w ore tilfredz m edh at den andre 
kaklugns-makaren här i staden g in go  dijt och  sågo på kaklugnen? H an swarade 
sig der m ed wara nögd. Fördenskuld slötz at för än här utinnan något uthslagh  
falla kan, den andre krukem akaren dijt sändes att effter see  huru kaklugnen  
upsatt är, gifw andes der om  sedan sin attest och behörig berättelsse, skolan
des, då han utslag sädan söker, d et erhålla.

D er  på parterne togo  afträde.
X IX . Sade R ector Laurentii Lindrots sak återstå, hwar uti nu borde döm/was, 

effter alla 4. stäm bningz term inerna w oro förflutne. Berättade och  huru hans 
fader [Elias Linderoth] skrifw it Prof. Gartman till, hw ilket bref dat. O lquit- 
tern [0: A lkvättern] d. 11. M ardi uplästes och befans a f d et innehåld, at der  
saken kunde kom m a till förlijkning och  god  com position  dem  em ällan, w ille  
han förnöya målsäganden m ed 300 . d. kopparm t, bardberare lön en  och så des  
utan betala, hwilka penningar d e skole fa först i M ajo, då H ans Järn kom m er  
till Stockholm , m en  skulle son en  blifwa relegerad så g ifw er han icke en  half- 
öre, utan då kom m er son en  aldrig till Sw erige igen , och den  blesserade får 
ändå intet. Sedan detta upläst war, berättade R ector att förnäm bste målsägan
d en  warit hoos sigh, och  begärt d et Lindrot fördenskull icke m åtte blifwa 
relegerad, emädan d e  på d et sättet icke torde kom m a, hwarken till bardberare 
lön en  e ller  sin förlijkningh. D etta  tyckte C onsistorium  wara godt, och  at Lind
rot d en n e gången blifw er förskont för public relegation, och förlijker målsägan
d en  sam pt förnöyer rätten. Skall lijkwäl wara borta till hösten , då han åter 
far kom m a igen.

Sententia. Lars Lindrot böter för 2. fulla sår 40 . m k sölfm t, 20. för hwartera, 
hafwandes och  g iord t sig sabbelen förlustigh, relegeras och tacite til hösten.

R ector frågade huru man skal wara säker om  böterna? H . Gartman swarade 
sig willia cauera för dem , emädan fadren och så skrifwit h onom  til der om .

D en  9. Martii
C onsistorium  m inus praesentibus ProR ectore h. OI. R udbeck, h. Spole, h. 

W olff, M icrandro qvi acta notavit.
I. Framkom Johan Gistadius em ot sin landzman B erngow  [Bernegau] O st-
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gothuin, klagandes, att den 19. Febr. war en min landzman respondens här i 
Academien, när wij gingo dädan ropade m:r Berngow effter mig, så mente 
iag, han har intet godt till mig, lofwade lijkwäl effter måldjden willia komma 
till honom. Han swarade, så will i intet gå något ährende åth migh nu. Jag 
s:de, jo will iag så, men iag håller disk åth någre och måste wara hemma. 
Berngou s:de, de äre intet så höga herrar, de kunna fuller hålla disken, fast 
I äre intet medh. Jag lofwade effter måldjden komma. Men han gaf hugg på 
mig wid Bibliotecks hörnet, förfölgde mig så till en timmerhög, med spare- 
kande, ty örfilarne bar iag före, iag bad honom skona mig, han hade intet 
än swarat, för det som han hade för giordt, då tog han wärjan, språng effter 
mig åth S:t Erichs källa, han fölgde effter in mot bookhållare änekians hörn, 
iag wiste intet hwad iag sade så rädder war iag; tänkte iag war skadder. Jag 
bad honom läggia wärjan bort och slå mig med bara händerne.

B ern g o u  sw arade så, iag swarar ic k e  so m  reus utan so m  actor, skall m ed  
sk iäl o ch  b ew ijs  ö fw ertyga  h o n o m , a tt d e t  m ästa han klagat är osan t, tilstod  
in te t , hw arcken  slagh e lle r  w ärjans dragande, a llenast sad e s ig  ta lt m ed  h o n o m , 
o ch  någre s te g  gå tt e ffte r  h o n o m . E ffter  in g en d era  h ade w ittn e  m ed  sig , w ijstes  
d e  uth  at skaffa  w ittn e  upp.

E ffter en  stund  u p k o m m e d e  ig en  till w ittn es , p å  G istad ii sijda  w ar A dam  
W ew er , han aflade e d h  o c h  w ittn a d e  så: att när d e  g iq g o  n ed e r  a f  A ca d em ien  
w ille  B ern g o u  tala m ed  G ista d io , m e n  in te t  w e e t  iag  hw ad taal d e  h ad e , ty 
iag  g ick  från d em , sed an  k om  B ern g o u  m ed  dragan w ärja  e ffter  h o n o m  på  
gatan , n ek te  s ig  sed  t h o n o m  slå, ty han  w ar långt ifrån o c h  g ick  alt fram före.

B ern g o u s w ittn e  J o h a n  R e fte liu s  in k o m , sa d e  s ig  in te t  w e tta  b eg y n n e lsen ,  
m en  m itt på O x to r g e t  stadnade d h e . G istad iu s ropade någre sk iä lsordh , sade  
sig  w illia  slås m ed h  h o n o m  så län ge han orkade; fans n ö d ig t at d e n n e  m åste  
g iöra  ed h , d en  han o ch  aflade. B erättad e sed an  s ig  stadnat w id  C o lu m b i hörn, 
B ern g o u  g å tt e ffter  G istad iu m  till O x to rg e t, B ern g o u  stannat först o c h  G ista
d iu s sed an , o ch  sade någre ök n am p n , sk iälm , o c h  ändå fle re  ök n am p n , badh  
han w ille  k om m a  till s igh , så w ille  han slås m ed  h o n o m  så länge han orkade; 
w ärjan hade B ern g o u  w äl u te . N ä r  G istad iu s m ant B ern g o u , så  g ick  han e ffter  
G istad . till d e s  G istad iu s k o m  till con sist. e cc le s ia stic i h örn , m en  B ern g o u  k om  
in te t  så långt. D å  m an te  G istad ius B ern g o u  andre g å n gen , då g ick  B ern g o u  d en  
lille  S ch effers gränd u th fö re  bort. H . S p o le  frågade o m  d e  in te t  w arit ih o o p  
w id  tim b ret, o c h  G istadiuSrder b lifw it sparckad, d e t  n ek te  R efte liu s .

G istad ius sad e d e t  B e n e d ic tu s  R iste liu s w arit m ed  B ern g o u  när d etta  sk ied d e . 
R efte liu s  sad e at Jon as G y b b eriu s [G aller iu s? ] såg o ch  d etta , o ch  at d er  w o ro  
m ånge flere . T y  d e t  w ar e t t  stort skryt.

II. Berättade ProRector att i tijssdags woro OstroGothi af honom kallade till 
sig, och på tillfrågan tillstådt att h. Verelius gifwit dem lof till dricka om dagen 
och intet om natten. 2. Skulle de intet dricka upp alle sine peng:r, 3. men 
de druckit heela natten öfwer till andre dagen, och då de genom wachtmäs- 
taren blifwit warnade, hafwa de swarat sig skola stå derföre; det de nu uth- 
tydde sålunda att de wille stå före att intet buller skulle skie. Prof. h. Rud- 
beck rådt dem till afbedia sin skull hoos sin inspectorem och godwilligt böta 
de penningar dhe förfälles till, heller än komma för Consistorio. De sedan 
andre gången de kommo igen som war i fredags swaradt, sig intet kunna det



i 68 i : 19 mars 283

giöra, som  d e  äre rådde till, sig willia gå  till Consistorium  majus, och åstunda 
at h. D oct. B enzelius, som  gifw it dem  lo f f  m åtte sittia i saken.

Consistoriales nu närwarande höllo  alle nödigt at D oct. B enzelius äntel. 
m åtte få w etta detta och derföre sig förklare. Ellies sade h. Rudbeck sig wara 
wäl tilfredz at D oct. B enzelius sitter i denna saken. H . V erelius s:de om  D oct. 
B enzelius gifw it dem  lo ff  em ot constitutiones och  placatet, skall han intet 
sittia der i.

III. B ibliothecarius h. V erelius begärte m edh egen  bekostnad fa såga wid  
W attholm en 30. ståckar. Prof. Micrander: antingen bör detta begäres i C on
sistorio m ajore, eller och om  ingen skada här af skier A cadem ien, att d et utan 
angifwande i C onsistorio kunde skie.

[Samma dag.]
Effter m iddagen hem m a i R ectoris M agnif. huus praesentibus h. W olff i h. 

N orcop en sis ställe och M icrandro qvi acta notavit.
I. Sal. M. Petraei änckia hust. H elen a  D ijkm an klagade att M. H eedström  

hade sagt effter Petrum  A lenium , d et hust. H elen a  håller mascapii m edh hans 
kokerska [Kerstin Larsdotter], och d et wäre sagt här i hust. H e len es stugu, 
när hon  i wåras tog sitt afskeedh hädan.

H edström  sade d et hust. H elen a  s ie lf  först sagdt d et åth honom , att A len ius  
henne härföre skylt, A len i/u  då sagt, hon har sagt samma ord för m igh, d et  
m otte wara om  någre matsaker. H ust. H elen a  beropade sig på Elvii w ittne, som  
skulle hafwa hördt H edström  detta säya. Elvi*j sade, han frågade hwad d et  
skulle warit för m ascapii, d et m åtte wara om  några matsaker. H eed ström  
sade nu, när iag hörde d et af k. m oder begynte iagh och  på att fruchta. D e t  
tilstod H eed ström  sigh hört, att A len ius klagat, at för honom  kom m it bort 
några matsaker.

Frågades hwadan detta talet först uthkom m it? A len ius och  H edberg* m edh  
flere närwarande studenter sade sig d et hört a f  en  kona Maria O lofsdotter, 
effter  hwars berättelse d e sammanfattad t en  skrifft, som  noch swår war, em ot  
H elena. Mädan den n e skrifften uplästes tog  hust. H e len a  afträde.

R ector rem onstreråde studiosis huru ganska obetäncktsam e de uthlåtit sig  till 
den n e skrifften. D e  andre studiosi afträdde, H eed ström  b le f  inne och w ij- 
stes h on om  särdeles huru swårl. han försedt sigh; han bad ödm iukel. om  til- 
gifift. S tudenterne inkom m o igen , och  råddes at afbedia, d et d e begynte giöra. 
Inkallades så hust. H elen a , och  sades d et studenternes feel och  förseende är 
funnit stort, d ock  att d e icke hafft upsåth, att skiäm m a hust. H elen a , utan alt 
kom m it a f den  kånan Maria och  A lenii kokerska Kirstin, derföre de nu d et  
tiensd. afbedia.

H ust. H elen a  betygade högel, sin osk yld igh eet och  huru m ycket hon  här 
igenom  är bedröfwadt, sade sig  lijkwäl för christelig kärleek skull w illia släppa 
sin p reten sion  em o t studenterne; de som  och  sade sig  in tet on d t m edh h enne  
w etta, togo  så hwar annan i hand, och  b lefw o trol. warnade. Effter kånans 
M aries ord har A lenii kokerska Kirstin Larssdotter skaml. på gatan uthropat 
h. H elen a , för piällor, tiu f och  stygga. D e t  hust. H elen a  och  nu klagade;

Felskrivning för H tJström ?
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C irstin o ch  tilstod , m en  sade s ig  d er  till fö r led d  a f  M aria, bad ö d m iu k e l. om  
tillg ifft, e ffter  h on  aldrig  w etta t m ed  h e n n e  annat än ähra o ch  g o d  t. H u st. 
H e le n a  n e k te  i fö r s to n n e  till för lijk n in g , m e n  än tel. d å  p ijgan  p å  tilfrågan e n  
o c h  annan gå n g  b ek än d e  sig  in te t  o n d t  e lle r  straffw ärdt w e tta  m ed  hust. H e le n a , 
o c h  m ed  tårar afbad s itt  fö r se e n d e , tillg a f h . H e le n a  h e n n e , a llenast h o n  a f  
p r o to c o lle t  får s ig  till w ittn esb ö rd h  o m  sin  o sk y ld ig h ee t, itt  attestatum ; h w ilk e t  
så form erades:

A ld en stu n d h  K irstin  L arssdotter m ed  gråtande tårar m ånge reeso r  a fb ed it  
d etta  sitt gro fw a  fö r se e n d e , o ch  skam lösa  sk iä lsordh , hw ar m ed h  h o n  p å  gatan  
d. [lucka i originalet] hust. H e le n a  ö fw erfa llit, o c h  ändå för  tw en n e  sig  a f  b:te  
hust. H e le n a  b esk ick ad e  m än tilståd t s ig  w illia  b ew ijsa , förebärandes sig  skam 
lig en  w äret a f  e n  kåna M aria O lfz d o tte r  för led d er , em ädan  h o n  i s itt  sa m w eet  
in te t annat w ettad t, e lle r  nu w e tta  m ed  m eh rb :te  hust. H e le n a , än d e t  ähr- 
lig it, g o d t o c h  b eröm lig it är; sed erm eh r  b ed ia n d es  rätten , att fälla fö rb ö n  för  
sigh , m ed  fu lt försäkrande, att h o n  aldrig m ed  sådant sk u lle  hädan e ffter  be-  
trädder b lifw a, förd en sk u ll i b etrachtande a f  h en n es  m ångfa ld ige tårar och  
trägne anhållande o m  tillg ifft, u th lätt s ig  o ch  b e:te  hust. H e le n a  att h o n  som  
en  Christen ägnar o ch  anstår, sådan försm äd else  w ille  tilg ifw a, m ed  förm aning  
at h o n  p igan  sig  gran n eligen  här e ffter  för  sådan skam lös o c h  o tilb ö r lig h  b e -  
skyln ingh  tager till wara, så fram pt h o n  ick e  G u d z  särdeles straff o c h  häm bd  
täncker o fee lb a r t ö fw er  s igh  draga.

O ch  såsom  stu d en tern e  H ed strö m , A len iu s , e tc . så a lle  i g e m e e n  so m  hwar 
i sy n n erh ee t h öge l, b etyga , att d e  ey  e lle r  n ågon  tijd  förr w etta t e lle r  än 
w etta , annat än d e t  som  ährligit, g o d t  o ch  b erö m lig it  är m ed  hu st. H e le n a , 
bek lagan d es a f alt h ierta  at d e  så o ly k l. här i e m o t  all sin  förm od an  råkat, 
såsom  o c h  en stän d ig t b ed ia n d es, alt hwad d e  sig  här u d n n an  fö rsed t, h o n  d em  
Christel, w ille  tillg ifw a, ty stadnade hust. H e le n a  o m sid er  e ffte r  något betänck i-  
ande i d en  m en in g , att h o n  d em  giärna förlå ter  hw ad d e  h e n n e  här udnnan  
e m o t  brutit, d o ch  m ed  d e t  förb eh å ll, at d e  aldrig h en n e  i s lijk e  e lle r  andre  
fall här e ffter  m å finnas besw ärlige .

21 M ars.

C on sistor iu m  m ajus extraord inarium  d. 2 1 . M artii närw arande R ec to re  h. 
L undio, D . P. R u d b eck io , D . B e n z e lio , D . S k u n ck , h. G artm an, h. R u d b eck , 
h. V e r e lio , h. N o r c o p e n se , h. S p o le , M . S teu ch io , h. W u lff  [W olff], M . M ic-  
randro, h. B ilb erg , o ch  Secretario .

I. G ab rie li T ersero*  W esm a n n o  b ew illiad es 8. d. sö lfm t a f  cassa stu d iosoru m , 
e ffter  han är e x trem e  fattig.

II. D eca n u s facult. ph ilosophicae anm älte  e n  W estg o th u m  F ereliu m  w illia  
d isp u tera  d e  cauta fid e . H w ilk e t  effter lä ts  h o n o m .

III. U p lä stes  Q vaestoris A rrh en ii b r e f  tili R ecto rem  dat. S to ck h o lm  d. 18. 
M ardi A :o  1 6 8 1 . d er  u ti han ib land annat förm äler , 1. s ig  w arit h o o s  h. landz- 
h ö fd in g en  L illieC ronan  o c h  förklarat s igh  på hans b r e f  tili S am u el S teh n , n em bl. 
att så m ånga p en n in gar han em o tta g it  a f  A cadem iae b ö n d er  för  d en  i w in tres

* Någon student Terserus med förnamnet Gabriel finns icke. Sannolikt avses Samuel Terserus.
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u th g io rd e  g iärd en , hade han le fw erera t till R o x en , så at E m poragrius in te t  hafft 
orsak d er  om  sådan om ild  b erä tte lse  att g iöra, s ig  o c h  b efa lt fo u g d ern e  at 
ing ifw a e n  lista  på sam m a giärdh , på d e t  han m åtte  w etta  o c h  s e e  o m  några  
ändå resterade; m e n  ännu  ey  fatt h en n e; hw arföre  begär Q vaestor att R ecto r  
w ille  g ifw a  d em  w ijdare ord res d er  o m , a tt d e t  k u n d e  sk ie  p å  näste stäm b- 
ning , på d e t  ick e  flere  fo u g d er  m å k om m a, o c h  klaga som  nu  E m poragrius  
g iort. 2. K iö p m ä n n ern e  i S to ck h o lm  le fw erera t till halffiärde tu sen d h  d. i bara
i2 .ö r s ty c k e n , begiäran d es fö rd en sk u ll at o m  n ågon tera  a f  P ro fessor ib u s w ille  
hafw a penningar d er  å o r te n  d e  då w ille  assignera  på  h o n o m  i nästk om m an d e  
w eck a . Förständigar o ch  d er  h o o s  i S to ck h o lm  säyas at h w ijta  m y n te t afslås  
skall, m e n  ännu in g e n  w issh e e t  d er  o m  w ara, o ch  at i aerario ligg ia  3 0 0 0 . d. 
i 1 2 .ö rsty ck en , hw ar a f  d e  so m  fö r  sådant afslag w ara rädde, k u n d e  nu  i 
tijd h  taga sin  p o r tio n  o c h  d e n  föryttra. D .  Sk u n ck  m en te  Q vaestorem  in te t  
b ord t em o tta g it  sådant m y n t, em ädan  k öp m ä n n ern e  i o tijd h  o c h  föru th  b eta lt, 
d er  e llie s  deras term in  ick e  b le fw o  u te  fö r  än i påsk , hw ar u n d er  up p en b arlig  
fraus w o r o , at sed an  d e  h ö rt m y n te t sk u lle  afslås d e  då straxt d e t  bortbeta la , 
o c h  ick e  b ijda sk u lle  till rätta le fw erer in g z  tijd en  k o m m o . H w a rfö re  d e  o c h  
b o rd e  taga d e m  ig e n  o ch  le fw erera  annat m y n t när tijd en  k o m m e. A n d re  a f  
C o n sisto r io  ty ch te  d e t  w ara e t t  b en efic iu m  at b eta ln in gen  fö ru th  le fw ereras, 
o c h  at m an in te t  k u n d e  här o m  w ara så noga. Resolutio. E m ädan d e t  klart 
n o g  är, at u n d er  d e n n e  k iö p m ä n n ern es  le fw e[re]r in g  en  fraus är, ty m åtte  
Q vaestor fö rsö k ia  at få annat m yn t a f  d e m , m e n  står d e t  in te t  att w in n a  h o o s  
d em , så m åtte  d e t  så blifw a.

IV . M ats K n u tsso n s i F u lle rö ö  su p p liq v e  u p lästes, d er  u ti han begär, att 
hans rest, n em b l. 2 . t:r spannem ål m åtte  h o n o m  tilg ifw as, em ädan  han uti 
50 . åhrs tijdh  d e t  åbodt, o c h  d er  stort arbete  n ed erlagt o c h  all s in  w älfårdh, 
k u n n an d es d e t  nu  ick e  längre för  sin  h öga  å lder sku ld  s ie lf  bruka. Resolutio. 
D e t  b ew illiad es h on o m .

H är w ijd h  p åm in te  D :r  S k unck , at w ijd  s id ste  A cad . rächningars rev ision  er- 
fares e n  förfärlig  rest h o o s  b ö n d ern e , så a t d en  tilltager in  im m en su m , o ch  
A ca d em ien  a ldrig  lärer w ara resp on sab el därföre, då rächningarne k om m a in i 
K on gl. C am m aren, m en te  att s to o r  sku ld  ståår h o o s  fo u g d ern e  i d etta  fa llet, 
som  in te t  kräfw ia u th  d em . D e t  sam m e sade o ch  R ector , o c h  at han w iste  
i f io l, att då b ö n d ern e  w ille  le fw erera  sin  rest i b landsäd o ch  annor spannem ål, 
fo u g d ern e  in te t  w e la t em ottaga  d en  sam m a, h w ilk e t är oförsw arlig it. D e r  till 
sw arade h. V ere liu s , att d e t  in te t  k o m m it a f  fo u g d ern es  d isp o sitio n , h e ller  för-  
w ållan d e, ty d e  hafra fyra e lle r  5. åhr tilbaka satt lås för b ön d ern es  lador som  
så m y ck e t sk y ld ige  äro, o c h  e ffter  C onsist:ii d er  öf:r  g io rd e  ransakning o ch  
slu th  lem b n at b ö n d ern e  n ågo t till u p p eh å ld , o ch  d e t  ö fr ige  tagit till A cad:n , 
sade s ig  altijd  låtit sättia  lås fö r  b ön d ern es  lador d er  d e  konuw it på rest, o ch  
in g e n  kunna hafw a d er  öf:r  a t klaga, ehuruw äl nu w arande R äntm ästare utan  
co m m u n ica tio n  m ed  inspectoribus aerarii e lle r  C o n sisto r io  gif:r alla lad orn e  
lö sa  so m  fo u g d ern e  satt lås före . M en  at rest är kom /w en p å  b ö n d ern e , har 
förorsakas e n d e l g e n o m  m isw äxt som  a f  P ro fesso ru m  d er  öf:r h åldne ransak
n in g  nogsam p t k u n n o g t är, e n d e ls  o ch  b esyn n er ligast a f  d e n  p ressu r  b ön d ern e  
u tstått i d e sse  krigztijd er  m ed  o tå lig e  C ro n o n es  besw är, såsom  durchm archer, 
m agazinsgärder o c h  f le re  sådane orächnel. a f  fo u g d ern e  pålagde. Bad förd en -
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skull at förr än man belägger fougderne m ed någon beskyllning, d e måtte 
instäm das till förhör och  få swara för sig.

V . Berättade R ector sig fått bref af assessoren Plan om  N y b e lio  at han i 
K ongl. H ofR ätten  ingen faveur hafft, utan dem  m een t at han borde hafwa 
större och m ehra skam för d et han förd t sine förmän så lättfårdigt om kringh.

VI. Påm inte R ector om  den stipe, som  i går effter gudztiensten  bewilliades 
den  ungerske fången. D:r Per R udbeck m ente han har in tet K ongl. May:tz 
ordningh för sig at få begära någon annorstädes collecter än bara i Stockholm s 
församblingar, sigh och icke w illia derföre gifw a honom  något. Res. H an får i .  
d. sölfrrmt af hwardera Professore, excep to  D :r P. R udbeckio, och den  uth- 
tages hoos Räntmästaren; m en tilsäyes att han sedan in tet går i gårderne och  
beswärar dem .

VII. M artinus Lefwert W esm annus begärer testim onium , m en  effter ingen af 
närwarande Professoribus kände honom , kunde d et in tet ännu bewillias för än 
han w ijser sig  wara bekant h oos någon af Professorerne.

VIII. H ust. Karin Larssdotter änckian i U gglestad och  Bälinge sochn, klagar 
öfw er A nders M atsson sexm änning, at han will m ed wåld taga 7. t:r spanmål 
åhrl. så länge han lefw er af henne, som  om öyeligen  för henne är att jem pte  
uthlagorne uthgiöra kunna.

Res. Fougden Emporagrius skall tilskrifwes här om , m en skulle han intet 
willia giöra något till saken så sök es landzhöfdingen.

IX . N ils  O lfsson  i Sunnersta klagar att honom  blifwit aftagit all halm en, 
och hwadh som  funnits på hem m anet.

Resolutio. Man skall see  till på hwad sätt han m å blifwa behållen.
X . G af R ector k lageligen dlkänna, huru itt öfwerdådigt dråp förliden löger- 

dagz, som  war d. 19. huj/tf om  afftonen em ällan 8. och  9. begåts uppå en  
student, A ndreas B eronius benäm bd, och  en  adelsm an Johan [Johansson] 
E[h]renskiöld, cammarrådetz h. [Johan] E[h]renskiölds son , b lifw it a f wacht- 
mästaren angifwen för banem an, då han kom m it till sig  om  afftonen sedan  
skadan war skiedd, kl. effter 9. och  frågat huru han skulle bära sig  åth, emädan  
bardberaren sagt, at d e t in tet w oro  något hopp om  lifw it för den  blesserade, 
hwarföre han och stält 4 . karlar utan för Colum bi gårdh, der Erenskiöld giäster, 
at uppassa om  han skulle kom m a uth, effter han der säyes wara. H war på 
R ector gifw it honom  ordres, at tillijka m ed stadzwachten till 20. personer gå  
åstad i C olum bi gårdh, och sökia Erenskiöld i alle rum både lijkt och  olijkt, 
och  äfwen så h oos Scheffer der Ernsten [E hrenstéen] giäster, och tagan hwar 
d e kunde finna honom  och  sättian i arrest kammaren till m orgonen. K lockan 1. 
wid pass wachtm ästaren kom m it tilbaka, och  berättadt d et Erenskiöld w ore i 
Scheffers gårdh; honom  blifw it swarat at han skulle hålla sig  wid sine förr af 
R ectore undfångne ordres, och tagan hwar han kunne finnan. Sedan kl. 3. wid  
pass om  m orgonen åter kom m it och  sagt, d et d e träffat Erenstens häst på går
den  hoos Scheffer m ed sadel och  pistoler, item  hans dräng Christian [H olm ], 
hw ilken de tagit på hööskullan stöflader och spårrader, och  funnit hoos honom  
itt bref, d e t  han sagt sig  skolat rijda bort till W attholm en m edh åth praecep- 
toren; wachtm ästaren och  klagat at d e  in tet sluppit in h oos Erenstens, utan 
praeceptoren b edt kom m a igen om  m orgonen  kl. 4 . då d e  skulle  få kom m a in 
och  leta effter honom ; hwarföre han och  frågat R ectorem  huru de skulle betee
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sig. R ector befalt dem  att der d e intet sluppe in, de då skulle per force gå  
in allestädes der de kunde tänckia han skulle wara. O ch att de fierde gången  
om  m orgonen kl. 5. fatt befalningh att tillijka m edh stadzwachten dela sig, 
och  på hwar sin ort här och der i staden gå kring och see  effter så wäl i 
husen der han warit bekant, som  ellies på gatorne, om  han skulle kom m a någon  
stades uth, at han då under ottesången, högm ässan, afftonsången, mädan fo lk et  
w ore i kyrckian, icke m åtte kom m a på flychten; och detta så m ycket flijtigare, 
wid sin tiensts förlust, förutan annat w ederbörligit straff, effter kom m a.

W achtmästaren tilstodh sådane ordres blifwit sig  g ifne, och sig giordt der till 
hwad han någonsin kunnat.

R ector och Consistoriales tyckte m ycket illa wara, at han straxt förste gången  
intet fu lfölgdt ordres, utan så der gått och frågat hwad han skulle giöra en  
gång effter annan, sedan han fullkom blig ordres en  gång fatt, för halande så 
tijden at den  andre kunde kom m a undan. W achtmästaren swarade, sig stält i 
m edier tijdh wacht kring gårdarne, mädan han warit borto hoos R ectorem . 
Ransakningen företogs, och  de som  warit m ed Erenskiöld i fö llie  inkom m o, 
nem bl. Erensten, H ans Skiött [Skytte], Arfwed Juringh, Erenstens dräng Chris
tian H olm ; item  den  som  m ed B eron io  i lag w ore, G eorgius H olsten ius, och  
andre studenter som  samma gång der inne w oro nem bl. Jonas Colum bagrius, 
Matthias Isander, O laus M oberg, Andreas Sim m ing, Joh. W esthius, Ericus N o r-  
b e lm . D e  befaltes allesam m ans taga afträde undantagen Erensten som  b le f inne  
qwar, at allena och särskilt förhöras. H an förm antes att bekänna sanfårdeligen, 
och förehöltz honom  af R ectore hwad allmänt rychte går i staden, och i alles 
mun nästan är, nem bl. att h. Erensten och Erenskiöld gått och  sökt sal. B ero- 
nium , och warit på tree källare förr än de funnit honom  igen , och  d et der- 
före at d e tilförende warit i corell m edh honom , d et d e  nu w ille  vindicera. 
E rensten swarade sig aldrig hafwa sed t den  karlen för än d enne gången, m ycket 
m indre att han skulle hafft något ond t till honom . T illstod fuller sig  m ed de  
andre warit på tree källare, nem bl. postm ästarens [Bergw alls], A nderssons  
[H offm ans] och  Leym ans, m en intet i upsått at sökia honörn, utan skolat gått 
at hem pta bref h oos postm ästaren; m en 2. in tet kunnat blifwit h oos A nders 
A nderssons, em ädan der warit så m ånge som  förr såto och drucko. Rector: 
D er  w oro  ju flere som  såto och  drucko h oos Leymans. H wij b lefw e I då så 
der qwar? D er  till swarades intet.

Sedan lätt R ector inkalla Johannem  T ybelium  och  N icolaum  A lqvist, som  a f  
hela landskapet fullm ächtigade w oro, at uppå sal. B eronii anhöriges wägnar 
agera em ot dem  som  i dråpet interesserade warit. R ector befalte dem  nu säya 
d et d e förr hoos honom  hem m a refererat om  den action Erenskiöld och Eren
sten förre gången hafft m ed B eronio. D e  swarade sig  d et in tet sedt, utan en  
student Johannem  H eisin g  som  då warit i fö llie  m edh B eron io  d et berättat, 
hw ilken de sade och  så wara tilstädes, at göra der om  en behörig relation.

H eisin g  inkallades och bekände som  föllier: D å  wij ginge ifrån m åltijden  
nästkom m ande onsdag 14. dagar sedan, dagen förr än biskopz ö le t stodh, om  
afftonen , och  han kom  ifrån sin, m en iag ifrån m in disk, kom m o h. Erenskiöld  
och  Erensten körandes, ropandes och skrijkandes wid gam ble torget kl. 7. 
H . Erensten satt i slädan, m en  h. Erenskiöld stod bak uppå, i d et samma bad 
iag B eronium  gå undan på sijda, m en em ädan wij så hastigt in tet kunde kom m a
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uhr wägen, ty d e körde så hårt, slog  h. Erenskiöld effter B eronium  (iag såg 
in tet m ed hwad) ropande skurckar och  hundzw otter, så stannade B eronius  
och  såg tilbaka effter sigh, m en om  han sade något, e ller  hwad han sade, d et  
w eet iag intet, em ädan iag steg  m ed d et samma in i rådman G am ens port. 
N är h. Erenskiöld kom m er till bodhörnet wid dom broon, hoppar han så af 
släden och  rycker uth sin wärja, säyande: hwad säyer du din hundzwott?  
lopp så åth honom  m ed wärian och  stack åth bröstet på honom  förste gången. 
D å  slog B eronius undan henne. A ndre och  tredie gången äfwen så; sidst slog  
han honom  öfw er axlen m ed wärjan, i d et samma löper han under, och  far så i 
fästet m ed honom ; der wid ropade h. Erenskiöld, b:r Erensten kom  och  hielp  
mig; då kom  h. E rensten löpandes m edh sin wärja uthdragen, och  när iag 
fick see d et, så går iag dijt, och em o t honom , i m edier tijdh fattar och  B ero
nius uthi h. Erenstens wäria, och  håller så dem  både; skiär sig  så uti tum m en  
af h. Erenstens wäria. Iag sade åth Erensten, I m åge wäl låta blifwa oss, effter  
wij in tet giöra Eder något, hafwe ey  eller någre wärjor, wij äre mons:r H öök s  
Eder praeceptors landzmän, och han känner oss wäl, och  wij honom . D å  bad 
h. Erensten h. Erenskiöld låta blifwa oss, och der m ed så skildes wij åth. D:r 
Skunck frågade om  B eronius in tet sagt sedan något, att han w ille  revangera  
sigh? H an s:de ney, utan B eronium  sagt d et w ore allenast e tt barnewärck, han 
achtade sådant intet. A lt detta tilstod Erensten och at så passerat war, sade sig  
och  allerförst sedt honom  då, m en  d et nekade han till att B eronius skulle 
hafwa skurit sig på hans wärja, em ädan han intet en  gång rört eller hållit i 
henne. H eisin g  swarade sig  sedt d et, och  B eronium  d et samma bekänt för sigh. 
H . Erensten: m ed m itt w ett sk iedde d e t in tet, m en fuller hade iag m in wärja 
blottat. R ector förehölt Ernsten at han reda sagt osant, frågandes ännu ytter
ligare hwarföre de warit på tree källare för än d e  råkat honom , sade och  at 
d et war alt fult jämwäl och på Leymans, och så m ånge partien som  der drucko? 
Erensten swarade ännu der till in tet, utan sade sig in tet w ist d et B eronius 
warit der inne, icke eller Erenskiöld d et w ettat eller näm bdt itt ordh der om , att 
han ärnade något em ot Beronium .

Sedan refererade Erensten som  föllier: D å  Erenskiöld böd oss in, g ingo  wij 
m ed honom  och drucko. R ector frågade huru m ycket de förr druckit på de  
andre källarne? Swarade intet m ehr än en  kalskål hoos A nders A nderssons. 
N är wij drucket en  kanna hallan w ijn, hwar om  wij w ore 4. sade iag kl. är 7., 
wij willia gå hem , då wij ginge_dädan och kom m o till Erenskiöldz logem ente  
war kl. halfgången 8. och när iag war gången förbij hans port, kom  Erenskiöld  
neder, ropandes och bediandes oss bijda, wij stannade altså, och  när han kom  
till oss, bad han oss wij skulle w illia gå m ed honom  på källaren igen, emädan  
kl. war då redan in m ot otta, och  d e andre lychtat sin m åltijdh. Jag sade ney, 
m en han war så enträgen, at han in tet släpte oss förr än wij skulle föllia honom , 
han bytte och om  wärja då han war uppe, ty han hade förr en  lijten  spasser- 
wärja, och  då tog han på sig  en  stoor stukat, hwilken iag ey eller b le f warse 
förr än iag kom  på källaren. R ector frågade hwarföre Juringen gick  så dijt 
åth, emädan han giäster på andre sidan om  torget? D er  till Erensten swarade 
sig intet d et wetta. Sedan sade han, då wij kom m o på källaren, tog han in ett 
stoop  öl, och begynte åter igen på at fälla pijkar som  han och giorde förre 
gången, m en kan intet så grant minnas hwad de w ore för slagh. F:s hwad
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han förre gången giordc? S:s han trallade och drack alle hundzw otters skål. 
Jag bad honom  intet passa på sådant, sade om  han så w ille låta, så w ille iag 
gå bort, han lofw ade at wara stilla; fördenskull b le f iag der lijtet ändå qwar, 
och när wij sutet lijtet steeg  Skiötten upp, och w ille gå uth. D å  han steg  up 
sade Erenskiöld åth Skiötten , sitt lijtet ännu Skiött till des wij druckit uth 
detta ö let. D å säya de B eronius skulle sagt något om  Skiötten, m en det hörde  
in tet iagh. F:s hw em  sagt det? H an s:de, d e sade så alle tillhopa, m en iag 
hörde d et intet. Sk iötten  sade: D e t  är in tet wackert a f Eder, at I skole gå och  
förföra Eder på wårt lagh, Skiötterne äre och  ährlige karlar. D er  m edh sade 
Erenskiöld, å m essieurs förbryter Eder in tet på wårt lagh. Så stegh Beronius 
upp och sade: Jag är så god karl som  I, och har warit så långt fram m e som  I. 
Erenskiöld w ille och  stiga upp till honom , m en iag hölt honom , och bad att 
han w ille  sitta stilla. N e y  sade han, iagh m åste upp och  wijsa honom  d et iag 
är så god h  karl som  han. N e y  s:de iag, så länge iag är här skall tu intet stiga 
upp. I d et sam m e sköt han till m ig på ondska, att iag hade så när flugit på 
golfw et, och slapp så upp till honom . Jag gick ändå till B eronium  och skiöt 
Erenskiöld ifrån honom . B eronius steg  upp em ot honom , och sade om  du  
kom m er hijt, skall iag flytte d ig  bort, så du skall kännat, iag har warit längre 
fram m e och för bättre karl än du, är och bättre än du. Jag bad B eronium  
wara stilla, han hotade m ig m ed hugg, iagh sade, iag hade in tet giordt honom  
något em ot, om  I willia slå, så slå, in tet skall iag röra Eder, i d e t samma stötte  
han m ig under näsan. Jag gick så ifrån honom  och blottade m in wärja, m en i 
d et sam m e kom  H olsten iu s och fattade m ig  om  armen, säyande, in tet så herre, 
sätt in Eder wärja. Jag giorde så och sade, iag w ille giärna förlijka dem . Sedan  
såg iag hwarken B eronium  eller Erenskiöld något mehra. D å  iag hölt på och  
talte m ed H olsten io , skiedde skadan, m en  iag w iste in tet at han war stucken, 
förr än han kom  uth, då W ilm oth kom  och  berättade at han war stucken; 
hwar på iag gick hem , och  hade ingen i fö llie  m ed migh. R ector frågade om  
hans dräng slagit B eronium  någon örfil? s:de d et såg iag intet.

Erenstens dräng Christian H o lm  inkom , och förehöltz a f R ectore huru han 
näst för jul warit m ed uti en  wåldsam excess, då någre studenter blifw it illa 
skadde, så at om  deras lij f  stoor fahra warit, hwarföre han blifw it straffat m ed  
böter och  fängelse, sam pt wärjan och  p isto lerne förlustig, erhindrawdes huru  
han b le f  förm anter at achta sig  och  in tet så regera. R ector sade och  sig seder- 
m ehra effterskickat hans herres praeceptor H ö k  och  befalt h onom  skillia den  
drängen ifrån sig, e llies torde han giöra m ycket wärre, och föra sin herre uti 
större w id lyfftigheet, hw ilket och  H ö k en  lofw at giöra.

Christian berättade, kl. 7. om  lögerdags qwällen, kom  iag ifrån m åltijden, och  
då iag kom  till Prof. C olum bi port, stannade iagh m edh grefw e Leyonhufwudz  
drängar, och taltes wid. Jag böd dem  god natt, och  då iag kom  på O xtorget 
wid lille  bakgränden som  går åth Scheffers bakport, kom  Erenskiöld springan
des ifrån gam ble torget, och  frågade effter  sin  dräng B örie, i d e t samma kom  
han löpandes ifrån Colum bi huus. Jag frågade Erenskiöld, som  då hade en  lijten  
spasserwärja på sig, hwar m in herre war? H an s:de här kom m er han, i d et 
samma kom  han, och  Erenskiöld bad sin p o ik e gå upp effter sin andre wärja, 
han gick upp och  kom  neder m ed e n  stukat hwars fäste war förgylt, m en  
Erenskiöld war s ie lf  in tet uppe, han tog  swärdet och  bad sin  p o ik e föllia sig,
i9—734220 Sallandtr
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badh och h. Erensten föllie sig, säyande iag wett I äre en ährlig kammerat, 
kom och folg mig; bad så mig gå med sig. Jag s:de iag har något at giöra 
med hästen hemma, han sade kom medh, iag kommer ginast hem igen. Jag 
frågade hwad som på fårde war? Herren hade intet tijd at swara mig, utan 
Erenskiöld sade, wij hafwe något emot en student, wij willia gå och förlijka 
dem på kiällaren. De ginge föråth, iag wäntade ändå lijtet wid Columbi port, 
men då de sågo at iag stannade, sade Erenskiöld åth min herre, see Christian 
will intet gå; gå med sade herren åth mig. Jag kom, och då bad Erensten mig 
gå föråth på kiällaren, och låta taga itt stoop öl till redz till de skulle komma 
effter. Då Leyonhufwudz cammartienare [Niklas] möter mig på denna sidan 
om Leymans bakport uti gamble Långgatan, frågade iag honom om han war 
törstig, emädan wij wore lijtet tilförende ihoop i badstugu? Jag weet intet sade 
han; wij ginge in både, och så lätt han taga fram itt stoop öl (men sedan sade 
Christian sig låtit taga fram det) och ett stoop satte iag på bordet till des 
herren kom in. De kommo så effter, och när Leyonhufwudz dräng druckit 
itt glas öl, gick han uth, då han war ute har han talt med en student Westhio, 
som sagt honom om detta wäsendet, och då han kom in igen sade Niclas åth 
mig, iag går bort, ty här blir intet godt utaf. Gick så der med bort. När han 
war bortgången gick iag fram till Erenskiöld och min herre, och badh Eren
skiöld han wille gå hem, ty iag hör at här blir slagzmål af. Han swarade mig 
bekymbra dig intet, iag weet wäl hwad iag giör, ty iag är intet drucken. Jag 
stötte på min herre, han sade sig willia straxt gå bort. Der med gick iag åter 
till att taga itt stoop öl, och sade så snart iag druckit uth detta, skall iag gå 
min wäg. H. Erenskiöldz dräng drack och itt par glas medh migh; der med 
togo de på att siunga alle tillhopa, och då herrarne kommo in först, så be- 
gynte Beronius allena på att tralla altfort och continuerligit; de andre som wore 
i andre cammaren innanföre begynte at spela på fioler, hwilke de och sedan 
hade in till sig som wore med Beronio att speela för sigh, de andre som hade 
dem förr, ropade gåssar kom hijt, de här ropade emot, om I gå hädan så skolen 
I fa skam. Penalerne wiste intet hwart de skulle gå. I det samme steg Skötten 
upp och sade, den som är gåsse så må han swara Eder. Erenskiöld sade sätt 
dig neder Skött och håll munnen på digh. Der wid swarade Beronius som satt 
nederst wid bordet, hwad säyer du, skall iag hålla munnen på mig? sade och 
mehr oiidt, som iag intet mins, endels och intet hörde. Skött sade, mons. det 
är ingen som talar åth Eder, tala intet I åth wärt lag något, lätt oss wara. Bero
nius steg upp i det samme, och sade sig war i t längre än han, iag har sedt 
mina fiender och intet du. Jag sade åth honom, käre mons. det är en adels
man som heter Skött, de tala intet åth Eder. Han swarade, iag achtar honom 
intet. Erenskiöld sade åth Erensten, hör huru stor den der är i munnen. Eren
sten bad honom sitta stilla, i det samme stötte Erenskiöld herren, så at han 
kom ståendes på gålfwet, och steg så upp emot honom, fiågande om han hade 
något emot sigh? Beronius s:de intet hafwe wij emot Eder, utom att I äre 
stora i munnen. Der med gick Erensten emällan honom och Erenskiöld och bad 
dem wara sdlla, sade och åth Beronius: hafwe i något emot honom, så finne 
i honom i morgon. Beronius s:de iag achtar dem ingentera, i det samme 
snuttade han min herre under näsan medh handen. Herren retirerade sig til- 
baka och drog uth sin wärja, men Erenskiöld slog då Beronius en örfil öfwer
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Erenstens hufwud, dragande sig  der m ed tilbaka åth dören. Jag lopp så till, 
warandes rädd att någon skada skulle sk ie  m edh wärjorne, och  sk iöt m in herre  
m ed d en  ena handen, så han flög  åth dören , och  B eronium  m ed den andre, 
så d e  skildes åth. N är  Erensten fick uth sin wärja fattade H olsten iu s honom  
om  armarne och  hölt honom , och  iag B eronium  m itt om  lifw et. M en B eronius 
to g  m ig igen i håret, och  drog m ig neder åth g o lfw et så hårt, att iag wäl 
kände d e t han war en  starcker karl. I d et samma kände iag under m in arm  
Erenskiöldz wärja w id m in tum m e, och  sedan huru han stack till, och drog  
wärian uth igen  och  fijlade henne af och  an. Sedan ropade d e , han är stucken.

R ector frågade Christian hwij han så h ö lt B eronium , till des han b le f  stucken, 
som  lijkwäl war obewäpnat. H an  hade bord t hållat Erenskiöld som  stukaten  
hade, och  han w iste m ed w redz m od gått andre gången på källaren att giöra  
skada? Christian swarade intet.

Leym ans änckia hust:o Karin O lofzdotter inkom , och  förehöltz huru illa d et  
är at på hennes källare sällies ö l ud otijdh , och at i går under predikan såldtz 
brännewijn h oos henne. H o n  swarade d et in tet sk ie m edh sin willia. B efaltes 
nu referera hwad h on  w iste om  detta dråpet; hon  s:de sig  in tet warit der hoos, 
e ller  sed t der uppå, utan pigan kunna giöra der om  berättelsse.

Pigan, Karin Erssdotter, inkom , sade sig  in tet sed t då dråpet skiedde, m en  
warit der h oos lijkwäl, och  sed t huru d et burit ihoop. H o n  aflade edh och  
berättade: D å  iag kom  in hörde iag en  a f herrarne säya, hw em  är som  talar? 
D e t är iag sade studenten; der m ed g in ge till h on om , och så bar d et ihoop  
för dem , m en  iag kunde intet see  huru der m edh gick , e lfter  d et w ore så 
m ånge studenter i w ägen, förr än han gickz till bardberaren, in tet hörde iag 
eller några skiälzord. Sedan frågades hon om  hon sålth brännewijn i går under 
predikan? H o n  s:de ja, iag sålde lijtet brännewijn åth 2. st. studenter, som  
m in m atm oder lem bnat fram m e alt sedan torssdags. Studenterne sade hon sig  
in tet känna, m en  då de druckit uth glaset, d et ringtz utur kyrckian. H o n  b e
faltes achta sig  för sådant, och  in tet kom m a igen, och  sällia under gudztiensten  
något ö l, w ijn eller brännewijn.

Jochum  W ilm oth in k o m , frågades om  han warit i lag m edh B eronio? S:de 
ney, utan m ed en  Suderm anno M oberg och  någre andre sudermannlänningar, 
sade sig  gått d ijt kl. 8. aflade sin w ittnesedh och berättade som  föllier: K loc
kan 8. kom  iag dijt buden af m in landzm an Liedman, då iag kom  in ropade 
h. Erensten m ig till sig, och då iag talat m ed honom , gick iag till m ina kamerater 
igen. Så begyntes d et att e tt  lag som  satt nederst wid ändan inne i käller- 
stugun och  itt annat som  satt innanföre brukade alt samma penaler, nu ropade 
de som  ther inne w oro  åth penalerne, gåssar. H . Skött swarade, in tet äre wij 
några gåssar. Erensköld sade, Skött sitt neder. B eronius swarade något, m en  
hwad d et war w ee t iag intet, utan Skött näm bdes d et hörde iag. Skött s:de 
d et wara passligen wackert sagdt. Erenskiöld s:de, å m essieurs, då andre tala 
så f l  i låta wara att läggia Eder der uti. Beronius: Jag har sed t en  sådan karl 
förr en  gångh, iag har warit längre fram m e än I. I d et sam m e ginge adels- 
m ännerne till d et bordet, der B eronius satt nedre w idh ändan, och  ordkastades 
der; sedan såg iag intet huru d et tillgick, förr än Erenstens dräng gick till 
B eronium  och  sade, hwad hafwen I att beställa m edh herrar, då hörde iag 
sm ällen, m en in tet w ee t iag, om  drängen g a f B eron io  örfijl. Sedan bar ihop
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för dem , och  B eronius fick Erenstens dräng i håret, och bögde honom  neder  
åth go lfw et, der m edh lupo wij till och  skilde dem  åth. N är h. Erensten sågh 
at d et bar på alfwar, blottade han sin wärja, war och h. Erenskiöldz stukat baar, 
så sade iag, pass på h. Erenskiöld sådant der, han gick baklänges åth dören, 
och  der m ed stötte han B eronium , som  w ände bröstet till honom , då war och  
ingen fram för honom , utan alle bak om  honom , stack allenast en  gång till 
honom , då han och fick dödzstinget.

Arfwid Juring inkallades, berättade som  föllier: D å  m ons. Erenskiöld böd oss 
först på källaren hoos A nders A nderssons, g ingo wij m ed honom  kl. 5. och  
drucko der en  kalskål, sedan ginge wij dädan till Leymans, och  w ore der till 
halfgången 8. då wij g in go  bort, och  fö lgde Erenskiöld dijt han giäster, när 
han kom  hem , sutto d e der till bordz, derföre sade han, iag är så törstig, 
lätt oss gå  tilbaka, och  dricka itt glas öl på källaren, tog  och  då sin stukat 
m edh sigh. D å  wij k om m o dijt, lätt han taga upp itt stoop  ö l, och då begynte  
Erenskiöld på at förföra sig, så stego  wij alle tillhopa upp, och  sade wij w ille  
gå bort om  han så w ille regera, han badh oss sittia till des wij drucket uth 
stopet, wid sidste g laset steg  Skött upp; E renskiöld bad honom  sittia; i det 
sam m e sade B eronius, en  passlig karl är Skött. Skötten s:de m essieurs, d et är 
ingen som  talar eder något till, lätt oss tala hwad wij willia för oss. H an s:de 
sådan karl har iag sedt förr som  I. Erenskiöld sade, will tu in tet förswara dig, 
så will iag, och sprang så till och  förde h. Erensten upp som  satt fram för 
honom , och lopp till d et bordet der B eronius satt, och frågade, hwem  är som  
talar han? Beronius steg  upp em ot honom  och  frågade hwad de w ille? Eren
skiöld swarade, hwem  war som  talade af eder? B eronius s:de d et war iag. Sedan  
såg iag in tet hwad som  passerade, utan at han stötte h. Erensten under näsan, 
då löper hans diäng fram som  säyer, lätt wara m in herre, och in tet w ett iag 
om  drängen slog honom , m en d et såg iag at studenten gaf honom  en  örfil, 
och  så hårlufwades de bägge, då gick  Erenskiöld åth dören  och m ante uth  
studenten, och  då studenten  gick  effter honom , stötte Erenskiöld m itt åth 
bröstet på honom , och råkade h onom  i sidan.

G eo rg iu s  H o ls te n iu s  e ffter  aflagd w ittn esed  b ek än d e , då E ren sk iö ld , E ren
s ten , S k ö tt o c h  Juring  kl. 6 . förre  g å n g en  k o m m o  in , w ijste  d e  både m ed  ord  
o ch  a ffecter  at d e  e n  s to o r  w red e  h ad e, m en  in te t w e e t  iag till h w em ; sparc- 
k ade i b o rd et o ch  d ru ck o  en  h o o p  skålar, so m  in te t  står till att näm pna, 
drickande a lle  h u n d zw o tters  skål; då  sw arade s tu d en tern e  ifrån d e t  la g e t tage  
w ij oss. D e r  på d ro g o  d e  a f  o c h  uth , o ch  k o m m o  ig en  o m  e n  lijten  stund , 
w ijsan d es s ig  å ter m ed  tu m u ltu eran d e o tijd ig e , s lo g o  i b o le t  sparckade och  
su n g o , o ch  hw ad m era w ar d e  g io r d e  i sin  w red e . S k ö tt s te g  upp, E rensk iö ld  
sad e, S k ö tt d in  h u n ssw o tt k o m  o ch  sätt d igh; då sade B ero n iu s , d e t  w ar p asslig  
w ack ert nam pn det; är S k ö tten  e n  sådan karl han? W ij sade tyst, tyst. S k ö tten  
sade b ek ym bra E der in te t  I. B ero n iu s  sade, G u d h  bew are o ss , hw ad hafw e i 
b e h o f  at låta så d er  på  o ss , en  hafw er o c h  w arit så långt fram m e so m  I. H w e m  
w ar d e t, so m  sade d e t , sade en  a f  herrarne o c h  s te g  upp? D e r  på  s:de B ero 
n ius, jo , d e t  w ar iagh, här står iagh, ö fw erfa llen  o ss  in te t m ed h  swåra ordh.

H . E ren sten s tienare (b ek än d e  H o ls te n iu s )  s te g  a llerförst u p p  o ch  brukade  
o n y ttig  m u n  på h o n o m , o ch  i d e t  sam m e k o m m o  d e  andre m ed  sin e  w ärjor  
in m o t h o n o m , då lop p  iag till h. E rensten  o ch  fick  h o n o m  om  arm en, och
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släpte honom  intet förr än han stack in sin wärja, m en m ycket när war han 
B eronio  lijkwäl m ed sin wärja. M edan iag hölt h. Erensten, w eet iag in tet 
huru de kom m o uth; m en sedan då iag släpte h. Erensten, och frågade effter  
B eronium , kom  W ilm ot och sade at han gått till bardberaren, och  att han w ore  
stucken.

Jonas Colum bagrius inkallades och effter aflagd w ittnesed bekände sålunda: 
Strax d e inkom m o hörde iag på alle deras affecter, att d e  intet w ore wäl affec- 
tionerade em ot studenterne, och det slöt iag der af, att de wrängde studenter- 
nes ord d e talte, och det giorde h. Erenskiöld. M oberg talte latin m en orden  
kan iag intet erhindra migh. Sedan drucko de den fula skålen, och g in go  sedan  
uth, och  kom m o igen hafwande sina tienare m ed sigh, som  d e tillförende intet 
hade. Sedan såg iag att Erenstens dräng sprang till B eronium , och  der på  
small det, och undfick han B eronium  m edh skam lige skiälsordh, som  hundz- 
w otter och  annat m era sådant. M era w iste han intet att berätta här om .

Matthias Isander inkom  och  effter aflagd w ittnesedh berättade som  föllier: 
D å de kom m o förste gången, dundrade de och låto illa, och som  iag kunde 
märckia, hade d e intet god t i sinnet; sedan g ingo d e  bort och kom m o igen  
m ed flere kamerater, och 2. st. kom m o och  satte sig  hoos oss wid d et ena 
bordet, de andre wid sitt förre. Sedan begynte d e  till att tralla och siunga, 
sal. Beronius m edh, huru d et war m ehr w et iag intet, utan Skött hörde iag 
nämpnas, då sade Beronius Skött, Skött har och iag warit, kom  så der af i tal 
m ed herrarne, m en d e orden gaf iag in tet acht på, icke eller m ins iag; utan 
d et hörde iag B eronius säya; så, G udh beware oss, I hafwen in tet b eh o f att 
skåfftizera så m ycket på oss, iag har warit så långt fram m e iagh som  någon  
annan. D å ropade en wid andre bordet, hwem  war d et som  talte? B eronius 
s:de, jo, d et war iagh; der m edh k om m o d e farandes dijt till honom ; han 
springer så upp a f sätet och  stante der. D å  stiger en  a ff herrarne till honom  
och säyer, hwad will du hafwa? Beronius: iag w ill in tet stort; i d et kom m er h. 
Erenstens dräng och  skiuter B eronium , och  slog så upp m edh arm en, och bru
kade några ordh der h oos. B eronius fick så drängen i luggen igen, och en  af  
herrarne slog  så B eronium  en  örfijl, sedan såg iag in tet huru d et gick  till, 
effter d e t war sådan confusion.

A cad em ia  bardberaren Peter T recow  inkallades, och  frågades om  den d öd e  
berättat något om  dråpet förr än han dogh? H an swarade honom  intet sagt 
sig w etta hw em  som  stucket sigh, utan sedan då d e  der om  åter tilfrågat honom  
in tet swarat. Sade sig  giärna w ela  förlåta h onom  som  stuckit sigh, lem nandes 
saken i G udz och dom arens handh.

O laus M obergh aflade w ittnesedh och bekiände; d e  orden som  herrarne 
gåfw o B eron io , ga f iag ingen acht uppå, på d et iag in tet skulle kom m a i någon  
oreeda der igenom , doch uthkastade d e åthskillige swåra ordh, icke allenast 
em ot en  i synnerheet, utan och  m ot alle samptl. ibland annat drucko d e en  
sådan skåhl, som  in tet anstår att nämpna. Sedan war Skött på go lw et, så sades 
af hans kamerater: Skött kom  och  sitt din hundzwott; swarar en  wid d et andra 
bordet, hör Skötten hwad han är för en  karl. Skött s:de, d et wij hafwe oss 
em ällan d et kom m er Eder in tet widh. D å  stiger B eronius upp, då alle d e andre 
tego och  intet swarade, säyande, m essieurs skåfftizera passl. iag har ännu warit 
så långt fram m e som  I. Straxt s:de de, hwem  war som  talte? Beronius s:de
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d et war iag. Så w illie  wij upp s:de adelsm ännen, g in go  så upp till honom  der 
han satt wid dören , hwad sedan sigh tilldrog w et iagh in tet af, emädan iag 
wände m igh ifrån dem  fram i stugun, och  der stod o  så m ånge em ällan, så at 
wij in tet kunde see.

Andreas Sim m ing inkom , tilspordes om  han såg när stinget skiedde? S:de 
ja d et såg iag at Erenskiöld stötte uth, m en  in tet såg iag om  han stötte förbij 
eller intet; m ehra såg e ller  w et iag in tet annat, än at Erenskiöld steg  först till 
dem .

Johan W esthius infordrades, aflade ed och  bekände som  föllier: N är d e  
kom m o in  så öfw ade d e, och i synnerheet Erenskiöld stoor o tijd igheet em ot 
studenterne der såtto. O ch  d e  ord och  tal som  wij talte wrängde de. N är  
iag d et sågh, sade iag, d e t är bäst, at wij låsse som  wij in tet höra der på. 
D er em ot war h. Erensten m ycket considerat i sitt tal, så frampt hans upsåt 
stäm bde öfw er ens der m edh. D e t  war fuller och  någon oen igh eet emällan  
Sim m ingen och  dem , m en  den  b le f  straxt bijlagd. Sedan bad Erenskiöld Skötten  
sitta neder. B eronius s:de Skottar d e äre lagom  karlar de. Skött swarade, be- 
kymbra Eder intet 1. E renskiöld frågade hw em  d et war som  talade? B eronius  
swarade: D e t  är iag; i d e t lupo herrarne till, och  B eron ius sprang så upp 
öfw er sätet em ot dem . N är d e skulle taga dlhopa, så går drängen em ällan, 
och Erenskiöld till baka, dragandes uth wärian, h. Erensten hade och  så sin 
wäria ute, m en han lätt säya sig om sider, och  stack wärjan in, då tänckte iag 
at gå upp och  afråda dem , och då iag kom  upp, kom  B eronius em ot m ig och  
hölt sig em ot bröstet och  war stucken. F:s om  han såg då stöten  skiedde?  
S:de ja nog såg iag att Erenskiöld ga f stöten  långt neder åth, och at en  hölt 
B eronium , då han b le f stucken, ty han buckade sigh.

Skött inkom  berättade sålunda: Erenskiöld bad oss gå in  m ed sig på en  
kalskål, wij fö lgd e m ed och  g in go  sedan d ll Leymans. N är wij su tto  der be- 
gynte Erenskiöld at kasta en  h oop  elaka ordh på studenterne, i synnerheet 
på Sim m ingen, m en  d e t b le f straxt tystat och  bijlagdt. Sedan g inge wij dädan 
och  då wij k om m o upp till Erensldöldz logem en te, såto d e  der till bordz, 
derföre bad Erenskiöld o ss kom m a m ed sig tilbaka, och  dricka itt stoop  öl, 
em ädan de w ore törstige. Wij fö lgd e honom , och  då wij druckit der något 
lijtet, steg  iag upp och  w ille  gå  bort. Erenskiöld s:de sitt neder Skött, om  han 
sade något der h oos d et hörde iag intet. M en B eronius swarade Skottar äre 
passlige karlar d e , iagh har och  warit en  Skött jagh. Jag sade d et war intet 
synnerl. w ackert sagt d et der. Erenskiöld begynte på bli onder, och  trängde 
så på E rensten, som  satt fram för honom , och  kom  så upp till honom . B ero
nius sade: Jag har warit längre fram m e än I. Jag har sed t m ina fiender i näsan 
iagh, d e t har in tet du giordt. Frågades om  han kallat h onom  du? Skött swarade 
sig  d et in tet förw ist w etta.

Ericus N orb eliu s inkom , w iste in tet o m  sielfw e stinget att berätta, stäm
m ande i d e t öfrige öfw erens m edh M obergs relation.

D . 2 3 . M ardi.
C on sistor iu m  m aju s d. 2 3 . M ard i praesentibus R e c to r e  h. L und io , D . B en -  

z e lio , D . S k u n ck , M . H o lm , h. G artm an , h. R u d b eck , h. V e r e lio , h. N o r c o -
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pense, h. Spole, M. Steuchio, h. Wulff, M. Micrandro, h. Bilberg och Sec
retario.

I. Uplästes Qvaestoris Arrhenii bref af d. 21. Mart, af innehåld att han warit 
hoos h. landzhöfdingen angående det sidste hans bref tili Rox om immissionen 
i M. Boos änckios godz, hwar öfwer både landzhöfdingen och Secret:n sig 
förklarat, at det brefwet war af annat innehåld och meningh än Roxen det 
uptagit, nbl. att Rox icke det ringaste skulle giöra i saken, utan föregångne 
klara h. landzhöfdingens ordres, hafwandes h. landzhöfdingen sagt at lijka 
lydande bref till honom skulle afgå som till slottzfougden.

II. Uplästes h. landzhöfdingens swar på Consistorii till honom d. 18. Martii 
afgångne bref, angående immission uti M. Boos sak, och den af hennes 
[d: änkans] folck giorde olagl. procedere i Edby och Tiockstad. Der uti h. 
landzhöfdingen contesterar det sig heelt owitterligen sked t, kunnandes ey 
annorledes än medh särdeles missnöye sådant Roxens förseende i det fallet 
uptaga, hwilket så wäl som hans sielfmyndige tagne procedere emot honom 
skall i sinom tijdh blifwa wederbörl. resenterat. Hwarföre han och i dag låtit 
ordres till honom afgå, at strax uphäfwa sådan sin förgrijpel-.n giorde immission, 
skolandes hemmanen blifwa in loco neutro till sin ankomptst, då han der utinnan 
will statuera, hwad wundne domen lagh och executions stadgan lijkmätigt är.

Consistorium tyckte ännu illa wara, at de intet skulle fa blifwa wid sin en 
gång lagl. undfångne possession sampt immission.

III. Uplästes Qvaestoris Arrhenii bref af d. 22. Martii; der uti han förmäler
1. bägge landzhöfdingens bref så wäl till Consistorium som Roxen wara fär
dige, angående immission i M. Boos sak, men brefwet till Roxen icke blifwit 
af samma innehåldh som Samuel Stehns war, och han förre gången trodde; 
hwar på han doch icke welat tala, emädan landzhöfdingen woro snart till Upsala 
kommandes, och man då kunde tala medh honom der om och sökia ett än tel: t 
sluth. 2. Frågar han huru mycket secret:n Åkermarck skall hafwa för sitt 
omak han som offtast har medh brefskrifwande för Academien. Consistorium 
mente honom icke wara så billig och benägen emot Academien att han för- 
tient något; doch bewilliades att han skulle få 10. rdr. 3. Skrifwer han sig så 
widt hafwa drifwit saken i Kongl. Camwaren, att så snart bookhållaren öfwer- 
kommer skall han straxt komma dll liqvidation med carmzereraren h. Walraf, 
hwar till bookhållaren måste laga ihoop alla der till hörige nödige documenter 
och verificationer, i synnerheet Brynnel Blancks och Träboms qvittencer, item 
fougdernes. Skulle och någon af dem icke willia inkomma med sine qvittencer, 
så har Kongl. Cammaren lofwat att påläggia dem det, så snart Acad:n sig der 
öfwer beswärar. 4. Tidelio blifwit sielf i händer lefwererat des bref från Con
sistorio. 5. Sig sielf fatt åth Nyman brefwet till sal. Ausii sterbhus interessenter, 
hwilken lofwat communicera det medh Mathesio. 6. Begär han original dona
tion af d. 23. Februarii 1667. på åkren. Item den sidsta slottzfougdens original 
immission, hwilka liggia hemma hoos Qvxstorem. 7. Påminner han P. S. om 
notification som skulle afgå till h. Gust. Duwalt när lagmans tinget blir, effter 
Consistorium det lofwat för Rosenstiernas skuldh.

IV. Continuerades ransakningen om Beronii dråp. Rector berättade det bref 
här om afgått till Öffwerståthållarens Excelkce i Stockholm och andre landz- 
höfdingar på det Erenskiöld måtte kunna effter slås.
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Studiosi Joh. Tybelius och Nie. Alqvist inkommo; och straxt effter Erenstens 
dräng Christian [Holm]. Wachten inkallades och befaltes af Rectore nu re
ferera det som Christian för dem bekänt i fängelsset, och wachtmästaren hoos 
Rectorem berättat. Wachtmästrn sade sig intet hört det af Christian sielf, utan 
honom sagt det för wachtdrängen Per Persson, som det åter igen bekänt 
för sigh. Per Persson swarade Christian intet sagdt något för sigh utan det 
allenast at hans herre welat hafwa honom bort den afftonen medh hästen 
till Wattholmen; item om han intet warit, så hade hans herre giordt skadan. 
Sade och honom tagit upp uhr böxsäcken 1. rd. och några 12. örstycken, och 
fått sig der af en half mark att kiöpa brännewijn före. Wachtmästaren swarade, 
honom för sig sagt, det skulle Christian hafwa bekänt för honom i fängelset, 
att Erensten welat hafft poiken om afftonen bort på hästen, att han skulle 
taga heela saken på sigh. Per Persson förmantes att bekänna reent uth hwad 
han hört, ellies skulle han hafwa at förwänta något annat, men han nekade 
immerfort sig det af honom hört. Christian befaltes bekänna hwadh han för 
wachtdrängen sagt; swarade sig intet annat sagdt, än det han förr bekänt. Rector 
förehölt honom att det kring heela staden säyes, det han skulle fatt penningar 
af Erenskiöld och Erensten förr än skadan skiedde, at han skulle sedan taga på 
sigh altsammans, badh honom bekänna fritt och reent, emädan han ändå så 
grofft wore i dråpet inweklat, att han knapt medh lifwet slipper. Christian 
nekade jämgeent så wara skiedt. Rector frågade hwar han då fått den richz- 
dahleren han wijste wachtdrängen? Christian sade sig ingen hafft.

Prof. Steuchius berättade Erenstens praeceptor Hök sagt för sig det Erensten 
gifwit poiken 1. rd. då han skulle till Wattholmen, på det han intet skulle 
fara illa med hans häst, men der till nekade Christian och så; bekännandes 
sin herre sagt för sigh, att då Erenskiöld och han fölgtz åth ifrån källaren sedan 
skadan war skieddh, Erenskiöld skiltz wijd Erensten, och bedt honom intet 
säya för någon hwart han toge wägen. Omsider måste Christian tilstå sig hafft 
en rixdahler, men sade sig den länge sedan fått.

Erenstens praeceptor Höken inkallades och tilspordes af Rectore hwij han 
intet släpte in wachten om afftonen då han kommit at sökia efter Erenskiöld? 
Jag wiste (s:de han) den gången intet af att skadan war skiedd, emädan Eren
sten intet sade något der om för migh då han kom hem, utan gick och lade 
sig. Jag låg och så och soff, warande något förtretelig och onder. Frågades 
åter hwar öfwer han warit onder och förträtelig? Hök: för det iag wiste at 
min herre och.warit medh i detta corellet. Wijstes honom sagdt tätt nu, at 
han wijste intet der af. Hök: Jo, iag wiste fuller att skadan war skiedd, men 
intet att den andre war dödh blifwen. Remonstrerades honom ytterligare Bero- 
nium icke eller ändå warit dödh. Hök: iag wiste intet att det war så när medh 
honom, och hade wachtmästaren welat exeqvera sine undfångne ordres, så 
hade han skolat stöta upp dören med bardisan och gått in. Jag hade honom 
inte/ det nekat. Wachtmästaren sade sig hotat honom der medh, att der han 
intet wille släppa in honom, skulle han stöta upp dören medh macht. Item 
at Höken om afftonen gått med drängen på gården wid hästen, och sedan då 
wachten kommit in på gården, honom tagit och läst hästen i stallet, men 
drängen gått på höskullan och gömdt sig. Detta tilstod Hök sig giordt, hwar- 
före han höltz och wärdig at medh något straf beläggias.
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Rector tychte illa wara och oförswarligit, att han ey straxt släpte in wacht- 
mästaren effter ordres. Sade och intet stort hängia ihoop det Höken nu 
swarat.

H. Erensten inkallades och tilspordes hwart Erenskiöld tog wägen då han 
skildes widh honom sedan skadan war skiedd, såsom hans dräng på honom be- 
känt? Erensten swarade honom det intet sagt för sig, utan gått från honom, 
kunnande icke wetta hwart. F:s Hwart uth han gick? S:de sig det icke sedt, 
utan han icke gått upför åth torget, emädan Erensten gått neder åth nye broon 
och hem åth.

Bekände och Erensten på Arfwido Juring, att han uthwijst först på källaren 
Beronium, säyande, see, der sitter den som i woren ihoop medh här om aff- 
tonen.

Juring inkallades och tilspordes af Rectore om han så giordt? Han tilstod 
så wara skieddt, och at Erenskiöld der till swarat, ja, det giör han och. F:s 
om Erenskiöld icke sagt något mehra, eller at han då wille revangera sig på 
honom? S:des ney. Juring blef wederbörl. förbehållit af h. Norcopense huru 
illa han giordt uti detta, och at han sin ungdom medh en swår syndh betungat, 
i det han uthwijst den, som ingenting giordt, hwarcken honom, eller de andra, 
at så öfwerdådel. dräpas; icke annorledes än Judas giorde Christo.

H. Spole: Huru kände I honom, eller wiste det han tilförende warit ihoop 
medh dem? Juring: Helsingen som war då i föllie med Beronio sade det för 
mig dagen effter, och at Beronius skulle hafwa skurit sig på Erenskiöldz wärja 
i tummen. Erensten: Helsingen sade lijkwäl här sidst att Beronius skurit sig 
på min wärja, det iag då nekade. Heising inkallad tilspordes om han sålunda 
berättat för Juring? Han s:de sig fuller sagt för Juring huru Erenskiöld och 
Erensten warit tillhopa medh Beronio, men icke at Beronius skurit sig på 
Erenskiöldz utan Erenstens wärja. Juring sade sig icke så grant minnas om det 
war Erenskiöldz eller Erenstens wärja han nämbde.

Niclas Resenberg grefwe Leyonhufwudz cammartienare effterskickad upkom 
at giöra berättelse om det han wiste i denne saken passerat wara; men förr än 
han till relationen admitterades tilsporde Rector dem samptl., som tillförende 
aflagt sine bekännelser, om denne Niclas uti dråpet det ringaste warit inte- 
resseradh, eller om de wiste, eller kunde hafwa misstanka på honom at hafwa 
kommit Erenskiöld till hielp? Alla s:de sig intet sedt honom giordt någon skada, 
allenast han fölgt h. Erenstens dräng [Christian Holm] dijt. Rector: Det är 
betänckeligit att släppa honom till eedh. Han refererade som föllier: När min 
herre och hans woro hemkombne, frågade iag om han wille gå i badstugu? 
Han swarade sig inga penningar hafwa, utan willia gå hem effter några. Jag 
bad honom komma straxt medh, iag wille läggia så månge penningar uth för 
honom så länge. När wij hade warit i badstugu skildes wij åth, och effter 
mål ti j den mötte iag honom på gamble långgatan, han frågade mig hwart iag 
skulle gå? Jag s:de mig skole gå till en smed. Han sade effter I hafwa spen
derat badstugupenningar på mig, så will iag spendera kallskål på Eder .'gen, 
om I willien föllia mig på källaren. Jag s:de mig intet hafwa tijdh, effter det 
war då något seent, och min grefwe wille gå i sängh. Ändtel. gick iag in med 
honom. När iag kom in wiste iag intet af någre herrar, eller at de skulle 
komma, utan der stod ett lijtet bordh der satte wij oss, men effter der wore
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så månge parden inne, sade iag, här är intet godt att sittia, här äre så månge 
som dricka och äre druckne. Han swarade Gudh bewars, wij må ju få dricka 
wärt öl i fredh, wij äre nychtre at wij wetta hwad wij giöra. Nu war der 
en student Liedman som räckte mig handen och bad mig komma och sitda 
hoos sig, men effter iag såg at den andre intet kunde fa rum der medh, altså 
s:de iag, det har en annan karl budit mig in på itt stoop öl, hwars lag iag 
intet kan förskiuta, gick der med bort till itt annat bord med Christian; då 
wij hade satt oss neder och skänckt uti itt glas öhl, kom hans herre in med 
Erenskiöld, kan intet wetta hwem som gick föråth. Jag steg up ifrån bordet 
och satte mig bort på en bänck med ölstopet. Liedman bad mig komma och 
sittia hoos sigh. Jag s:de, iag har itt stoop öl här, Gudh wett huru iag i roo 
skall få dricka uth det. Holstenius makade rum och bad mig komma och sittia 
hoos sigh. Jag satte mig då och badh om förlåtelse. När iag hade druckit en 
gång begynte adelsmännerne at siunga, och straxt dllijka med dem denne som 
stucken blef alt en stämma, hwar af iag såg at det intet hängde wäl ihoop. 
Då mons. Westhius lijtet effter gick uth, fölgde iag effter honom, effter som 
det war ingen der inne, som war så nychter som han, och iag kunde så förtro 
mig till. Jag frågade honom der ute om det war något å fårde, emädan iag 
tychte att det war intet alt richtigt dem emällan. 'Han s:de ingen hafwa något 
ond t emot mig, ty iag tänckte att Erenskiöld skulle arna mig något, effter han 
förr hade ond t till mig; men han sade att det war något emällan Simmingen 
och honom. Jag bad Westhius styra till goda och afböya alt ondt. Han swarade, 
hwad iag intet giör för deras skull, så giör iag för deras praeceptorers skull, 
emädan iag förr och så hafft sådane att läsa före, och wet hwad det har att 
betyda sådant här. Jag sade det är bäst att iag går min wägh, emädan iag är 
ute, ty tör hända at studenterne hafwa något mot mig, som kom och satte mig 
så dristigt hoos dem. Han s:de det lärer ingen klok giöra, bad mig gå in och 
dricka uth mitt öhl. När iag kommit in och skänckte i glaset, kommo de up- 
rasandes, iag wiste intet huru det war fatt, utan några penaler woro der inne 
som spelade; dem gaf Christian hwar sitt glas öl. Holstenius ropade dem och 
bad dem intet gå ifrån sig. Jag sade, mons. achta Eder att I intet schymfa 
någon af de andres, kan skie de äre intet Edre karlar. Han s:de, bekymbra 
Eder intet. De i andre kammaren oachtadt det budet ropade poikar, och på 
denna sidan wid detta bordet och så. Så ropade Erenskiöld till Skötten [0: 
Skytte], Skött kom och sätt dig och håll munnen på digh. Beronius s:de Sköt- 
tar äro passlige karlar, när iag far en bössa så är iag och en Skött. Christian 
s:de pass på mons. läggia Eder i deras tal, ty det är en adelsman som heeter 
Skött. Då sade en wid adelsmans bordet, hwad hafwen 1 att säya wid det 
bordet der borta? Beronius swarade, Gud gifwe I slås icke der I sitten. Dhe 
s:de så kan det wara. Der med kommo de upp på golfwet, men intet wet iag 
hwem som språng upp först, utan då de kommo förbij mig, steg Beronius 
upp emot dem, och sade, hwad willie I giöra mig och knytte näfwen åth h. 
Erensten som iag då såg för åth kommandes, ha i lust så kom an med mig, 
iag har ingen wärja. Der med drog h. Erensten uth sin wärja, så flögh Christian 
upp och sköt Beronium från sin herre, då kom den andre studenten emällan 
Erensten och honom, nbl. Holstenius hwilken iag bad styra till goda medh; 
drängen Christian fick Beronium om lifwet och sade, see till hwad I hafwe
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för en at giöra medh. Beronius fick honom i håret, slog honom 1. örfijl eller
2. at hatten flög af honom, och sade, drag för 1 000. dieflar, iag skiäms at 
hafwa något giöra medh tigh. Jag gick så upp ifrån bordet till Westhius, han 
steg up och blef onder. Jag bad at han intet skulle bewijsa sig något otijdigt. 
Han s:de iag hoppas wetta hwad iag giör, men de affrontera oss för mycket. 
I medier tijdh weet iag intet huru och på hwad sätt skaden skiedde, utan Chris
tian kom utur ringen, frågandes mig om iag sedt hans herre? Jag s:de iag seer 
hwarcken effter dig eller din herre, när I så der bären Eder åth. Der med kom 
Beronius oss förbij och sade, Gudh bättre mig iag är stucken, gick så uth 
genom kiöket och porten. Jag sade, Gudh nåde mig, wij willie gå och see huru 
det står till med honom, och då war han gången till bardberaren.

Sedan Niclas hade tagit afträde sade alle studenterne som förr i saken wittnat, 
at denna nästan war wärst att siunga och hålla låth, men intet ellies wijst sig 
stort ondh.

Rector frågade om icke h. Erensten, Skött och Juring må gå löse emot 
caution, effter de intet lagt hand på den döde? Heela Consistorium fan det 
skiäligit.

D. 28. Martii.
Consistorium majus extraordinarium d. 28. Martii praesentibus Rectore h. 

Lundio, h. Gartman, h. Rudbeck, h. Arrhenio, h. Norcopense, h. Spole, h. 
Columbo, och Secretario.

I. Iätt Rector föres ad acta att Olaus Rabenius begärer, det hans praetension 
som han har uti Adjunct. Mürichs qwarlåtenskap på Mag:r Schultz wägnar må 
improtocolleres.

II. Uplästes h:r Qvaestoris Arrhenii bref tili Rectorem af d. 25. Martii 1681. 
der uti han swarar på Rectoris till honom afgångne bref, angående hwijta myn
tet han tagit af kiöpmännerne i Stockholm, hwilkes termin at ärläggia betal
ningen somblige i Consistorio sidst mente inte/ blifwa förr än wid påskhelgen, 
och nu sålunda dem per fraudem i förtijd gifwit hwittmynt, i dät de warit 
rädda för des afslagh; men nu swares der på af Qvaestore att de penningar som 
kiöpmännerne lefwererat hade de bordt betala wid distingztijden; hafwa och så 
stådt alt sedan i beredskapp, men intet blifwit afhämptade. Förmäler och der 
jempte att med hwijta myntet ännu ingen förändring är, utan lärer blifwa wid 
sin wanlige curs, ju åth minstone till des Cronones upbume räntor blifwit igen 
uthgifne.

III. Decanus facult. philos. angaf Nicolaum Sepelium Upl. willia disputera de 
pudenti simplicitate. Holmberg Upl. de amore mutuo. Item Olaum Lind Neri- 
ciensem de regimine Hebraeorum post captivitatem Babylonicam, och Ol. [0: 
Magnus] Beckium Calmariens. de usu honestatis in republica.

IV. Uplästes H. Rijckz Skattmästarens Excellences Sten Bielkes skrifftelige 
förklaring och swar, på Consistorii academici till honom d. 13. Decembm 
1680. och 8. Februarii 681. afgångne bref om stipendio Bielkiano, der uti 
H:s Ex:ce nu icke mindre än tilförende ingaledes will gilla, eller finner testa
mentet lijkmätigt, att de som sina studier alleredo wid Academien, icke allenast 
absolverat, utan och des utan honestement subsistere kunna, skola niuta sti
pendium wid Academien, som enkannerl. till fattige studerande personers hielp
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och understöd förordnat är, och at Tobias Westher dy icke är mächtigh, der af 
Ferners änckia, eller någon annan, större rätt at meddela, än han sielf äger, 
utan hon må i detta fallet imputera sig sielff, om hon här emot hafwer uti 
något nachdelachtigt contract med bem:te Westher sig inlåtit, sökiandes honom 
i så måtto det bästa hon kan och gitter, och blifwandes Petrus Halenius wijd 
680. åhrs ränta. Men hwad de förre åhrens restantier widkommer, förklarar 
H:s Excellice wara billigt, att de effter handen så wijda böndernes lägenheet det 
tål och tillåter, och icke alle på en gång och hårde medel, som änckian påstår 
och förmenar sig hafwa fog till, uthtages; doch icke af 680 åhrs ränta allena 
uth mätas, utan som med andre bönder i slijkt fall är brukeligit, och Consisto
rium igenom des tillförordnade ombudzmän pröfwer för bönderne till hem
manens Conservation tildrägeligit. Sidst begär och H:s Excellice at emädan änc
kian är angifwen at hafwa bönderne högre ränta aftrugit, än de skyldige äro, 
och hon der till nekar, men icke med nöyachtig förklaring i saken, Consistim 
fördenskull wille ställa henne der om til förhör.

Res. Consistorium blifwer aldeles der wijd, recommenderandes saken i exe- 
cutorens händer.

V. Proponerade Rector Acadiae rättaren ifrån Bälinge Mass Olsson wara an
kommen med ett bref ifrån häradzfougden i Salbergz län Gustaff Jönsson, att 
tijonde längden måtte honom lefwereres utan uppehåldh, effter hans Kongl. 
M:tz nådigste bref strängeligen befaller att ett pertinent förslag på all fallen 
cronotijonde pro A:o 1680 skall öfwersändes till Kongl. Cammaren.

Resolutio. Det afgår straxt bref till befal. Winter, at han sänder honom bite 
cronotijonde längd till handa. Samma bref fick bonden med sigh straxt at öfwer- 
lefwe[re]ra till Winter.

VI. Rector berättade sig warit i onssdags hoos H. Archiebiskopen, och con- 
sulerat honom om ett och annat, Acadis wälfård angående, begärt och at han 
wille komma upp i Consistorium till denne sakens [;nämligen disciplinens 
upprätthållande] afgiörande, men emädan han ursächtadt sig, att han icke 
för onssdagen kunde komma, och man befarer at detta wärket dragés för långt 
uth, emädan der om forderligst communicadon afgå skall till H. RijckzDrott- 
zens Excellice, altså sade Rector sig icke kunnat der med längre upskiuta, 
utan nu willia det behörigen föredraga, helst emädan ProCancellarius detta 
förslaget och så agreerat och bijfallit; nembl.i

1. ,Wore önskeligit att det för detta insinuerade förslagit, nbl. att ingen som 
här wid Academien för sine studier skull wistas, det wäre sigh adel eller oadel 
skulle få bära wärja, måtte gå för sig och winna hoos wederbörande behörig 
applausum, hwilket och sig sålunda deste bättre practicera låter, om deras 
wärjor blifwa lefwererade till deras inspectorem, då de ankomma till des de 
hädan igen reesa, skole och sålunda termin effter annan, åhr efter åhr.

2. Det samma förstås och om deras bössar, pistoler och pofforter, att och de 
der med icke måge omgå här i staden eller skiuta.

3. 1 synnerheet wore det mycket godt och rådligit, att den här studerande 
noblessen och ungdomen så stoor, som lijten, så den som under praeceptoris 
hand är, som den der sielf sine studier modererar, icke må fa tilståndh att 
gå på källarne här i staden, der allehanda odygder och yppigheter läras och 
mästedelen aldjdh der höras, och at den som der befunnen warder, må weder-
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börl. plichta. Och förmodar man att detta hoos adelen besynnerligst lärer finna 
medhåll, som det en adelsman jämwäl ellies föga och illa will anstå, och förr 
owanligit warit, att på sådane rum wistas.

4. Skulle och det till hwariehanda lasters förekommande mycket conferera, 
att adelen uppå deras lofdagar komme på wissa ställen tillhopa, at med fami- 
liaire samtal, höfwiske lekar och tijdfördrif sig förlusta och recreera, och deras 
praeceptorer eller några af dem hwar gång och till skiptes wore hoos dem, som 
kunde uppå deras företagande hafwa behörigt inseende och wakande öga, och 
om något oanständigt af dem tilbödes det då af dem förhindras och rättas 
måtte, som man i gamble tijder förnummit warit practicabelt.

3. Ellies är det en nästan allmän klagan hoos adelens praeceptorer, att de 
säya sig endels icke råda medh at styra sine disciplar, endels och icke töra det 
wederbörl. att giöra, causerandes det deras föräldrar förbudit att de så hand
teras och då så kan behöfwes castigeres måge, utan at man med dem bara lockas 
skall, på det de måge blifwa dristige, och icke några tylpar, (som de säya) 
och scholepåikar. Hwarföre hafwe wij tyckt att der en praeceptor så kleming 
eller sådane ordres hafwer, att han intet törs castigera sin discipel, och det 
intet låter Rectori och Consistorio i tijdh wetta, må han när någon excess af 
disciplen skier wederbörligen afstraffas.

6. Sidst willia och så och skola inspectores, som hafwa upseende så wäl 
med nationerne i gemen, som med hwar och en af adelen i synnerheet, hafwa 
noga upsicht och sträng inqvisidon om deras förehafwande och seder.

VII. Rector sade dem wara hijtstämbde till denne dagen som hafwa något 
att fordra effter M. Kiörlings sterbhuus, hwars skuld nu bör företagas till 
wederbörligt afgiörande; påminte sig wara berättigad till 4:de delen af det som 
Consistorio tillfaller af Kiörlings böte, emädan han emot honom uthförde ac- 
tionen här i Consistorio, kunnandes fördenskull icke sielf här öfwer sittia och 
döma, utan defererade det ProRectori D:r Benzelio, men giorde den påmin- 
nelsse der hoos, att den som hafft rättmäteligen något att kräfwia af Kiörling 
förr än han blef fält till böte, måtte få sin betalning för än böterne uthtagas 
effter lagh. Men effter han intet kom, förträdde h. Gartman Rectoris ställe. 
Burmans änckios man bokhållaren Carl Ketzling inkom, hafwandes på sal. 
Burmans wägnar af Kiörling att fordra för contante länte penningar till Kiör- 
lingh d. [datum ej utsatt] April 1663. 12. ducater och 13. d. koppwrmt, hwar 
på Kiörlings klara obligation af d. 16. Martii 1669. framwijstes, doch icke ly
dande på något interesse. Joh. Rosing på brukzförwal tårens Isac Matkis [Mac- 
keij] wägnar (hwars honom gifne fullmacht af d. 12. Februarii 1681 uplästes) 
förekom, begärandes arrest på Burmans praetension. Ketzling s:de sigh först 
willia bewijsa, och sökia att han måtte fa ett wist liqvidum, på det han har att 
fodra, så will han sedan swara honom. Sade och den saken som verserar emällan 
sal. Burman och Matkey wara ännu hängig i Kongl. Revision och afwachta 
Kongl. M:tz decision. Hwilket och så en af Rosing insinuerad cantzliedomb 
af d. 26. Jan. 1680 betygade, hwarföre ingen arrest nu kunde bewillias, emädan 
bookhållaren des utan sade sig wara solvendo, med mindre icke Rosing bättre 
och giltigare skäl kunde framhafra. Ketzling praetenderade nu icke allenast 
capitalet utan och interesset, hwilket tillijka medh capitalet ifrån d. 16. Aug. 
1663. till d. 5 Februarii 1680, han sade, effter sin nu inlefwererade rächning
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bestiga till 467 d. 5. a 8. pro cento. Upwijste och sal. Kiörlings bref till sal. 
Burman af d. 21. Yebsuarii 1663. der uti sal. Kiörling skrifWer sig willia heller 
gifwa honom interesse på ett hundrade dahler om åhret än någon annan. 
Obligationen sal. Kiörlingz af d. 16. Mardi 1669 lästes och upp, hwar uti han 
intet uthfåster sig till något interesse, utan at han honom hans 12. ducater och 
73. d. medh tacksamheet richtigt effter lägenheten betala will. Under samma 
obligation fans Ketzlingens qvittence på 120 d. som sal. Kiörling betalt till 
honom d. 18 Jan. 1675 med skrifwande, som i bredden tilskrifwit stodh. Der 
till s:de Ketzling att desse 120 d. lefwererades på interesset, fast det icke wore 
specificerat; enständigt anhållandes, så om heela summan som interesset; ho
nom s:des att om det finnes skiäligt, och så mycket af sal. Kiörlings qwar- 
låtenskap, att det kan förslå till interessets betalning medh, så skall han som 
andre niuta sin rätt, och emädan intet emällan dem stipulerat blifwit om något 
wist interesse, så skulle han hafwa allenast 6. pro cento att bekomma. Frågades 
om flere praetendenter woro tilstädes? Men emädan det ingen mehra uppe war, 
altså upskiötz medh sakens afgiörande till dagen effter.

D. 29. Mart.
Consistorium majus d. 29. Mart, närwarande ProRectore h. Gartman, h. 

Rudbeck, h. Norcopense, h. Spole, h. Wulff, M. Micrandro och Secret:o.
I. Företogs åter igen sal. Kiörlings skuld att afgiöras. Bookbindaren m:r 

Siwert inkom, framwijsandes en rächning på 186 d. kopp*r:t som han sade 
sig hafwa at fodra af sal. Kiörling, hwilken och samma rächning tilförende i 
Consistorio tilstådt. Siwert tilspordes hwij summan nu uti denne upsattz dif- 
fererar på 2. d. ifrån den förre hans inlefwererade räkningh? Siwert s:de det 
komma der af, att han uti sin räkenbook upfört för en åth sal. Kiörling in
bunden book nbl. Lexico Martinii 6. d., och ziffran så mörckt skrifwen wara, 
att han förre gången intet kunnat annorledes sed t, än det hade stådt 8. men 
nu låtet det blifwa 6. Erböd sig och Siwert, att willia medh eedh verificera 
sin rächning, men emädan samma rächning tilförende warit upwijst i Con
sistorio, och Kiörling tilstådt sig wara Siwert skyldig, fördenskull hölt Consist:m 
onödigt at låta honom gå eedh. ProRector med Secretario mente lijkwäl, att 
han borde bekräffta rächningen medh eedh, effter processen och för större 
säkerheet skull i längden.

Sedan inlefwererade apothekaren Petter Gottfred, på bookförarens Georg 
Kittlers wägnar, af honom fullmächtigad, en rächning på 36 rd. spec/e, för af- 
handlade böcker d. 16. Octob. 16 \årtalet ej fullständigt] hwilken skuld sal. 
Kiörling tilstådt uti SlottzCantzliet i Stockholm d. 19. Nov. 1673. då han och 
effter slotzfougdens Georg Hircinii attest der sammastädes improtocollerat blif
wit. Desses tillijka medh Ketzlings, praetensioner, jämförde och öfwerwägade 
Consistorium noga och behörigen, stannandes enhälligt der wijd att deras fod- 
ringar skola effter dag och dato då de improtocollerade blifwit, winna sin praefe- 
rence den ena för den andre, förutan Academiens praetension, hwilken som ett 
publicum ansees bör, och för de andre betalas. Skall och hufwudstolen först 
giäldas, emädan sal. Kiörlings här warande ägendomb intet till mehr förslår. 
Doch reserveras dem som interesse sökia willie deras rätt på andre orter, der 
han mehra ägendomb hafwer, det at sökia.
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Sententia. Consistorium hafwer noga öfwerwägat hwars och ens af credi- 
torerne, som sig effter anslagit i rättan tijdh infunnit, fordran, prsetension och 
förmåner; pröfwandes skiäligt dem äga och böra niuta sin betalning af Mag. 
sal. Jon» Kiörlings här warande ägendomb, som finnes uti penningar och lagl. 
wärderade böcker, bestigandes till 966. d. kopparmt på sätt som föllier nbl.:

1. Erkännes Academien, hwars praetension, såsom ett publicum considereras 
bör, först och främst berättigad att bekomma sin betalning, för sine uthlagde 
rede penningar till Wittenbergenses, för sal. Kiörling d. 10. Decembm 670; 
hwilket samma dato i Consistorii protocoll finnes improtocollerat, belöpandes 
till dr 303. 24. öre.

2. Emädan sal. Kiörling d. 10. och 25. Januar. 668 blifwit medh böter be
lagd i Consistorio majore, och andres pr»tensioner finnes effter det datum 
improtocollerade; ty böra de och här näst betalas nl. d. 66.

3. Sedan hafwer bookbindaren m:r Siwertz, hwars pr»tension sal. Kiörling 
sielf in för Consistorio d. 10. Decembm 670. tillstådt och erkiänt, att bekomma 
sin betalning nbl. d. 186.

4. Bookhållarens wälb:de Carl Ketzlings på des antecessoris sal. Burmans 
wägnar pr»tenderade fordran som finnes d. 11. Jan. 1681. inprotocollerat då 
bestigande till 199. d. kopptfrmt, det och sal. Kiörlings egen obligation betygar, 
bör här näst komma i consideration. Och emädan uppå be:te obligation seder- 
mehr d. 8. Jan. 1675 blifwit betalt till b:te h. Ketzling 120. d. kmt såsom hans 
samma dato gifne qvittence uthwijsar, fördenskull äger han intet mehr att be
komma än det som på b:te 199. dr resterar, nbl. 79. dr 10.

5. Sedan betalas sal. Kiörlings böte, hwar till han åter d. 26. Jan. 1671. 
i Consistorio majore fälter blifwit nbl. 101. 8.

6. Sidst hafwer bookföraren Georg Kittler, effter sal. Kiörlings upwijste ob
ligation af d. 16. Octobtw 1669. på 34 rd för inköpte böcker, hwilket effter 
h. slottzfougdens i Stockholm h. Georgii Hircinii attest inprotocollerat blifwit 
uti SlotzCantzliet d. 19. Nov. 1673, bekomma sin fordran af sal. Kiörlings 
här stående ägendomb så långt det räcker till hans förnöyaride nbl. 178. 16.

Hwad interesset wijdkommer, som en eller annan af b:te creditorer will 
eller kan hafwa at proportionaler praetendera, så emädan sal. Kiörlings här 
warande ägendomb intet der till förslår, börande hufwudsumman först gäldas; 
ty reserveras dem den rätt, hwar och en förmenar sig der uti hafwa, at på 
wederbörlig ort sökia det bästa de gitta.

Bookhållaren Ketzling anhölt om adpella/ion, men emädan hans sak intet 
fans af det wärdet, att den swarar emot den i sådant fall uti constitutionibus 
föreskrifne summa, ty kunde be:te adpellation honom ey bewillias.

D. 30. Martii.
Consistorium majus d. 30. Martii närwarande Rectore H. Lundio, D. P. 

Rudbeck, D. Skunck, h. Gartman, h. O. Rudbeck, D. Hoffwenio, h. Arrhenio, 
h. Norcopense, h. Spole, M. Columbo, M. Steuchio, h. Wulff, M. Micrandro 
och Secretario.

I. Nicolaus Broström fattig och siuk begär hielp af cassan. Resolutio. Han 
far 8. d. sölfimt.
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II. Rector frågade hwad Soten skall fa till sin begrafningh? Sades att hans 
hust. [Anna] slår så stort uppå, spenderat wijd swepningen strufwer och con- 
fect, item honom warit i sin lijfztijdh otijdig emot M. Micrandrum och för
orättat honom mycket som af actis finnes, och ehuruwäl honom blifwit pålagdt 
skrifftel. det samma deprecera, jämwäl sidste gången i Consistorio då han an- 
hölt om någon hielp, så frampt han den skulle hafwa att wänta, icke deste 
mindre har han ändå intet infunnit sig med deprecation, utan warit emot 
Consistorium en och annan gång ohöfligh.

H. Norcopensis: Jag weet intet annat än icke Consistorium lofwat honom 
något till hielp, och i det anseendet tycker mig man må heller blifwa wijd 
sin lofwen, än hafwa något betänckiande der uti för hans otijdigheet, emädan 
han nu är dödh, och sådant medh honom. Rector swarade intet blifwit honom 
något lofwat, utan således at Consistorium will taga i betänckiande hwadh det 
will giöra, om han ställer sig wackert och infinner sig med förlijkning och 
skriffteligh deprecation hoos M. Micrandrum, det och honom pålagt blifwit 
genom Magnum [Branzelium] Cursorem, hwilket kunde efftersees in acds.

III. Anders Ersson i Hälleby och Östuna sochn supplicerar att få tillgifft på 
de böter han blifwit fålter till i Consistorio för förordsakat brand på Acade- 
miens skogh A:o 1679. på hwilka böter han erlagt 70  d. och ännu restera 30. 
som han och sade befal:m wetta. Resolutio. Det skall närmare ransakas och 
kundskap här om inhemptas då Qvaestor hemkommer om han så mycket er
lagt; sedan skall här uti resolveras.

IV. D:r P. Rudbeck proponerade 1. borgmästaren warit hoos sig så i sön
dags som måndags och beswärat sig öfwer det oskick, som skier i kyrkan med 
det studenterne trängia sig i bänckerne, göra hwefwar och bryta upp dörarne, 
stångandes sålunda borgarne utur sine stolar. Sade sig swarat der till, att det 
fuller woro illa, men dem skulle angifwa deras nampn som sådant wäsende 
giöra, så skulle dem skie rätt och den bråtzlige straffas. Der på de åter kommit 
i dag och sagt sig icke kunna angifwa deras nampn, utan begärt att de in 
communi måtte förmanas.

Resolutio. Hwar och en af inspectoribus kallar ihoop sitt landskap, och til- 
håller dem att ingen förargelse må skie i församblingen medh sådant wäsende, 
så frampt de willia undangå det straff som Kongl. M:tz sidste förordning der om 
förmäler.

2. Begiärte att emädan man är sinnad at göra itt uhrwärck medh fierde- 
dels och half:e tijmar, Professorerne då wille laga så att af deras diskar något 
kunde der till förskiutes effter lägenheeten.

3 .  Påminte pastor att de som af sine diskar pläga contribuera wijd påske- 
tijden till de fattige, hwarföre han och dem tienstl. på deras wägnar tackade, 
wille och nu der dem så lägligit wore, wijsa sin barmhertigheet och gifmildheet 
mot dem emädan det tilstunder påskehelgen.

V. Continuerades wijdare med ransakningen om Beronii dråp. Rector sade 
sig än nogare upplysning fatt, att de alle gådt andre gången på källaren att 
giöra skada. Erenstens dräng Christian Holm inkom och frågades hwad wärja 
det war som han kastade på Leyonhufwudz dräng Olof 01[o]fsson? S:de det 
war herrens sölfwerwärja. Rector frågade hwarföre han begärte Olofs pamp? 
Christian: iag hade henne intet, utan min egen wärja. Rector: hwarföre kas-
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tade I Eder herres wärja på O loff? S:de derföre iag skulle äntel. fort gå  m edh  
m in herre, och  herren w ille in tet hafwa henne, utan tog  com m endeur wärjan 
a f mig, hw ilken iag sedan fick  igen, då han to g  Erenskiöldz poik es pamp. 
F:s om  hans herre befalt h onom  hålla B eronium ? S:de ney, sig  in tet w ist att 
d e  hafft något on d t em ot honom .

O lo f  O lofsson  grefw e L eyonhufw udz dräng effterskickad upkom  och aflade 
eedh . F:s hw em  som  hafft hans wärja? S:de ingen  hafft henne, utan Christian  
Ernstens dräng ehnständigt begärt a f h onom  den, m en intet fått henne, emädan  
han in tet hafft henne på sigh, kastat och  så på h onom  sin herres wärja, då  
han tagit Christians. F:s hwad han sade då han begärte wärjan? S:de honom  intet 
stort sagd t utan tagit hans reese  jacka a f honom ; m en  nog kunde iag höra att 
d et war elakt på färde, em ädan iag hörde Erenskiöld kalla den  hunssw ott som  
satt på källaren. H on om  och  ropat Christian och  w elat hafwa honom  m edh  
sig, hw ilcket och  Christian lofwat. F:s om  Christian hörde detta och  så? Swa- 
rade Ja. Christian f:s hwarföre han detta icke bekänt? Swarade intet.

H . Matthias W ulffK lou a 16. åhr, och  slächt m ed Ernsten inkom ; förm antes 
nu berätta d et han här uti w iste. Sade altså, at sam/wa dag som  dråpet sk iedde, 
Juringen kom m it till sig  om  afftonen  kl. 7 . och begärt få läna hans wärja, sig  
swarat ingen wärja hafwa, utan studenterne i näste cam m aren hafwa henne. 
H on om  då begärt hans p o ik es stukat, sig  swarat honom  brutit a f henne. Sagt 
och  att Erensten och Erenskiöld stått utom  porten  och  wäntat effter honom , 
at han skulle kom m a uth m ed wärjan.

Juring inkom  att confronteras m ed W ulffK lo och  tilstod sig  begärt hans wärja 
och  hans poikes. Erensten och  Erenskiöld och  så stått och wäntat på honom  
der utan före.

H ans Skiött [Skytte] inkallades och  frågades hwadh wärja han hade? Sade 
sig hafft Erenskiöldz, och Erenskiöldz p o ik e  hafft sin, och Erensten hafft Eren
skiöldz poik es, sade och Erensten hafft först sin drängs wärja, m en sedan  
fått henne ifrån sig och  tagit Erenskiöldz p o ik es pam p igen. F:s huru d e  kom m o  
till att byta? H an sade att Erenskiöld b ed t honom  taga sin andra wärja, då han 
tog  sin stukat på sigh, och b ed t honom  låta hans dräng få sin p o ik e hans wärja 
igen. F:s hwar a f detta kom m it att d e så bytt wärjor och länt af andre? Sade 
d et kom m it der a f att d e  warit ow änner m edh Sim m ing, och  Erenskiöld sagt 
åth sigh, du skall wara en  skelm , en hunssw ott, och  aldrig blifwa lijden  ibland 
oss, om  du icke föllier m edh. Erensten och  hållit der m edh, och  bedt sig  
gått m edh, m en inga skiälzord fält. F:s om  han war m ed då Juring warit hoos  
W ulffK lo och begärt wärja dll läns? S:de ja, d et war då wij andre gången skulle  
gå på källaren.

Joh . W esth ius inkallades och tilspordes om  den  skålen som  han förr bekänt 
druckitz både förre och  senare gången d e  warit på källaren, skulle gält på  
Sim m ingen, eller S im m ingen tagit den  skålen åth sigh? S:de sig  d e t in tet märkt 
eller märckia kunnat. F:s huru träten em ällan Erenskiöld och  Sim m ing begynts?  
Sade d et kom  a f en  tobakz pijpa, som  Sim m ing fått åth E rensten, och  bedt 
att han w ille der m ed dricka en  wacker jungftuus skål, d e t Erensten och giordt, 
m en Erenskiöld b ed t honom  kasta pijpan bort, säyande sig  w illia träcka på  
henne. F:s om  Erenskiöld talt m edh Sim m ing då d e  kom m it igen  andre gången?  
Swarade ney, utan då d e  begynt på att dricka d en  fula skålen igen , sig  gått
20-734220 Sallandtr
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till h. Erensten och bed t, att han eller hans kam/werater intet wille förbryta 
sig på deras lagh. Då Erensten och lofwat och försäkrat honom, at intet ondt 
skulle tillbiudas emot dem. Men Erenskiöld hafft alt ondt i sinnet, emädan 
han satt och wrängde alles ordh, som taltes aff studenterne. De togo afträde.

Rector förehölt Christian huru nu af ransakningen klart wore, att han wist 
Erenskiöld och de andre kommit af källaren wrede, dels bytt om, dels och 
sökt läna wärjor att gå tilbakar, honom och i samma upsåth williat läna sigh 
wärja, och när han intet fått, behållit sin, först burit händer på den döde, och 
hållit, att han blifwit stingat som dess grässligare är att den som döden ledh 
war helt blott och obewäpnat. Christian badh om nådh.

Den dödas broor h. Nils Beronius som och nu tilstädes war frågades, om 
han har något mehr att påminna, förr än det skrider till dombs. Sade sig 
intet wara nog bekant om saken, begärandes att de som warit wållande till 
hans broders dödh måge wederbörl. plichta. Och tog der medh afträde.

När nu ransakningen sålunda war fulländat, fant Consistorium enhällel. skiä- 
ligt att skrijda till dombs om desse personer som närwarande woro, stannandes 
ändteligen uti effterfölliande sluth.

Sententia. A ldenstundh Christian H olm  ick e allenast näst för hiul uti en  
wåldsam excess warit begrepen , då hederlige studenter illa sargade blifw it, så at 
om  deras lif  warit stoor fara, hwarföre han m ed böter och  fångelsse plichta, 
och sine pistoler m ed wärjan förlustig blifwa måst, sampt sederm era e e n  och  
annan gång a f wachten för nattegång anklaget w orden, utan och, som  aller- 
beklageligst är uthi itt h iskeligit dråp d. 19. Mardi nästwekne coopererat, 
hafwandes sielfw er tillståd t, och  jämwäl öfw ertygat b lefw en, att han 1. wettat 
det Erenskiöld tillijka m edh de andre wred a f källaren kom m it, 2. sedt en  
d el byta om  wärjor, 3. en d el och  begärt wärjor a f andre till läns, 4 . s ie lf  
w elat läna wärja af g re f Leyonhufwudz dräng O lo f  O lofsson , m en in tet fått, 
utan måst 5. behålla sin egen , 6. gått ud samma upsåth för åth på källaren, 
hwar på de andre straxt effterfölgt, 7. warit d en  förste som  anfallit den  som  då 
dödat blef, 8. burit händer på honom , 9. hindrat honom  att wärja sig  em ot  
dem  som  m ed dragne wärior h onom  obew äpnat öfwerstådt, 10. i d e t samma 
hållit h onom  då han sitt dödeliga sdng fick, hwar af han effter några tijmars 
förlopp m åste upgifwa andan. Såsom  och  11. kändt huru Erenskiöldz wärja en  
och annan gång wijd hans tum m a gått fram och tillbaka i den andres lijf. 
Altfördenskull finner C onsistorium  enhälleligen rätt och tilbörligt at Christian 
H olm  för den n e sin handgrijpelige cooperation uti samma gärning, androm  
öfwerdådigom  till sky och warnagel, och sigh till itt wälförtient straff m edh  
lifw et plichtar, effter d et 27. cap. in pr. K .B . LL. 35. cap. Edzörb. LL. och det
1. cap. in fin pr. Dråpm . B . m ed willia Sti. H wad Erenskiöld w ijdkom m er som  
nu effterslås, skall och han så snart han ertappas kan och  C onsistorio sisterad 
warder, sin dom b effter lagh bekom m a.

M en Edvard Erensten, H ans Skiött, och Arfwid Juring blifwa för hem gång, 
effter de ingen  skada sederm ehr giordt, fålte effter d et 5. cap. Edzörb. LL. 
och  4 . cap. tit. ejusd. Sti. till 4 0 . m k sölfim t hwardera, hwilka böter effter  
Kongl. stadgan om  sabbatsbrott tit. 16. och cap. 18. KyrckB. junct. fin. pr. 
cap. ult. tit. ejusd. fördubblas, em ädan detta skiedde långt effter heligsm ål 
war ingångi t, klockan em ällan 8. och  9. om  afftonen.
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VI. U plästes Qvaestoris Arrhenii bref dat. Stockholm  d. 29. Martii, der uti 
han 1. öfwersänder copie a f landzhöfdingens b ref tili R ox at uphäfwa den  för  
C[h]ruzelii änckia g iorde im m ission, hw ilket han skrifwer icke aldeles a f d et  
innehåld blifwit, som  honom  i förstonne lofw ades, nem bl. att A cadem ien skulle  
maintineras wijd den im m ission hon förlängt i d esse  hem m an w unnit, 2. klagar 
at Acad:s praebende W ittulsäng, icke fick blifwa qwar wid bibliothecariatet, 
emädan d et lärer blifwa alt för swårt för Acad.n att få igen d et, och nu för  
itt starckt skäl tagit är, det B ibliothecarius har twänne praebender etc.

VII. Insinuerades borgm ästare och rådz i Upsala b ref a f d. 30. Martii, der  
uti d e begära, att studiosus A lström , som  begatt excess på stadzwachtmästaren  
M årten M årtensson, m åtte per edictum  citeras och i saken uthslag blifwa. Reso
lutio. O m  Alström  intet comparerar innan 14. dagar, skall han edictaliter stämmas.

VIII. Prof. extraord. Ericus A urivillius inkallades och  a f  R ectore tiltaltes, 
at såsom  itt rychte kom m it i staden, hw ilket synes gravera så R ectorem  och  
d e andre Consistoriales i gem en , som  h. Colum bum  i synnerheet, angående h. 
Erenskiöld att han skolat undkom m it utur Colum bi gård om  söndagen em ällan  
högm ässan och ottonsången, som  A djunctus A urivillius berättat, och  en  annan 
relation straxt der på fölgdt, a f Prof. Erico A urivillio, att han rest utur Colum bi 
gård söndagz m orgonen em ällan ottonsången och  högm ässan. A ltså honom  intet 
annat kunnat g iordt än kalla dem  bägge till sig, at höra hwad sant w ore. 
Adjunct/w Christopherus A urivillius nekade sig så w ist berättat, som  sades, 
att han skolat sed t honom , utan e llies hört en  annan student N yb eliu m  d et  
säya, hw ilken och  nekar sig  d et samma sed t utan hört af andre. H ar och kallat 
Prof. Ericum Aurivillium  hw ilken och  nekat sig  så w ist d et sagt som  i staden  
säyes, utan sedt en  karl uthgåendes utur gården reseklädd, m en intet w ist 
hw em  d et warit, antingen d et warit Erenskiöld e ller  någon annan; hwar igenom  
d et kom m it kring staden och  C olum bus är högeligen  graverat w orden, såsom  
Erenskiöld skulle kom m it utur hans gårdh. R ector tyckte illa wara sådant säyas 
och uthföras sig till last, der lijkwäl han giordt sin högsta flijt att slå effter  
honom . Sade sig bed t wachtm ästaren gå till Prof. C olum bum  och  sökia i all 
rum så lijkt som  olijkt effter Erenskiöld, och  då wachtm ästaren kom m it igen, 
honom  sagt huru han sökt h oos Prof. Colum bum , sig  frågat hwarföre han intet 
sök t mehra? då han swarat sig in tet fått för Prof. C olum bus, hw ilken sagt, 
d et är intet åth att I leetar, iag w ill taga på m itt $amwet och  answar att han 
in tet är här, hw ilket Prof. C olum bus nekade till således a f sig  sagt wara, utan 
ellies sagt att han ey  trodde d et Erenskiöld w ore der i gården. R ector ropade  
effter wachtmästaren m en han war in tet tilstädes.

Prof. C olum bus klagade der öfw er, at d et säyes, att hans swåger Aurivillius 
skulle sagt d et han bedt honom  tijga och  intet säya här om . Item  sagt åth 
hans hustro, att han hört något m ehr och  som  wärre w ore om  M. C olum bo, 
bad honom  förklara sig hwad han der m edh m eente. H . A urivillius nekade 
sigh sagt för någon m enniskia, d et C olum bus bedt h onom  tijga, förklarande 
sig  om  d et andre, att han in tet annat m een t än detta talet och  rychtet, som  är 
kring heela  staden att Erenskiöld skulle hafwa kom m it utur C olum bi gårdh, be
dyrandes sig in tet annat tänckt der m edh, sampt lofw ande sig  och  willia in lef- 
w erera een  skrifftelig relation här om , som  kunde liggia ad acta, och  w ijsa  
både sin och  sin swågers obråttzligheet i d etta  fallet.
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Adjunct. Christoph. Aurivillius och  N yb eliu s inkom m o, och förehölles det 
samma, och att N yb eliu s sagt för M . A urivillio, d e t Erenskiöld kom m it utur 
Prof. Colum bi gårdh. N yb eliu s tilstod sig d et sagt för honom  inom  privat 
wäggar, m en sig intet sedt honom  sielf, utan hört d et af en  annan, kunnande 
in tet m innes hwem  d et sagt, eller a f hw em  han d et hört.

Prof. C olum bus begärte att N yb eliu s intet så måtte slippa, m en m indre han 
m åtte tilhålles att wijsa sin man. Sade sig w illia swäria på att han m ed sitt 
w ett intet warit uti några logem enter der i gården.

N yb eliu s nekade alt stadigt sig  kunna w etta  e ller minnas hwem  för honom  
d et sagt; derföre arresterades han så länge.

D . 31. Marrii.
C onsistorium  majus d. 31. Martii närwarande ProR ectore h. R udbeck, h. 

Gartman, D . H offw en io , h. N orcop en se , h. Spole, M. C olum bo, M . Steuchio, 
h. W ulff, och  Secret:o.

I. Klagades at Consistorium  war nu lijtet sam m ankom m it, och at ingen af 
th eologis war tilstädes, som  och  m ånge af philosophis borta. ProR ector pro
testerade der på, säyande att alla w illia giärna draga sig undan då sådane in
vid ieuse saker och ransakningar äro för händer. Consistorium  m ente d e som  
borto w ore borde böta, och  at constitutiones altijdh effterlefwas; doch  effter  
d et war så en  extraordinarie dagh, ty kunde d e säkert der m ed dem  denne  
gången ey beläggia. Klagade och  ProR ector att så lamt tillgår m edh exeq ve-  
rande på dem  som  blifwa m ed böter belagde, at som blige reesa bort, som blige  
narra wachtmästaren ifrån sig den  ena gången effter den  andre, hwarföre han 
och intet kunde hafwa något upseende m edh wachten.

II. Laurentius T idelius som  warit m ed då Hedraei son [Andreas] b le f dödat, 
och  nått K ongl. M ayitz leygdebref, som  förr copialiter upläst är i C onsistorio, 
och nu in originali insinuerades, inkom  att afläggia sin bekännelsse; frågades 
effter om  änckian in tet hade någon fullm ächtig tilstädes? m en Cursor swarade 
henne ingen kunnat fått, utan skudt altsammans i rättens händer. T idelius be
rättade som  föllier: D å  wij gingo från Ferners, fö lgdes Petrus H elgon ius, N ic o 
laus R hodin och iag åth, till Cursors port, der ifrån gick iag ensam  till des 
iag kom  på andre sidan om  A cadem ien nedan för hörnet, der kom  Kylander 
till mig; såg fuller O delium  och  Flavonium  kom m a, m en in tet m ärckte ifrån 
hwad sijda de kom m o, utan at de g ingo sedan bort öfw er O xtorget åth gam ble 
dom bbroon. Kylander och  iag fö lgdes åth och  skulle gå till hängebroon, och då 
wij kom m o till h. O lofs hörn, hörde wij Hedraeum skrij ka, wij tänckte då, at 
effter han kom  up ifrån Liungens, d et skulle wara någon af dem , som  warit 
i lag m ed oss förr om  dagen, eller någon annan som  in tet skulle giöra oss  
något ondt; steg  han straxt till Kilandrum och  frågade hw em  han skrijker på? 
Kylander swarade, iag skrijker intet, utan hwem  skrijka I uppå frågade han? 
Hedraeus swarade: D e t  skall iag wijsa digh, hade så kroksabelen bak om  ryggen, 
och högg honom  så i hufwudet, at hatten flög  a f honom , och den som  fölgde  
Hedraeus tog  upp honom  igen, kastade honom  till Kylandrum  igen, doch  
kastade han sedan steen . Jag steg  tilbaka, Kylander och , dragandes uth sin 
wärja at bära före m edh. Hedraeus gick alt fort på, jag och  Kylander undan.
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Hedraeus högg wäl 12. hugg. Kylander bad honom  låta blifwa sig, och sade 
om sider, om  du g iör m ig något så kiänner iag d ig wäl, m enandes at kunna af- 
hålla honom  der m edh. M en Hedraeus gick  ändå alt fort uppå, och  högg om 
sider heela fästet bort för Kylandro, och halfwa handen af honom . Jag drog  
m ig och  alt så sm åningom  undan m ed, w illiande in tet eller öfwergifwa honom . 
D å  Kylander m ist fästet w ände han sig  om , och  kom  löpandes till mig, och  
tog  m in wärja a f mig. Jag tänckte att han w ille fly, ärnande och  gifwa m ig  
m ed på flychten; m en Hedraeus fö lgd e alt effter, swor h iskeligen och  tornerade, 
och när han då kom  så när på honom , at Kylander in tet kunde kom m a undan, 
begynte Kylander på at gå  em o t honom  m ed m in stukat. Hedraeus stod en  
stund, m en gick om sider litet undan några steg, sedan föll han straxt, m en iag 
w et intet antingen han stack honom  förr än han föll e ller effter. Jag stod på 
gatan nedan om  Scheffers port och ropade Kylander han skulle kom m a, gick  
så föråth åth hängbroon, m enandes att Kylander skulle kom m a effter; iag stan
nade, och när Kylander kom  till m ig, bad iag honom  kom m a fort, och då wij 
kom m o mitt på broon, sade han sig stucket honom . Jagh swarade m ig in tet 
kunna troo det, m en han sade, jo, iag stack honom  m itt igenom . Wij g inge  
så hem , och när wij kom m o uti m itt logem en te, w ore Flavonius och O delius  
hem m a för oss. O delius kom  in till oss och när han fick see , att Kylander 
war så illa huggen, frågade han huru d et kom m it till? Kylander sade så för 
honom , och at han stuckit honom , bed iande oss gå åstad och  see  till huru 
d et stod till m ed honom . O delius och iag gingo åstad, och sågo huru d et til- 
stod, och  när wij kom w o igen och sade att han war dödh, gick  han der m ed  
bort och de andre fölgde honom  itt lijtet stycke till wägs, m en intet iagh. 
T idelius frågades hwart Hedraei sabel tog  wägen? S:de sig d et icke wetta, utan 
stukaten sade han Kylandrum kastat i ström m en. F:s om  han kastat steen?  
T ilstod sig kastat en  steen , som  han hafft i handen, m en den som  fölgde m ed  
Hedraeo kastad t åthskillige och månge.

O delius inkom  och  frågades om  han fölgt T idelium  och sed t på lijk et om  
natten? S:de ja, iag war som  snarast, först m ed T id elio , och sedan andre gången  
m ed Flavonio, att see  huru d et ledh m ed honom . Sabelen tog Kylander m ed  
sig. O delius f:s om  icke d e warit tilhopa i landskapet här om  sedan? S:de jo, 
och att några i landskapet w iste här af, m en icke alla; sig  bekänt d et för  
Johanne A lliin och Jona Laurentiin. T idelius lärer fuller och så bekänt för några 
af landzm ännerne.

T idelius inkallad bekände sig  sagt d et för N ico lao  R hodin förr än han reste 
bort. T idelius frågades om  in tet Hedraeus g ifw it något anskrij till, och om  d et  
in tet warit något stilleståndh i Ferdinand« [Z elb ells] grändh, då d e  andre berät- 
tadt att d e  haf:a retirerat sig, tagit steen  och gått på Hedraeum m edh? T idelius  
nekade der till, påståendes sig  ey  eller hört d et Hedraeus skrijkit.

D e  togo afträde; och  effter  något Conference här om , inkallades O delius  
och T id e lm  och  tilsades att wara tilstädes näst effter helgen  då landskapet här 
om  skall kom m a tilsammans. D o ck  g ifw es O d elio  d es arrest löös, allenast han 
icke reesar bort, förr än saken blifwer uthfördh m ed dem  som  samma natt 
uppe h oos Ferners druckit, och  för hwilka T idelius och  O delius d e era bekänt, 
d e der och  m ed dem  böra confronteras.
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D . 9. April.
C onsistorium  majus d. 9. April närwarande R ectore h. Lund io, D . P. Rud- 

beck, h. Gartm an, h. R udbeck, D . H offw en io , h. N orcop en se , h. Spole, M. 
C olum bo, M. Steuchio, h. W ulff, M . M icrandro, h. B ilberg, h. Qvaestore och  
Secretario.

I. M entionerade R ector om  d e ärender, som  h oos hans nåde h. landzhöf- 
d ingen insinueras skole, slötz att uti desse effterfölliande 4. igenom  Qvaestorem  
och  Secretarium , begäres en  w ederbörligh execution , nbl.

1. U ti M . B oos sak, att A cadem ien må blifwa handhafd w ijd lag, process  
och  execu tion s stadgan, effter K ongl. M :tz dom b, sampt Senatens declaration, 
och  at A cadem ien m å få blifwa wijd possession  och  im m ission emädan änckian 
twå gånger försuttit d e af h. landzhöfdingen hen n e till liqvidationen föresatte  
term iner, att inkom m a m ed specification, och  till att liqvidera.

2. A tt uti åkerw äsendet e tt fordersam pt uthslag w innes m åtte, och  Aca
dem ien  kom m a till en  w ederbörlig  execution .

3. Sam m aledes uti N isb ets  och
4. assessorens B ehm ers saak, hwars fatalia längesedan expirerat.
II. Sade R ector 1. Scheffers änckia klaga, att hon in tet får sin änckiospanne- 

mål. Qvaestor swarade, henne intet böra e ller  kunna d en  niuta, så fånge hon  
upbär räntorne a f praebende hem m anet.

M . Colum bus: Jag m enar hon har praebende hem m anet till refusion för den  
skada hon tagit a f d es afkom pst.

Rector: D e t  är resolverat att hon  intet får bruka hem m anet, utan d et bör 
wara wijd professionen  och  kom m a h. Gartman till.

Sade och h. Rudbeck. henne ingen refusion ktinna tillerkiännes, förr än syn 
skiedd är och  man får erfara huru stoor skada hon der tagit; hw ilken syn  
slötz att skola förrättas, så snart som  m öyeligst skie kan, aldeles effter C on
sistorii sid ste a f d. \datum ej utsatt] resolution, kunnande Qvaestor denna  
samma på Acad:s wägnar öfwerwara.

2. Brunneri änckia anhålla om  sin änckiospanmål. Qvaestor sade henne willia 
hafwa för h öste- af 6 8 0 , och wår-term inen af detta åhret, effter Consistorii 
henne förundte resolution. M en C onsistorium  förklarade sig resolutionen  wara 
af den m ening att änckian får sin spannem ål ifrån den tijden  nådåhret b lef  
uthe, niutande sålunda halfwa d elen  i wår, och den  andre i höst, hwar wijd 
C onsistorium  nu och  så blifwer.

III. Proponerade R ector Scheffers änckia begära att der henwzanet in tet kan 
henne effterlåtas, hon då kunde få niuta sitt der å g iorde bruk. Räntmästaren  
swarade henne sått der em ot lo f f  och  förbudh. Rector: Ehuruwäl d et förr är 
resolverat, att hon  skall afstå hem m anet, hwar ifrån C onsistorium  och  så nu 
in tet kan gå, är och  betänckeligit att låta hen n e kom m a till bruket; icke d este  
m indre lärer man in tet kunna undangå at gifwa henne i anseende till K ongl. 
May:tz nådige willia och  111. Cancell. intercession, någon spannem ål till w eder- 
lagh för hennes wijd hem m anet tagne skada. Consistorium  stannade och  så 
der w id, doch  så at ipgen  refusion kunde bew illias, förr än synen b lefw e först 
förrättad, och man fingo  see , huru stoor skadan wore.

Res. Ransakningen och  synen  skall först a ldeles effter C onsistorii sidste sluth  
hållas, sedan skall der uti resolveras.
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IV. Berättade R ector h. A xeh ielm  m ycket poussera på synen i Läby. O ch  
slötz att den  samma förrättas m edh första.

V . Berättade R ector sig  i förgår fått bref af Qvaestore m ed innelycht h. 
landzhöfdingens till assessoren B ehm er at han till d. \datum ej utsatt] hujus, 
skall sig infinna m edh betalningh och liqvidation h oos A cadem ien, och der han 
d et försum m ade, skulle execu tion en  honom  öfwergå. R ector tyckte detta wara 
A cadem iens rätt praejudicerligit, effter fatalia länge sedan expirerat, och  e x e 
cutionen bord t effter lagh och process honom  öfwergå, wara och så oform ligi t, 
att så kort term in honom , utom  lagsagu warande, föresatt blifw it, hw ilket alt 
han wäl kunde för uth see  blifwa elusorium . C onsistorium  tyckte d et samma.

VI. M ölnaren wijd Tum boqwarn H erm an H erm ansson supplicerar, att 1. fa 
sällia wijd qwarnen de uthlagor, som  N orrtum bo a f sig kastar, w illiande så 
den af qwarnen som  af hem m anet fallande afradz spanmål till näste kiöpstad  
föra att försällies och der på m agistratens attestatum  taga till större richtigheet.
2. A tt emädan inspectoren wijd Ström sholm  söker att förtaga honom  bruket af 
den förfalne, och  af h onom  förleden  som m ars uprättade såg, föregifw andes 
samzwa såg wara uthdöm bd effter den  ligger så när in till C ronones, A cade
m ien då w ille giöra honom  der uti bijståndh, att han kunde betiena sig af 
sågen, med nödtorffts bräder till qwarnredskap och hem m anets förbättring, 
och der på m edh C onsistorii bref blifwa försedd. 3. A tt Consistorium  w ille  
honom  i sin lijfztijdh, och hans son, H erm an H erm ansson, effter honom  
förunna besittnings rätten på Tum boqwarn, och  der på behörig försäkring 
gifwa, på d et han deste säkrare måtte hafwa all flijt och  om kostnad ospardh  
till hem m anetz uprättande.

Resolutio. H wad hans förste begäran w idkom m er så förurwes honom  att få 
sällia spannem ålen, doch  så att för den  spanmål som  a f hem m anet faller skall 
gifwas lijka m ycket som  den , hw ilken andre Academiae bönder uthgiöra; m en  
den  andre qwarnspanm ålen sällies wijd näm bste kiöpstad, hwar på af magi
straten behörigt attestatum  tages.

2. D e n  andre hans begäran är och billig, allenast han brukär sågen till nöd- 
torfften, och icke till att sällia några bräder der af, slötz doch  att dom en an
gående sågen skall uthtagas a f h. V erelio  och  d ess beskaffenhet först intagas.
3. D e n  tredie finner Consistorium  och  så skiälig, och at d en  h onom  bew illies  
må.

V II. Proponerade R ector O delium  begära 1. sin caudons skrifft igen, 2. at
testatam  publicum , at ingen  m å förwijta honom  d et han fängslatz och fördtz 
i handklofwar från Stockholm , em ädan han är funnen obråtzlig.

Resolutio. D e t  bew illiades honom .
VIII. Insinuerade Qvaestor 1. e tt m em orial på A cadem iens af sig uthrättade 

ärender i Stockholm  in M artio, hw ilket uplästes och  ligger ad acta. H är wijd  
slötz att Qvaestor förfärdigar b ref till h. G y llen h off om  Pasta hem m anet och  
huru d et blifw it bortbytt, och  hwad i d es ställe A cadem ien till w ederlag gifw ets. 
Item  at brefwen på Im m issionen i samma w ederlag till h. G yllen h of lefw e- 
reres måtte, effter han d et begärt och  lofw at der på at w illia ersättia A cade
m ien  i possessionen  a f Pasta igen.

2. Expense rächningen på des uti Stockholm denne gången giorde omkost- 
ning uplästes bestigandes till 166. d. 9. ör koppwrit. Hwilken ratificerades.
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Samma rächning innehölt och så flere expenser som  effter C onsistorii sluth  
giorde blifwit, belöpandes in alles m edh d en  förre 158 rd 1: 13 é öre sölf:t. 
H w ilk en  och  god  erkändes och  ratificerades.

D . 13. April.
C onsistorium  majus ‘d. 13. April för m iddagen närwarande ProR ectore h. 

R udbeck, h. V erelio , h. A rrhenio, h. N orcop en se , M . C olum bo, h. Vulff, 
M. M icrandro, h. Qvaestore och Secretario.

I. Itererade närwarande Consistoriales sin förre m ening, angående dem  som  
Consistoria försum m a, och att d e för hwar gång d e äre borta böra böta effter  
constitutiones en  half rickzdahler, så frampt icke någon sontica causa dem  af- 
håller, och d e m ed behörig  ursächt d en  i C onsistorio angifwa.

II. U plästes acta angående Hedraei dråp; och  befunnes effterfölliande hafft 
kundskap om  dråpet, m en  det icke w elat på Consistorii reqvisition tilkänna 
gifwa. Såsom  1. Joh. A llin , hw ilken inkom , och bekände O delium  sagt d et för 
sig, m en sig in tet warit uppe i landskapet förste gången då om  detta dråpet 
talades, utan andre gången 3. w eckor effter dråpet, då och  så blifw it talt der 
om , och frågat om  någon der af wettat, m en ingen w elat d et uppenbara. Sade 
Joh. R hodiin hafft ihoop landskapet och  frågat der effter.

Odelius tilfrågades om Nicolaus Rhodin och så warit förste gången i land
skapet. S:de ja.

Laurentin, som  warit här om  erkundigad, war nu in tet tilstädes, fast han 
citerad blifwit, fältes fördenskull Laurentin pro contum acia till 3. mk:rs sölfim tz  
böter.

Sylvius och Odelius tilspordes när landskapet war tilhopa? Swarade det 
warit wid pass 3. weckor effter dråpet skiedde, och det 2. gånger på en 
dagh.

T idelius inkom  och  frågades när han talt m ed Johanne R hodin här om ?  
S:de sig talt m ed N ico lao  R hodin, m en in tet m ed Johanne, har och  sagt för  
N ico lao  hwad som  skiedt war, och  a f hw em  dråpet skiedde.

Secretarius: O delius har lijkwist refererat i sin bekännelse d et I skolen  sagt 
d et för Johanne R hodin och  frågat om  rådh, hw ilket fins in actis, och då för 
honom  uplästes. T idelius swarade sig  d et aldrig sagt.

O delius inkallad tilspordes om  icke T idelius så sagt för honom , em ädan d et 
finnes in acds a f O d elio  bekänt? O delius swarade sig icke erhindrat sig  då 
han d et berättade in för C onsistorio att d et war N ico laus som  d et T idelius  
näm bde, har ey  eller hört så grant der effter.

III. O st-gothi, som  vexerat novitios inkallades, m en Cursor swarade Bern- 
g o u  in tet wara tilstädes, fördenskull upskiötz m ed den sakens afgiörande till 
näste Consist:m  majus om  lögerdag, hwar dll B erngo skall citeras, och  der 
han intet då inställer sigh, skall han icke d este  m indre undfå sin dom b, och  
nu beläggias m ed 3. m k sölfltz böter för contum acia. Cursor klagade att han 
in tet w ett hwar han får igen  B erngo, em ädan ingen a f landzm ännerne w eet  
hwar han giäster eller går till kost. Landzm ännerne tilfrågas om  d e  icke det 
wetta? S:de honom  hwarken hafwa w ist härbärge eller disk. D erföre tyckte  
Consistoriales icke wara oskiäligt, om  man citerar en  sådan, som  för sina
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studier skuld här wijd A cadem ien verserar, och in tet har något w ist härbärge 
eller disk, publice på intim ations taflan.

IV. D en  action som  G istadius och Levin särskilt hafwa m ot Schenberg och  
G allerium , företogs till afdöm m ande. Acta Consist. der om  a f d. 22. Jan. 
sidstledne uplästes. D er  på inkallades parterne. Gistadius tilfrågades huru 
många örfilar han fick, och  han med god t sam w ete kan bekänna och tilstå? 
S:de sig fått 4 . eller 5. Schenberg swarade d et intet wara sant, utan alt för otil- 
börligt sagt a f honom .

Levin bekände och  att G istadius fatt 5. örfijlar, d et samma giorde och  
G istadius m edh Levin at han fatt 5. örfijlar, om  han icke fatt flere då han 
warit ute effter öhl. Sade och  at G allerius tog en  och  annan gång fred, då 
Schenberg böd till at slå dem . G allerius bekände fuller at han tagit fred em äl- 
lan dem , m en in tet kunnat see  om  han slagit dem ; dock tilstod han seder- 
m ehra at Schenberg gifw it dem  någre örfilar, m en icke w etta huru många. 
D e t  förehöltz Schenberg att han tilförende d et tilstådt i C onsistorio at han 
gifw it honom  en  örfijl. S:de sig  d et sagt i hastigheet, sig och  w illia förswara 
de örfijlar han gifw it honom . F:s huru han det w ill förswara? Sade sig  
in tet gifw it honom  några, w ille giärna tilstå om  han gifw it honom  någon 
örfijl.

Sententia. Jonas [o: D aniel] Schenberg plichtar 1. för 4 . örfijlar m ed 24 . m k  
sölfim t 6 . för hwardera effter d e t  12. cap. Sårm. m ed  w illia Sti. 2. för  e tt  full sår, 
blodw ite 12. mk sölfim t effter d et 9. cap. Sårmål.B. med willia Sti. 3. rele
geras tacite på e tt åhr effter  constitutionum  23 . cap. de vita e t  m oribus
studiosorum  §. 16.

Förm antes här uppå Schenberg att in tet hämpnas i någon m åtto uppå G is- 
tadio eller Levin, hwilka nu tagas i kongz fredh.

D . 13. April.

C onsistorium  m ajus d. 13. April effter m iddagen närwarande R ectore M agni
fico h. Lundio, h. Gartman, h. R udbeck, D . H offw en io , h. A rrhenio, h. N or-  
cop en se, h. Spole, M. C olum bo, h. W ulff, M. M icrandro, h. B ilberg, h. Qvaes- 
tore och  Secret:o.

I. Kålberg [/ marginalen: K elberg] en  W -gothus siuker och  fattigh begär 
hielp af fisco studiosorum . Resolut io. H an får 6. d. sölfim t.

II. Påm intes af R ectore att Prof. sal. Aurivillii änckia effter förre C onsistorii 
sluth far sin cautions skrifft uth. 'Resolutio. D e t  bew illiades m ed samma w ilkor  
som  tilförende.

III. R ector proponerade sal. Aurivillii änckia begära att hennes äldste son  
[M agnus] m åtte blifwa nu m ehra försäkrad om  stipendio.

Resolutio. D e t  fans skiäligt, och  b le f  enhälleligen bewilliadt, att han wijd  
förste vacant, fram för någon annan skall blifwa der m ed accom^zoderat.

IV . U plästes Rectoris i Pernow  bref, hwar h oos innelycht m edfölgde en  
m athem atisk tractat, den  han subm itterar w ederböranders censur af Professo- 
rerne. Samma bref och tractat lefw ererades straxt till m athem aticos att den  
öfw ersee.

V . Proponerade R ector D :r Brunneri änckia begära 10. t:r spanmål utur
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qwarnen för denna term inen på sitt underhåldh, emädan hon behöfw er någon 
sädh, och  w ill sedan afräkna d et som  på k iöp et kan öfwerstiga ud den nässt- 
kom m ande term inens spanmål. Resolutio. D e t bew illiades henne.

VI. R ector berättade sig skickat dll gref. Leyonhufwudh, h. Colum bi giäst, 
och  begärt att hans dräng [N iklas R esenberg] måtte gå i proban effter Con
sistorii sluth. G refw en swarat att d et in tet kan skie, utan han w ill gifwa pen
ningar för honom . Fördenskull badh R ector heela  Consistorium  skicka till 
honom  och  säya honom  det samma, och att d et intet w ill anstå att gifwa 
sådant effter, emädan H ans Mayrtt s ie lf  in tet unddrager sine tienare för sådant 
straff, der d e för excesser der m edh beläggias.

Prof. Colum bus swarade, dem  fuller in tet willia undandraga sin dräng det 
straff, m en falla beswärligit för dem  at wara honom  nu förutan, em ädan den  
andre drängen är bortrest, hwilken lärer snart kom m a igen. T yckte C onsisto
rium fördenskull enhälleligen skiäligt att sända Cursorem  till grefw en och låta 
säya honom , at så snart den  andre drängen kom m er igen, denne N iclas då 
m åtte gå i proban.

VII. R ector proponerade H ans D urchleuchtigheet H ertog  A dolph begära af 
hh. Professorerne att d e willia projectera en  m ethod för hans kärligheet äldste 
her son [A d o lf Johan d. y.], emädan han sinnad är att låta honom  kom m a hijt 
till Acad:n och studera; sade sig detta förr com m unicerat m edh h. Prof. N or-  
copense, och  begärt att han der om  w ille författa itt concept, hw ilket han och  
lofwat. H . N orcop en sis swarade nu sig fuller willia författa itt, m en intet kunna 
d et giöra som  sig w ederbör, förr än han far w etta  dess progress i studierne, 
wara och i d e t öfrige betänckeligit att giöra d et w ijdlyfftigt, em ädan d et finnes  
m ånge sådane m ethoder a f trycket, förr uthgångne, och  man hade e llies att 
förwänta mångas censur.

VIII. Påm inte R ector om  hum blegårdarne, och tijdh nu wara att der uti 
m åtte blifwa uthslagh. Qvaestor sade några änckior sändt till sigh, och  låtit 
effterfråga om  d e  sina hum blegårdar dela eller hela bruka måge?

Resolutio. A nckiorne dlsäyas att nästkom m ande lögerdag upkom m a i C on
sistorio kl. 8. m ed sina b ref och  docum enter på hum blegårdarne. Sedan kan 
deln ingen  företagas effter  m iddagen samma dag, då en  a f A cadem iens och  en  
af stadzens m ed el kan anm odas at wärdera dem . H är w id slöts att D :r Sdgzelii 
änckia far behålla sin hum blegård orubbad, em ädan der äro 2. änckior i gården, 
och  h. B ergenhielm , som  för A cadem iens skull hafft stort beswär och  om ak  
m ed resoludonerne w id richzdagen, intercederat för änckian der om , w illiande 
för exem p el skull in tet uthwärcka något K ongl. bref för henne på samma 
hum blegård, fast han d e t wäl kunde.

IX . Berättade och  h. Gartman D :r D aniels [Sidenii] änckia begära att få 
behålla sin  hum blegårdh, em ädan h on  kåstat så m ycket på honom . R ector  
och  Consistorium  swarade d et in tet kunna skie.

X . Påm inte R ector h. Gartman att han uthwällier 2. god a män på sin sida 
at syna Flogstadh, och  säya änckian dll när han w ill låta hålla synen. H . Gartman 
swarade sig  w illia d e t  giöra, och  laga att synen  nästkom m ande djsdagh m å gå  
för sigh.

X I. M endonerade h. O . R udbeck om  den  swårhet som  ud gärdzgårdzwacht- 
ningen förefaller, der m ed att 1. d e  fattige släppa in sine sw ijn, då säden blir
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så h ög  at sw ijnen kunna giöm a sig der ud, och på d et sättet kan aldrig någon 
achta säden, ty då förtrampas h on  al deles när de skola uthköras. M en 2. när 
d e förnum m o at sw ijne heerdar skulle förordnas, så begynte de på att hoota  
dem , så at ingen  nu törs gifw a sig  der till. D erföre sade h. R udbeck sig hafwa 
d et förslaget, hw ilket han och  m edh staden will com m unicera, att om  några 
swijn släppas in, så skole d e  som  äga dem  icke allenast plichta effter placatet, 
utan och  mista sw ijnen och  d e  gifwas till hospitalet, måge och  så fritt ihiäl- 
skiutas.

"Resolutio. C onsistorium  fant detta  heel rättmätigt.
3. A tt d e som  till att wachta giärdzgårderne förordnade äro, hafwe så swårt 

at få sin lön  uth, sade sig  g ifw it dem  för Acad:s skuldh i fio l a f sitt 94 . d. 
koppörm t. H w ilk et han in te t rådde m ed att giöra hwart åhr.

Resolutio. Lönen läggias hijt in Consistorium , och w ederböranden tage 
henne här.

X II. Berättade Qvaestor sig  fått b ref ifrån A nders Carmen i H elsingeland, 
att A cadem ien sådt der detta åhret 1215. t:r spanmål. H w ilk et Consistorium  
tyckte wara wäl och  wälsignat.

X III. Frågade Qvaestor om  icke man m åtte sätria sig  i possession  af åkren, 
till des h. landzhöfdingens sluth der uti faller?

R es. D e n  åkren som  är satt i seqvestro a f högre hand, kunna wij in tet sättia 
oss i possession  af, förr än h. landzhöfdingen gifw er o ss  frije händer der till, 
m en den  åker som  in tet är satt i q war stad, den  kan man wäl stiga till p osses
sion af.

X IV . Slötz at b ref skall afgå till R ijckzD rottzen  och  K ongl. H ofR ätten  näst
kom m ande fredag om  åkerwäsendet, att der uti kan blifwa fordersam pt uth- 
slagh.

X V . R ector berättade Qvaestorem fått bref ifrån h. R ijkz Skattmästarens 
[S ten  B ielkes] secreterare, der uti han förm äler H :s E x ce llx e  b e g ä r a  d et  
Acad:n w ill författa conditioner om  H arwijkz ström , som  kunna å bägge sij- 
dorne dldrägeliga warda, så w ill H :s E x ce llx e  underskrifwa dem  då han sie lf  
kom m er innan kort h ijt åth, och  will taga den orten i ögnesichte.

Resolutio. O m  fredag kl. 8. kom m er man tilstädes at öfwerwäga d e  con
d id on er som  der om  tilförende projecterade äre.

X V I. Innföll m ention  om  W ittulsängen d et Qvaestor sade nu stå på språng, 
och lärer kom m a ifrån A cadem ien, der icke man m edh alfwar tager der uthi.

R ector sade Prof. B ilberg begära få d e t på sin profession, och  at d et sålunda 
kunde bäst blifwa behållit wid A cadem ien, ty att giöra d et dll stats hem m an  
lärer ey  gå an. Resolutio. C onsistorium  föll enhälleligen  d er på att W ittuls- 
äng tilslås Prof. B ilberg d ll p rob en d e. H är w ijd protesterade h. B ilberg at han 
in tet fått d et hem m anet som  hans profession  tilkom m er och  Prof. Spole nu 
innehafwer, begärandes derföre refusion. Consistorium  swarade honom  nu få 
W ittulsäng, så frampt d et icke w innes undan A cadem ien, i hw ilken händelse  
han bör hafwa något annat i stället. H w ar m ed han sig  och förklarade benögd  
wara.

X V II. Academiae böndernes i Korsta rättare lag suppliqve uplästes, der uri 
d e begära, at cröningz h ielpen  för 1675 som  d e  då uthgiordt d ll 5 :1 1 . ör sölfim t 
och  nu åter uthkräfwes a f fougden  K linten, måtte dem  tilgifw es em ädan de
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äre fattige, och  af andre extraordinarie uthlagor betungade warit. Qvaestor 
berättade cröningzhielpen warit 10. d. 22 ör, och  ännu restera halfparten der

op a.
Befalningzm ann K linten och bonden Carl M årtensson, som  war på d e  andre 

böndernes wägnar fullm ächtigad, inkom m o; och förehöltz Carl M årtensson, 
huru obefogade d e warit i sin klagan em ot fougden, em ädan han förr grati- 
ficerat dem  der m edh, att han in tet tagit m ehr af dem  än halfparten för deras 
fattigdom  skull, börandes d e  ännu erläggia den  andre halfwa delen  effter handh.

'Resolutio. D e  skole lefw erera resten a f cröningzhielpen effter handen då de  
få bärga in sin sädh. H är w ijdh begärte Carl M årtensson att få blifwa behållen  
w ijdh hem m anet, em ädan han nu kom m er sig  före igen m edh cre[a]tur, hwilka 
en  tijdh bort åth d öd t för honom . Qvaestor berättade honom  hafwa en  stoor  
skuld på sig, och blifw it hotat at m ista hem m anet, der han intet söker att 
betala henne, sade och  honom  betalt i åhr der på 8. t:r och  14. d. penningar.

Resolutio. H an far blifwa wijd hem m anet så frampt han beflijtar sig  om  at 
betala sin skuld.

X V III. U pw ijste befakn Klint e tt qvittence på 15. d. koppar:t som  han den  
10. Mart. 1680  lefw ererat till G regert H ansson  Lustig, i rotepenningar, för 
Ekeby by i M arckhem  sochn.

Resolutio. D esse  15. d. koppezrmt skole giöras befalningzm annen goda i 
des rächningar.

D . 16. April.

C onsistorium  majus d. 16. April närwarande R ectore h. Lundio, h. Gartman, 
h. Rudbeck, h. A rrhenio, h. N orcop en se , h. Spole, M . C olum bo, M. M ic- 
randro, h. B ilberg, Qvaestore h. A rrhenio och  Secretario.

I. Rector berättade D :r Skunck warit hoos sigh i afftons, och  1. protesterat 
på d et han w ijd sin frånwaro på rickzdagen i Halm stad h intet adm itterades 
till lottkastningen m ed de andre uti pantåkren, emädan han förm ente sig  större 
praetension der uti, på sin hustrus wägnar, hafwa, än någon annan; eller at der 
m ed icke till d et ringaste differerades till hans hem kom st; sade honom  lära söka 
annorstädes der om . Närwarande C onsistoriales förklarade sig der öfw er, att 
d et war effter noga betänckiande förr slutit, emädan han hade tilsäyelse på 
D:r Carls [Lithmans] sin swärfaders åker.

R ector swarade: D :r Carl intet m ist sin åker, derföre, ey  eller D :r Skunck  
der af kunna eller böra förnöyas. 2. Påmint om  humblegårdarne at be:te D:r 
Schunck intet måtte gå sin humblegård qwitt, förr än han effter faculteten får 
en  annor först igen. Resolutio. H an får behålla den så länge.

II. Sade R ector Prof. Scheffers son warit h oos sig i afftons, och berättat 
det hans m oder ännu icke w ore inkom w en af landet, m en wäntas Stundeligen.

III. Företogs hum blegårdzwäsendet.
D:r Brunneri änckios son, Bastian Brunnerus, och Prof. G rub[b]s änckios 

fullm ächtige Petrus H alenius, inkom m o m ed deras bref och docum enter på 
hum blegårderne.

Res. På sal. Grubbs änckios humblegård g iöres detta åhret ingen deln ing eller  
wärdering, utan nästkom m ande wåhr, Gud will, emädan hon niuter för detta 
åhret sin gratial, skolandes då hon cederar hum blegården ingen skada der på
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taga, utan fa sin nöyachtiga w edergiälningh för hon hum blegården af linde 
uptagit och brukat, och så snart släppan, då hon först är kom m en at upbära 
frucht der af.

D :r Brunneri änckia tillijka m ed d e andre tilsäyes at effter m iddagen wara 
tilstädes wid hum blegårderne at bijwijsta delningen. Flere w oro  in tet tilstädes, 
ey  e ller w oro någre som  särdeles K ongl. bref hade på sine humblegårdar. 
Fördenskull slötz att och de erkundigas att kom m a tilstädes effter m iddagen  
wijd hum blegårderne då deln ingen  skall företagas.

Sedan discourerades om  wärderingzm ännerne, och  b le f  slutit att parterne fa 
uthwällia sig sielfwa sine wärderingzmän som  d e  w illia och ingentera parten  
kan jäfwa. Prof. M icrander protesterade at ifrån philosophiske faculteten nu 
en  hum blegårdh seqvestreras, emädan D:r Skunck in tet kom m er at dela m edh  
någon.

'Resolutio. C onsistorium  förklarade sig  der på, att m an för h. B ergenhielm s  
skull denne gången in tet kunnat annorledes förordna, skolandes D:r Skunck  
så snart han kom m er att avancera, cedera sin hum blegårdh till facult. ph ilo
sophicam  igen, utan någon geensagu. Sedan fantz enhällel. skäligt at delningen  
effter förre C onsistorii sluth, skeer på sätt som  föllier nbl.

1. D e la r  m ed  D :r  S tigze lii ä n c k i a ................................... B ere lii änckia.
2. » » D :r  B ru n n eri » ................................... M ag. H o lm .
3 - » » D:r Sidenii » ..................................h. Gartman.
4- * * D :r L o c c e n ii » ................................... h . L undius h . t. R ector .
5. » » M . G ru b b en s e ffter  nådåhretz fö r lo p p , h. B u sch a g rm .
6 . » » M . C elsii [ ä n c k i a ] .................................... h. S p o le .
7. » » M . L iungens » ................................... h. W ulff.
8 . » » M . A u riv illii » ................................... M ag. M icrander.
9 * >y * M . F orn elii » ................................... h. B ilberg .
10. » » h. S ch effers » ................................... h . Qvaestor.

IV. Frågades om  B erngo war tilstädes?
Cursor swarade ney, och at han dragit undan. Gallerius bekände honom  rest 

bort i går. Cursor berättade honom  fatt stäm bningz zed elen  a f Lundbohm , m en  
rest bort, dem  och sagt der han går till disk, att han fatt stäm bningzzedelen, 
item  dem  som  giästa in till hans kammar bekänt honom  rest bort i går och  
m orgons. Fördenskull resolverades at han m ed en  publiqve relegation i 2. åhrs 
tijdh skall plichta. M en G allerius som  tagit brefwen uti Levins kammar skall 
sittia 2. dagar i proban. D och  inkallades först förr än dom en skulle pronuncie- 
ras åter Gallerius, Gistadius och Levin.

Levin tilspordes hwarföre han så skrifwit och sqwalrat en  hoop  m ed osan- 
ningh? Swarade sig derföre in tet w elat skicka bort dem , utan lagt dem  undan 
i en  book  på hyllan. H an öfw ertygades att han sidst sagt i C onsistorio att de 
legat på bordet. H an tillstod och det.

Gistadius framkom och förehöltz honom  hans stora ow ett, och  att han ställer 
sig dierfft em ot sina förmän och  äldre landzmän, hafwandes nu m edh skam lige 
skiälzordh burit uth på sin landzman. Acta C onsistorii pr«*cedentis uplästes, och  
befans Gistadüvi hafwa kallat B erngo skiälm och andre öknam pn. Gistadius
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swarade sig det giordt i räddhoga, emädan Berngo war öf:r honom medh wär- 
jan. Rector: der med retade i honom mehra. Gistadius togh afträde.

R ector sade wara m ycket betänckeligit att fålla honom  effter d et 31. cap. 
Rådst. B . StL, ty d et har m ycket att betyda och  lärer giälla hans ähra. Utan  
emädan han är en  yngling, och bör straffas till bättring och icke till fördärff, 
altså w ore bäst han plichtade m edh fängelse i några dagar.

R esol. G allerius plichtar m ed fängelse i 2. dygn, Levin uti 3, och  Gistadius 
uti 4 . dygn, skolandes gå i proban i m orgon affton. B erngo straffas m edh en  
publiqve relegation i 2. åhr.

V . W est-G oth i, som  blifw it citerade för d et d e druckit öfw er tijden uppe 
h oos Ferners änckia, då Hedraeus ihiälslogz om  natten, sam pt att några a f dem  
in tet g ifw it tillkiänna, d et d e  w ettat om  Hedraei dråp, som blige och  sagt osant 
för C onsistorio, och  begått m eneedh , inkom m o, nbl. Sven Sylvius, Sam uel 
O delius, Laur. T idelius, H elgon iu s, Fegraeus, Laurentin, A llin , U llin , Lyrell, 
SalinÄJ, Kul[l]m an och  Johannes R hodin. Frågades effter N icolaus Rhodin?  
Cursor swarade honom  in tet wara här i staden, utan bortrest.

R ector föreh ö lt d em  andre 3. puncter, hwarföre Consistorium  den  [o: dem ] 
bråtzlige håller. 1. för d et de öfw er tijden druckit om  natten. 2. för d et de  
refererat osant för C onsistorio, och  3. för d et en  skolat begått m eneedh.

Sven Sylvius swarade in tet alle a f dem  warit uppe h oos Ferners längre än 
till 9. om  afftonen, dem  icke e ller  ändå w ettat a f detta placatet, em ädan d et 
sedan b le f å nyo tryckt och  publicerat.

Joh. Rhodin ifrade sig in för Consistorio, och wijste en särdeles kynheet, 
protesterandes der på att han blifwit stämbder emot Sweriges lagh och stadgar, 
wille wetta orsaken hwarföre han så blifwit citerader.

Rector: fast I uti ingen ting w oro strafwärdigh, eller något giordt, för hwars 
skuld I m åtte stämmas, lijkwäl kan C onsistorium  ex  officio  d et giöra, emädan  
de som  här sittia äre Edre fäder och  kunna Eder när så kan go d t synes up- 
kalla; är och  brukeligit i andre rätter, att upkalla en  fast icke för någon hans 
brått skull, ju till w ittne e ller annat slijkt.

Rhodin: Jag förstår wäl H :s M agnif:s det, m en tycker m ig lijkwäl blifw it 
förorättad här m edh; w ijste än som  förr sin dierfheet. R ector förehölt honom , 
at där han in tett uphölt m ed sin näswijshet, skulle han exem plariter straffas. 
H w arföre C onsistorium  och  näpste honom , och  tyckte h onom  böra hafwa något 
straff. H an swarade sig  icke råde före at han talar något hårdt; hwar a f C on
sistorium  kunde tänckia, att han sig  något ifrade; bad och  Consistorium  be» 
tänckia sin obråttzligheet, em ädan han g iordt hwad h onom  blifw it befalt och  
stådt att giöra. N b l. kallat ihoop  landzskapet der om , och  frågat der effter, 
m en intet kunnat d et uthforska af någon, sigh fuller w ist det, m en h onom  in tet  
w elat d et säya, sig icke eller blifw it anm odat af C onsistorio wijdare wittna, 
eller giöra her om  någon berättelse.

R ector frågade hans landzmän som  närwarande w oro, om  han kallat dem  
tilhopa? S:de Sylvius, U llin , Lyrell och  Fegraeus tilstodo honom  kallat tilhopa  
landskapet, m en ingen sagdt e ller  bekänt der om  något.

Rector mente att ingen orsak fördenskull wore att hålla Rhodin i detta målet 
strafwärdigh, emädan han giordt effter Consistorii befalningh och kallat land-
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skåpet ihoop, rådandes intet före at han d et in tet kunnat af dem  uthleeta, 
icke eller blifw it reqvirerat a f C onsistorio att giöra här om  någon ytterm ehra  
berättelse. C onsistorium  m een te  lijkwäl honom  bordt uppenbarat, fast han 
andre gången icke blifwit der till anmant, warit nogh att han första gången  
fatt d e  ordres att uthforskat och sedan gifw at tillkänna.

R hodin swarade sig  in tet det w ettadt eller w etta fad t, emädan ingen d et sagt 
eller säya welat. D e  andre som  OdeliÄJ d et bekänt före nbl. A llin  och  Lauren- 
tin, tilfrågades hwij de icke d et uptäckt i landskapet? S:de sig ey  warit i 
landskapet, hafwandes och  blifw it nödgade af h onom  att giöra eed h , d et de  
för någon det igen ey  säya skulle; d e  andre som  warit i landskapet, sade sig  
intet w ist der aff, undantagen Sylvio, som  sade sig d et hördt a f N ie . R hodin  
och  förr det uti C onsistorio bekänt. H w arföre kunde nu C onsistorium  intet 
beläggia Joh. R hodin och Sylvium  m ed något straf.

Sedan discourerades om  de andre som  druckit öfw er tijden; och  inföll någon 
disput om  de skulle hwar och en  plichta m ed 12. mk sölfim t, e ller alle til- 
hopa, Item  om  d e skulle böta för d et de druckit på söndagen; hw ilket R ector  
m ente intet uthtryckeligen stå i placatet. C onsistorium  fant enhälleligen rådligit, 
at placatet i någre puneter bättre och klarare uthföres, och em ädan det in tet 
warit tå publicerat, förr än sedan de sålunda druckit; altså kunde d e denna  
gången skonas der m edh att d e tilsammans böta 12. m k sölf:m t, hw ilket och  
fördubblas för d et d e druckit om  en  söndagz affton.

Profess. Rudbeck: lag  säyer som  iag ofta förr här i C onsistorio sagt, att 
der placatet in tet blir effter lefwat, så blifwer ey  eller någonsin god t af, och  
aldrigh stå sådane excesser, som  igenom  deras otijd ige drickande härkomma, 
till att botas eller förekom m as.

Sententia. D e  som  druckit uppe h oos Ferners änekia böte 12. mk sölfrmt 
tilsammans, hw ilke fördubblas för d et war på söndagen. M en m edh N ico la i 
R hodins saakz afdöm m ande, besparas till des han kom m er för rätten och  
swarar för sigh.

Kulman och Laurentin böte des utan för citations försittiande, 3. mk sölf:t 
hwardera.

D . 26. April.

Consistorium  majus d. 26. April praesentibus R ectore h. Lundio, h. Gartman, 
D . H offw en io , h. A rrhenio, h. N orcop en se , M . Steuchio, M. C olum bo, M. 
M icrandro, h. B ilberg, h. A rrhenio Qvaestore.

I. N ils  Salström  begärar kom m a till academ iske societeten  igen. 'Resolutio. 
Effter han förr är relegerad in perpetuum , der till odugelig  till studier, kan 
d et ey  bewillias.

II. Schenberg som  blifw it relegerad för vexa/fone novitiorum , begärer skons
mål för d e böterne han fåltes till, e ffter  han intet har till böta m edh. Reso
lutio. Synes skiäligit att han slipper för sin fattigdom  skull.

III. R ector frågade h. Qvaestorem om  han icke hade afrådt det C onsisto
rium sådant w äsende giöra skulle i W ittulsängzsaken, om  de icke w ore der om  
des wissare? Qvaestor tilstod R ectorem  d et giordt, m en tilläde sig hålla nödigt 
att Acad:n än borde i underdånigheet rem onstrera sina skiäl på högre ort.

H u c usq/** notavit Prof. M icrander, sequentes v. Secretarius.
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U plästes så K ongl. May:tz b ref för h. T igerK low  a f d. 23. Mart. 1681. 
H w ar uti W ittulsängh så nu som  i tilkom m ande tijder frijkalles för hwarie- 
handa Acad:s åtal och  klander, och  secret. h. A lbert T igerK low , för de skiäl 
som  der ud w ijd lyffteligen  allegeras tillerkännes, d et att obehindrat niuta, äga 
och  possidera på frälssefrijheet, och  under frälsemanna tienst för honom , hans 
hustro och arfwingar effter arfwingar, nu och  altijd fram geent. Sedan brefw et 
upläst war sade R ector dém  böra stå derföre som  detta w ållet och  saken i 
sådan process insw ept, m ed C onsistorii skym pf protesterandes ännu som  til- 
förende, sig der m ed icke w illia hafwa at giöra, sade och  sigh påm int senaste  
gången då detta ärendet angående W ittulsängh war före i C onsistorio och  
Qvaestor satt w ijd acta, at man skulle wäl se e  sig  före hwad docum enter man 
der på hafwa kunde, och  icke tilbiude något, så frampt icke g o d e  och gütige  
skäl w oro wijd handen. M en beklagade att d et lijkwäl så sk ed t war för en  eller  
annans ensinn igheet skull. D e t  samma sade D . H offw en iu s och at nu en  tijdh  
bort åth alt gått i C onsistorio effter ens hufwudh. T yckte och  hela C onsistie  
d et üla wara.

IV. A nders Carmen begär 1. at 30. d. sölf:t som  han har öfw er på förssle- 
penningarne, m åtte in tet gravera honom  för afslaget skull på Valvation. Reso- 
lutio. D e t  är skiäligt.

2. Begär Carmen at C onsistorium  w ill skrifwa bref till landzhöfdingen i 
G iefle  att han w ille fortställa executionen  på länssman W erfwing, för d e 9. 
t:r sädh som  han gått i godh  före. Bxsolutio. D e t  bew illiades och  lof:ades at 
m ed första öf:rsändas;

3. A tt 10. d. kopp#r:t som  han i höstas koste på sin resa till W ästerås, 
då han förde en  hoop  penningar der ifrån för A cadem ien m åtte g iöres honom  
goda. Resolutio. Effter han hafft om ak för A cadem iens penningar, altså giöres  
honom  d e 10. d. km t god a i hans rächningar.

V . Proponerade R ector Mag:r B lijdh wara kallad till scholem ästare på G ott- 
land, m en effter  han ingen m edel hafwer att kom m a fort m edh, honom  då 
anhålla om  at få a f fisco  stu d ioson m  någon h ielp  till resapenningar.

Resolutio. H on om  bew illies 8. sp ecie  ducater a f dem  som  i cassan finnes 
kunna, fast d e  äro något ow ichtige.

V I. Qvaestor begärte d et m åtte anteknas at i cassa studiosorum  finnes 39 i  
rd. specie ow ichtige och  elaka, hwilka D :r Stigzelii änckia och  så ratat, då 
Sunnersta skulle igenlösas; w ille at d et nu adnoteras skulle, på d et han i läng
den  derföre icke graveras måtte.

VII. M agno W esth io  V exion en si fattig och  flitig bew illiades 5. rd. sp e a e  
af cassan, a f dem  som  der finnes.

VIII. Joh. Sep elio  Fiederund. bew illiades och  af cassan 4. rd. spec/e, till 
hielp at låta tryckia sin dispution före, som  han under händerne hafwer, emädan 
han är uthfatdg, och  in tet hafwer d et han kan e llies kom m a till att disputera  
m edh.

IX . Sade R ector sig till fö llie  a f h. RijckzSkattm ästare»s E xcellences [Sten  
B ielk es] sidste ankom bne bref om  stipendio  B ielkiano, nu låtit inkalla och  
citera Ferners änckia, tillij ka m ed stipendiat böndren, att förhöra om  hon änc- 
kian högre ränta dem  aftwungit, än d e  skyldige äro.

Änckian hust. A nna K äm pe inkom  och strax effter bonden  Johan Larsson
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i Biörckby och Östuna sochn. Bondehustrun Maria Olofsdotter i Rörby och 
Bälinge sochn; item hust. Karin i Lunda och Waxala sochn. Först uplästes 
RijckzSkattmästarens Excellences bref här om. Der på frågade Rector änckian 
om hon detta tilstår, nembl. att hafwa aftwungit bönderne högre ränta än de 
skyldige warit? Hon nekade aldeles der till, begärande at den som det falsk- 
och arglistel. hoos Hans Excellxe angifwit, måtte tilhållas det henne att be- 
wijsa, eller och der han det ey gitter, för sin lögn wederbörl. plichta. Hennes 
suppliqve uplästes angående detta, hwilken ligger ad acta, där den och des 
innehåld kan hemptas. Rector frågade henne om hon weet hwem som der 
medh lupit, eller om hon har misstancka på någon wiss? Änckian swarade sig 
fuller icke wetta någon rätt wist, men om någon det giordt så hade Biörckeby 
bonden Jahan Larsson det giordt, ty han allena warit förleden höst i Stockholm 
och hoos Hans Excellrce med en suppliqve, som hon sade sig förnummit warit 
af sådant innehåldh. Johan Larsson nekade hårdt der till att hafwa sådant sagdt 
om henne; allenast för Rijckz Skattmästaren klagat sig, att han intet sielf fatt 
tröska uth säden, och at 12. t:r woro borttagne af honom emädan han wore 
åth Stockholm. Sedan tillstodh han, då änckian böd till att öfwertyga honom 
detta, att han klagat för Rijckz Skattmästaren, det honom blifwit orätt till
fogad; det han intet wiste till hwem han uthlagorne uthgiöra skulle, och at de 
woro alt för odrägelige honom pålagde, men wettande icke af hwem, hwarföre 
han och med suppliqve infunnit sig hoos hans Excellxe om förmedling der på. 
Änckian s:de sig aldrig hafwa pålagdt honom högre uthlagor än som til- 
förende det hemmanet warit skattlagt före, hwar effter kunde sees i jordboken, 
begärandes ytterligare att denna bonden måtte straffas för sin lögn. Rector: 
om I willia hafwa något straff på honom, så måtte I sökia honom wijd tinget.

Änckian i Rörby Maria Olofsdotter klagade att af henne blifwit twenne 
gånger tagne 60. d. penningar, och Tobiam Westher intet welat gifwa henne 
qvittence på dem då han sielf tog dem, hwarföre hon måst andre gången er- 
läggia de samma till Ferners änckia.

Ferners änckia upwijste der emot Tobiae Westers quittence, hwilket uplästes, 
och befans der uti att Maria Olofsdotter war skyldigh samma 60. d. till 
Tobiam Wester då han reeste bort.

Rector frågade änckian om hon på sin siäls saligheet kan eedeligen betyga, 
att hon samma 60. d. twå gånger betalt? Änckian tegh och swarade intet.

Sedan tilsporde Rector Ferners änckian om hon intet kan komma till att 
liqvidera medh Halenio, hwar om hans Excellxe gifwit Consistorio tilståndh 
dem emällan rättmätel. att disponera? Änckian s:de sig altijdh warit benägen 
till liqvidation, hafwandes och till den ändan dlbudit sig at taga tunna mot 
tunna, men Halenium altijdh wijst sig obillig, och welat att hon intet skulle 
få af bönderne. Klagade att hon ännu har så när 2. åhrs rest innestående 
hoos Johan Larsson; och at Halenius intet welat taga detta åhrets ränta af 
honom, sedan hon uthtagit 12. t:r sädh på sin rest, utan lofwat bonden at han 
intet skulle uthgiöra af resten något till henne. Sedermer uthlät Ferners änckia 
sig, att för alt det ränn hon hafft med detta wäsendet och till att undslippa 
alt wijdare förtreet och omak här med, wille hon gifwa all sin praetension effter, 
som hon har inne hoos bonden, och den in på Halenium transportera, om hon 
kunde fa behålla, det hon i åhr af bönderne upburit. Rector sade sig icke kunna
21 — 7 3 4 2 2 0  SaUanJtr
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d et giöra för hans Excell:ces b ref skull, som  begär at änckians fodran skall 
hen n e effter handen, och  icke a f 1680  åhrs ränta allena, tillmätas, utan w ille  
försäkra henne på, at fougden skall effter handen lefw erera henne i gården  
resten. H o n  swarade d e t aldrig lära kunna sk ie, emädan böndren förr lära af- 
träda hem m anen, än de w illia betala sin skuldh, begärte ännu at f l  behålla 
sin upbördh, så w ille hon cedera all sin rätt och  aldrigh kräfwia något m ehr 
a f bönderne.

Rector: om  så skall wara, så m åste H alenius d et effterlåta, så at han icke  
kom m er och  klagar ö fw er d et han icke blifw it maintinerad w ijdh hans Excelkces  
bref. Skickade fördenskull Secretarium , och straxt effter Prof. N orcop en sem , 
till H alenium , at förhöra, om  han d e  a f änckian offererade w ilkor wedertaga 
w ille , låtandes henne få behålla d et hon a f bönderne uthtagit? D o ch  så at han 
effter åth icke må klaga sig b lifw it för när g iordt i någon m åtto em o t h:s 
Excelkces bref. H . N orcop en sis och  Secretarius k om m o igen , och berättade, 
att fast d e på d et högsta sök t w inna och disponera H alenium  till sam tyckiande 
af detta, han icke d este m indre intet w elat sig  der till beqwäm a låta, utan äntel. 
w illia hafwa 15. t:r till d e t ringaste igen  a f d et änckian a f bönderne exeq ve- 
rat; sagt sig icke kunna fa e llies sin refusion igen, emädan bönderne för w orto  
hem m anen afträdande, än sin skuld uthgifwande. Sade och  h. N orcop en sis sig  
lofwat H alen io , at C onsistorium  skulle försäkra honom  e tt åhrs Prolongation  
af stipendio om  han nu w ille  efftergifw a detta som  synes nog raisonabelt, m en  
H alenium  ändå wägrat och  klagat sigh at han intet hafwer at subsistera af, 
fast honom  och  b lef swarat, att d e t in tet är så långt till, förr än han kom m er  
till att upbära detta 1681 åhrs ränta.

R ector och  C onsistorium  tyckte sälsampt wara at han intet stod o  at beqwäm a  
här till, och  på det sättet lindra sitt om ak och  beswär här m edh, hälst em ädan  
Consistorium  will försäkra honom , at fa förlängning på stipendio, och  sålunda 
sin nöyachtige satisfaction. Fördenskull skickades åter Prof. Steuchius till H ale
nium  at förehålla honom  detta, och  at C onsistorium  skall intercedera för honom  
hoos H ans Ex:ce Rijkz Skattmästaren, at få niuta stipendium  ett åhr längre, 
allenast han w ille nu samtyckia här till och  hålla sigh här ud i ingen m åtto  
praejudicerad.

Prof. M icrander swåger m ed H alen io  upkom  och sade H alenium  nu låtit 
sig för C onsistorii skull här till intala, och Professor Steuch som  han nu m ötte  
dijtskickad a f C onsistorio bättre och  wijdare kunna der om  berättelse giöra, 
då han igen kom m er.

Prof. Steuch återkom  gifw andes till swars att H alenius nu wedertagit C on
sistorii budh och wara nögd der m edh, och at Ferners änckia nu aldeles af- 
säyer sig all praetension m edh stipendiat bönderne, och han nu fulkom bl. der 
wijd blifwa må, allenast begärandes, at såsom  han detta alt för C onsistorii 
skull giör, han och m åtte blifwa assecurerat m ed en  skrifft utur protocollet, 
d et han skall hafwa e tt  åhrs Prolongation på stipendio  wisserl. at förwänta. 
H w ilk et och  C onsistorium  tilsade honom  och  resolverade at han en  sådan 
skrifft bekom m a skulle.

Ferners änckia tillijka m ed stipendiat böndren inkallades, och b le f henne  
behörigen förehållit, huru R ector och  C onsistorium  uppå hennes egen  be
gäran m ycket sig  w inlagt om  att kunna intala H alenium  till att sam tyckia detta.
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och ac Halenius and tel. förklarade sig, icke i anseende af någon rätt som änckian 
förmenar sigh hafwa, utan till att gratificera Consistorio, der med benögd, wil- 
liandes nu at änckian här effter icke det ringaste må hafwa at beskaffa med 
bönderne, utan han allena der wid blifwa. Änckian tackade Consistorio som 
welat wara henne i så måtto behielpelig, afsäyandes nu här medh, all sin 
praetension hon kunde hafwa emot bönderne, och at hon aldrig mehra medh 
dem wille hafwa sig at befatta, utan allena Halenius, hwilkom hon all sin 
praetension erbödh. Bonden Johan Larsson förlät hon och det han henne belugit 
hoos H:r Rijkz Skattmästarens Excellence, at hafwa twingat af honom högre 
uthlagor, än han warit skyldig.

H w a r  m ed h  p artern e å  a lle  s id o r  w äl b e n ö g d e  å th sk ild es.
A b se n te  S ecretar io  P rof. B ilb erg  seq u en tia  n otavit, usq«? ad § 1 5.
X . R ec to r  frågade K lin ten  o m  d en  b o n d en , A n d erss  E richson  b eta lt b ö tern e  

han b lifw it sk y ld ig  o c h  sak fä lt tili fö r  u thsläp t sk o g zee ld h ?  K lin ten  n ek ad e. 
B o n d e n  k o m  in  o c h  frågades, huarföre han  begärt d lg ifft  a f  A ca d em ien  m eh r  än  
B u ren ?  S ad es o c h  d e r  h o o s , at C on sistor iu m  inte/ kan g e e  e ffte r  d e t  sam m e, 
fö r  all d e n  skada sk ied d  är, b e sy n n er lig  at d e t  in g en  d o m b  utan  fö r lijk n in g  är, 
tillä tes o c h  h o n o m  dag, d e t  til att u tg ifw a i h öst.

XL Proponerade Rector, at Walskogz bonden [Knut Mattsson] som nu 
alt framgent continuerar medh sitt onda lefwerne medh sin swägerska, hwar om 
tilförende förmält är, effter Archiebiskopens begäran måste ifrån hemmanet för 
förargelsse skuld i församblingen, och besynnerlin Consist. resolution, sade, 
att så frampt det ey skier tätt lärer Archiebiskopen det angifwa för Hans 
May:tt effter de intett lijda honom i församblingen. Resol. Wäntes än här öfwer 
Hans Högwyrdighetz resolution, ehuruwäl man nu som tilförende håller 
honom owärdigh til hemmanet.

XII. Resolverades att [Johannes Johannis] Ne[t]zelius, som fatt stämbning 
at comparera för beg&ngit lägersmål, med h:o Margretas dotter i Bärs ta och 
Nääs sochn, Brijta Nilssdotter, men intet kommit tilstädes, dömes nu effter 
lag och constitutionis. Olai Pauli [Foxelii] comministri i Nääs attest af hust:o 
Margreta insinuerad uplästes, hwar uthi han säger sig warit hoos kåhnan, som 
af Nezelio belägrat blifwit, och besökt henne medh Herrans nattwardh, då hon 
bekänt sig ingen hälsodag hafft, sädan hon födde barnet, icke heller något olof- 
ligit umgänge med någon mansperson mehr än Johanne Nezelio til hwilkens 
nampn barnet och så blif:it christnadt. Sententia. Emädan såsom saken är klar 
och bekänd, effter Nezelii faders capelianens i Wässland h. Johans [Netzelii] 
egit bref till hustro Margreta af d. 14 Mart. 1681, och sonen bem:te Joh. 
Nezelius Rectoris och Consistorii stämbningar motwilleligh försutit, förden- 
skuldh plichtar Joh. Nezelius, effter constitutiones medh public relegation. 2. 
40 mk sölf:ts böter effter lag, uthi cap. 3. §. 1. Gifftb. Stl. skolandes 3. för- 
lijka den dödes moder, som hon åtnöyes medh, och 4. föda barnet effter lagh.

XIII. Prof. Aurivillii skrifft til Consist:m på et blad skrifwen uplästes inne
hållande en rela//on om Erenskiöld, som han mente sig sedt, när de gingo i 
kyrckian i högmässan. Samme skrifft lädes ad acta. Frågades af wachtmästaren 
huruledes han war befalt hoos h:r Columbum ransaka? Swarade sig bewirt 
lof af h. Columbo, hwilket han effterlåtit straxt, och sökt i hans egen kammar 
tillijka medh wachtmästaren, sedan i stugun, och en kammar innan före, så
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och at Prof:r C olum bus skulle sagt, om  d e  andre kamrarne: Jag will taga på 
m itt answar om  han är här, antingen i sökia e ller  intett, G udh beware m ig  
at han skulle wara här i gården! Colum b.: Jag kunne int?/ gådt så snart i kyrc- 
kian, och om  jag w elat nekat Ehr, så borde i gått förr effter, då fo lck et war 
i kyrckian, dock  swarade jag, G ud bättre at sådant är skiedt, G udh beware 
m ig, at hindra Eder der i eller giöra m ig delachtig i sådan synd! Sädan läste 
iag upp kammardören och  sädan källargången säyandes: see , gå  nu hwar I w il
len , om  1 w elat sökt i källaren, hwarföre satte I icke qwar karlarne eller kom m o  
i rättan tijdh. D en  andre kammaren, iag ingen  nyckel hade till, sade iag, see  
i fönstret eller huru Eder behagar. C olum bus sädan sagt sig  in tet talt wid 
wachtmästaren om  afftonen, utan m edh Erich Larsson och den  m edh honom  
war.

X IV . P[etri A lbogii] Cursoris änckia, och  Johan M ichelsson besökare in- 
konwzo. B esökiaren refererade, at änckians son  [Erik H ed b erg] war hos Jöns 
T yreson och  drack, och  sin poike, som  går h oos M agnus [Branzelius] Cursor 
hoos en student W igelius skickade han bort, då råkar Cursors son  m in son  och  
slår honom  twå gånger på m unnen m edh afwuge handen. N är poik en  to g  på 
blöda kom  K ort skom akare och sade: lät blifwa barnet, så tog  den  andre uth  
wärjan och  sade, om  du ey håller m un»en, skall iag hugga titt hufwud i tu. 
D å kom  iag uth, och sade: hwarföre slå i honom ? H an s:de: Jag skall lära honom  
stiäla, d ig  skall iag och  wijsa. Jag sade, k om m e wij ihop , skole i see . En tijdh 
effter, skulle iag gå h oos Rhodin och  kräfwia, då står m ohren hans i dören; 
då sade iag skall iag klaga på honom ? M agnus sade d et är in tet åth. M ohr 
ropade in oss och sade, w ill i göre m in son tilfredz, w ill iag g e e  ehr effter  
hwad han, er son, m ig tillfogat; sade han, m in har ey  något giort. Så sade 
hon här kom  en  m yssa bort som  kostade 24. d. och e tt  par lappskor och  
handskar, alt till 40 . dr wärde, och  eder son  d et för 3. åhr sedan tagit. Fadren 
wij ste och  M agnus A lström s attest om  gåssen, at han stält sig  wäl så länge 
han war i hans denst. Änckian sade m isstancka hade iag, m en in tet lägger 
honom  till; doch  hade han stulit itt par knifwar tilförende. Sade sig  w elat för- 
lijkas m ed honom . R ector påm inte henne huru han förm ant henne offta, och  
huru swårt d e t är m edh sådane beskyllningar, effter man här ingen w iss an
ledning har, m ycket m indre der a f att hennes son den  andre slår.

Besökiaren sade orsaken warit aff thet, han enn gång henne angifwit för 
acciis.

Rector sade änckian sagt för sig om beskyllningar, och frågade nu hwad det 
wore, och för hwad orsak hon förd t de ord, at han aldrig borde wara i Cro- 
nones tienst om så sant wore. Sade sig förmant henne mycket at förlijkas, 
och ellies achta sig i detta fallet, och nu böre swara derföre.

Änckian sade sig sed t sådane skoor i hans kammar etc.
Rector bad henne gå uth och förlijkas med honom innan dom faller, hon 

skiämmer sig ellies och sitt huus. Säyande henne och som allena blef inne, 
huru hon hans, besökarens, huus skiämt, och torde intet kunna bewijsa honom 
det, och att hon bekant, att sin son slagit gåssen derföre.

Sedan kommo de in och dlfrågades om de wore förlijkte, de swarade alle- 
redo att de wore förlijkte. Hwar på de och handtoges in för rätten. Gåssen 
förklarades frij för alt åtal, och beskyllningh för slijkt.
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Reversus Secretarius seq. notavit.
X V . D ecanus facultatis philosophicae anmälte
1. Jonam  G allerium  w illia disputera d e  venatione. Frågades huru han den  

will tractera? S:des historice. Res. om  han intet tracterar d et argumentet juri
dice, effterlåtes honom  at ventilera dett.

2. Joh. H olm dalium  d e  principiis act. humanarum.
3. Joh. O lderm an de opibus in republica.
4. Carl Viriin d e m odestia.
X V I. Frågade R ector om  icke Bringens gård far sällias, och den som den  

kiöpa w ill, far m edh arfwingarne accordera der om  d et bästa han gitter? Swa- 
rades at ingen kunde d et hindra. Qvaestor påm inte att h. Rudbeck sagt d et  
sterbhuset är A cadem ien skyldigt, m en w iste in tet något wist, utan h. Rudbeck  
kunde tillijtas om  underrättelse här om .

X V II. Anm älte R ector en  wara ankom w en ifrån Pernow, och fått Kongi. 
M:tz tilstädielsse, at få gå om kring och  sambla coliecter till sin brors ranzon 
som  sitter fangen i Turkie. R ector begärte C onsistorium  w ille betänckia sig, 
och taga rundel, m ed sig i kyrckian om  söndag at gifwa i bäckenen.

X V III. Begärte R ector at Bringii åkers deln ing e ller mätning måtte före
tagas, em ädan stadzm agistraten der om  m ycket anhåller.

X IX . Qvaestoris h. Arrhenii m em orial insinuerades och uplästes, som här 
ord ifrån ord införes, så och  anteknades hwad der på punctew ijs b lef resol
verat, nbl.:

1. Effter som  nu näst på söndagen skall hållas syn emällan Skiefftuna präste- 
bord och Acad:s hem/wan Wålstad och  Ystadh [Ista], som  och på Sunnersta 
praebendehemman, och  iag in tet kan bijwijsta m ehr än den ene synen, ty 
frågas hwem  som  skall på Acad:s wägnar bijwijsta den  andre?

"Resolutio. Qvaestor bijw ijster synen wid Ystad och  Wålstad, och inspect. 
aerarii h. Arrhenius synen i Sunnersta tillijka med bookhållaren, skolandes den  
samma nästkom m ande onssdag fortställas.

2. K yrckiowärden och näm bdem annen, Erich A ndersson i Sund och Bro  
sochn, som  i w intres begärade Acad:s henuvan W ässby der sammastädes effter  
Erich Erson, m en sedan åtrade sig, har nu åter låtit sig  öfwertala, at det em ot- 
taga och nu straxt träda, doch m ed den  condition att han slipper gifwa städzel. 
H warföre har man måst honom  det bewillia, dock  till V. Con. ratifica//on, 
allenast han e llies är richtig, och hem m anet wäll hand terar; nu begäres samme 
ratification. Resolutio. D e t  bewilliades.

3. M ats 01[o]fsons i U gglestad arfwingar, hafwa, mädan nya rättaren och  
bonden war ute och  sådde sin åker, borttagit och affört, humblegårdz stören, 
och sagt sig  skola borttaga jämwäl hum blegårdzrötterne och giärdzgården, 
sampt e tt  huus e ller annat, hwarföre söch te  iag a f befal. R ox sådant adsistence 
em ot dem , som  här föllier copialiater, och  kan läggas till acta, att Ven. Con
sistorium  må sig der a f kunna betiena när så behöfw es.

Resolutio. D er  om  begäres assistence a f befal. R oxen. Hwar på hans sedel 
till länssman uplästes.

4. Effter som  h. landzhöfdingen warit siuk, så at deputati icke kunnat honom  
upwachta effter förre V en. Consistorii sluth, och iag nu m åste resa af och an 
på syner och  annat, icke kunnandes till sam m e ärenders förrättande wara längre
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hem m a, ty begäres tienstl. att någon annan må i m itt ställe förordnas till 
föredraga hans nåde Acad:s angelägenheter, serdeles at sökia ändtel. och full- 
kom bligit sluth i åkerwäsendet, d e t han i S tockholm  lofw ade giöra då han hijt 
kom m e, hw ilket och nu wäl skie kan, effter h. [Johan] Ehrenhielm  förnim m es 
giordt sin broder fullm ächtig i saken.

"Resolutio. Qvaestor låter sig det wara recomwenderat.
5. Acadrs bonde Eskill [M attsson] i K ippinge fält till stora böter för d et han 

bränt eker, och  har Acad:n för detta hoos m ålsäganden w unnit dilation för 
honom , at betala effter handen, m en nu wijsar bonden sig ow ettig , som  Abra
ham Persson [W inge] skrifwer, och  förorsaker till at nu söka fullkom blig exe-  
cution. H w arföre har iag skrifwit honom , Eskill, till, och befalt honom  innehålla 
m edh alt ow ett, betalandes något i sänder, heller förmå och w inna fröken till 
någon m isskundsam heet och tillgifft. Ellies låter A cadem ien gen om  execution  
taga uth sin fordran af honom , och sedan för d et öfrige lem na honom  uti 
frökens händer. Frågas huru man wijdare skall tee  sig  m edh honom , så at 
Acad:n icke må gå sitt qwitt?

Resolutio. Academien måtte först sökia sitt uth, om det så är, att det äntel. 
skall gå till execution.

6. Skrifwer Abraham Pärson [Winge] i samma bref som här bijfoges, sig 
fådt å nyo h. landzhöfdingens ordres, att giöra för h. Adolph Tungel execu
tion på änckian i Ultuna, och råder till söka hoos h. landzhöfdingen dilation 
för henne till hösten. Frågas om icke Academien är bäst och nyttigast att 
hålla sig wid cautionsmannen, och låta honom bekymbra sig om änckian, som 
han bäst gitter.

Resolutio. Det tages der hwad hoos henne kan finnes, i det öfrige hwad 
som felas, så sökies det hoos honom.

7. Effter V. Consist. sluth har iag talt m edh h. Samuel Stehn om  m ätningen  
i Läby, och har han lofw at den förrätta, så snart han far w etta, hwilke som  
äre interessenter, och när ingenieuren h. H offw enius kom m er hijt till orten, 
hwar om  han måste hafwa underrättelse.

Resolutio. Han måtte hafwa af Qvaestore underrättelse der om, hwilka som 
äre interesserade.

8. Effter som iag ännu icke fått någon åbo på Wäsby [Ulvsväsby] i All- 
munge sochn, så har iag skrifwit uth, att bookhållare änckian brukar samme 
hemman i åhr som tilförende, hoppes det icke mishagar V. C. effter som hem
manet ellies blifwit i åhr obrukat, och sedan icke kunnat uptagas utan någon 
frijheet, och änckian således welat hafwa den henne lofwade spanmål.

Resolutio. Det är rätt och at hon sitter der så länge.
9. H arbo rättarelag äro wane till bärga e t stycke af Acad:s nyrödning, som  

icke går till stallet, utan plager ellies sällies till andre. I åhr hafwa d e intet 
kunnat sam m e h öö  uthföra eller föryttra, sedan föret så hastigt uphörde, m ehr 
än allenast 3. skrindor e ller  som m arlass å 10. m k lasset, em ädan det är grofft, 
ligga 7. lass än qwar, som  intet äre sålde; d och  har rättarelaget lofw at lefw e-  
rera 30. d. kopp*r:t för altsammans, och taga dädan när d e  kunna, m en begära 
der hoos att få detta ängstycket arrendera, effter som  de m ycket tarfwa samma 
foder, som  och  derföre att ellies m ycket orichtigt och ojäm pt tillgår m ed bärg
ningen. H w ilken  deras begäran synes wara skiälig och Acad:n intet skada.
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'Resolutio. D e  få arrendera för d et m äste som  man kan fa.
10. Carmen har effter ordres sålt i H elsingeland spannem ål till forlönens  

afbetalning, och  har nu qwart in m ot 40 . d. k:t i hw itt m ynt, som  in tet w ij- 
dare kan så högt uthbringas; beder derföre at blifwa skadelöös, så at d et nu på 
sam m e m ynt afgår, intet må kåmma honom  till gravation, d et som  synes skiä- 
ligit, effter som  han in tet kunnat närmare proportionera, ey  e ller  w ettat af 
m ynte placatet den  djden  som  d et ännu icke war resolverat. Res. Fantz skä
ligt at bewillias.

N u  föllier e tt extract a f h. Qvaestoris bref till And. W inter, angående några 
ärender som  beträffa Acad:s bönder, och  han begärt swar på. Hwar öfw er  
Qvaestor begärade V . Consist. täcktes wijdare och fullkom bl. at resolvera.

1. Citation på h. G ustaff O llieqw ist öfw ersändes, angående åleflsket wijd  
Forssby, som  arrendatoren wijd G rönö uthhuggit. H w ilken  arendator ellies och  
låtit sin dam stå ofärdig, hwar igenom  w atnet upstigit på Acad:s ägor och giordt 
dem  stoor skada; som  och  giordt sigh wäg öfw er Acad:s åker. Resolutio. 
Citation öfw ersändes till Stockholm  under V. C. couvert at lefwereras igenom  
Ringium; och  söken  I arendatoren m ed d et sam m e för den skada han tilskyn- 
dat Acad:s ägor, och den wäg han giordt öfw er des åker, hwilken lagl. afskaf- 
fas igen.

2. C ronofougderne fordra på skepzhielpen , och hota Acad:s bönder m ed  
pantande.

Resp. Eder öfw ersändes K ongl. M:tz allernådigste bref till h. landzhöfdingen  
i W ästerås, at maintinera Acad. wijd des privilegier, och in tet låta C ronones 
betiente på något sätt befatta sig m ed des god z och  bönder em ot högstbrte 
Kongl. privilegier. Item  öfw ersändes tryckt extract a f sam m e privilegier 24. 
exem plar, hwar a f g ifw es dll h. landzhöfdingen, så m ånge som  b ehöfw es, att 
uti des bref till cronofougderne öfw ersändes, som  här i Upland sk iedt är, hwar 
om  i beställen. Sedan gifs itt exem plar till hwar A cadem ie rättare, at w ijsa för  
sig när så behöfw es. O ch der något dröyes m ed h. landzhöfdingens bref till 
cronofougderne, så låte Acad:s rättare dem  i m edier tijdh see  sine exem plar. 
O ch läre altså d e  afstå m ed derås fordran och  hoot. M en skulle någon wara så 
obetäncktsam , att han här em o t g iorde, så skaffar strax der på w ederbörlige  
attester och  dem  hijtsänder, at man genast kan den  sam m e anklaga hoos M aye- 
stetet, såsom  des förbodz öfwerträdare. Tager och ed er en  vidim erad cop ie  a f  
K ongl. brefw et till h. landzhöfdingen; låtandes sk iepzhielpen  m ed allerförsta 
hijt lefwereras, såsom  den  der hörer Acad:n till effter K ongl. privilegier och  
donation A :o 1647. d. 2. Septem br.

3. A ngående m yntet så rätten I eder effter K ongl. placatet, som  tryckt och  
nu publicerat är, icke tagandes en  ducat högre än 12. d. 1. rd 6. d. carolin
7. m k 12. örsstycke 12. ör kop p an t, m edh m indre I w illien  sielfw e stå för  
skadan.

4 . Jag har m ed stort beswär fått en  som  em ottagit Biugstad hem m anet, 
m en han har ingen caution. Resp. H an far hem m anet, m en  skall lijkw ist skaffa 
caution så snart sk ie kan.

5. D en n e  bonden  begärer till läns at så åkren m edh, 7. f:r korn, som  der 
liggia effter änckian. Resp. D e t  bew illies, allenast han richdgt betalar.
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6. Änckian som  der förr warit, och  är m ycket älendig, supplicerar at få 
behålla en  k oo , och en  tunna rog till sine barns uppehälle.

'Resolutio. V. C. lärer förklara sig  der på när d et warder hållit.
7. D en n e  änckian är skyldig 4 2 2 . d. 11. ör kop{*zr:t 80 . t:r spanmål, och de  

arme creatur hon hafft, som  äre kände till A cadem ien äre så uthm agre at 
man fruchtar om  de kunna lefwa, frågas hwar man skall giöra af dem ? Resp. 
Altsam m ans lefw ereres, effter edert förslag nya bonden i händer, at der om  
wårda, så länge man får någon annan uthwäg för dem , mächtas han lösa något, 
så må han wara närmast.

8. M unketorpz bönderne äre m ycket orichtige m ed sin cronotijonde, och  
will gew allieren intet adsistera mig, m ed m indre han får något m ehre än den  
w anlige länsmans tunnan, effter sochnen är stoor.

Resp. G ew allieren giör sin flijt, och lärer V . C. resolvera för honom  hwad 
som  skiäligt är.

Resolutio. U thi detta extractet fans Qvaestoris till W intren på des fråge- 
punchter afgånge swar rätte och  ratificerades, allenast till d. 7. punchten uti 
detta extractet b lef änckian bewilliat, at få behålla koon  och  en  tunna spanmål. 
Item  till den  8. punct att gewallieren'får 1. t:a spanmåls förökningh.

X X . Qvaestor påm inte att Loccenii änckia får sin underhåldz spannemål, 
em ädan h. A lbert T igerK lo fått K ongl. M ay:ts bref på W ittulsängs hem m at. 
Resolutio. D e t fants skiäligt.

X X I. Proponerades om  sal. B erelii änckia pousserar på execution  öfw er  
K nut M atsson i W alskogh. Resolutio. Qvaestor låter detta wärcket wara sig  
angelägit at förfodra till w ederbörligit uthslag, och  att bod en  blir qwarståendes.

X X II. Soldaten H ans Persson i Forssa och  T eenstad sochn supplicerar att 
få itt åkerstycke at bruka w ijdh hem m anet, em ädan han d et förr besuttit, 
och  hans fader för honom ; berättade att den  som  nu är der på, illa häfder det. 
Resolutio. D e t  ransakes först här om , huru m ed hem m anet beskaffat är, och  
d et af d es åbo brukas, för än man till någon resolution skrij der för denne  
H ans Pärsson.

D . 30. Aprilis.
C onsistorium  majus d. 30. Aprilis, närwarande R ectore h. Lundio, h. Gart- 

man, D :r H offw en io , h. A rrhenio, h. N orcop en se , h. S pole, M . C olum bo, 
M . M icrandro, h. B ilberg, Qvaestore h. A rrhenio och  Secret:o.

I. Prof:s Steuch och  W u lff excusera sitt utewarande utur C onsistorio för sin 
opassligheet skull.

II. M agnus [Branzelius] Cursor inkom  och  berättade att D :r D aniels [Side- 
nii] änckios dotter, swarat d et hennes m oder sagt sig ingen åker w illia hafwa 
af A cadem ien.

III. Gabriel T vetoviu s och Joh . U hr begära testim onia. Resolutio. D e t  be- 
williades.

IV . R ector anm älte Prof. Schütz begära at få introduceras nästkom m ande 
tijsdagh. Resolutio. D e t kunde intet nekas.

V . U plästes h. ProCancellarii A rchieb iskopens bref till C onsistorium  a f  d. 
26. April, där uti han begär, at em ädan Erich M atsson i W alskog och  Bälinge
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sochn, intet allenast emot trogen och alfwar förmaning för längst begynt ett 
frijeri medh sin swägerska h. Margreta i Lyttan, utan och der på itt olofligit 
umgänge folgt, continuerandes alt framgeent medh sitt onda lefwerne, hwar 
med de giöra i församblingen en stoor förargelse. Consistorium fördenskull 
wille för Gudz ähra, och de enfaldiges siälegagn skull hielpa till att denne 
grofwa förargelsen måtte hemmas och styras, kunnandes det på det sättet aller- 
bäst skie, om de komma till at skillias, och bonden flyttia utur församblingen, 
och ifrån Acad:ae hemmanet, som han åbor, afsättes.

Rector mente detta wara skiäligt, i synnerheet emädan förr resolverat blifwit, 
at så skie skulle, och han lagl. afsagd worden.

H. Norcopensis: förr än wi) skrijda till en sådan resolution at bydrifwa 
honom, så måtte han ju först annorstädes dömas der ifrån, och wijdare ran- 
sakning här om skie, ty om wij det giöra, och bonden söker något wijdare, 
så lärer consist:m ecclesiasticum (hwars skärskådande om denna saken iag nu 
intet examinerar) intet bijfalla oss at förswara det samma.

Rector: iag kunde swara derföre, och taga på mig derföre alt answar så 
frampt således icke förr warit resolverat, sade desse skiäl wara, hwarföre han 
af hemmanet drifwas skall, nembl. emädan han 1. omöyeligen kan för execu- 
tion skull praestera praestanda. 2. Kan det intet wara någon contractus bonae 
fidei, effter han är infamis. 3. är det tillförende utan h. Verelii protest resol
verat, at så skie skall. 4. Anstår det intet Academien at hafwa en sådan på 
sitt hemman. 5. är han dömbd i HofRätten till 80. d. sölfwermynt. 6. Con
sistorium ecclesiasticum och ProCancellarius begärer at han sig utur församb
lingen förfoga skall, williandes i wijdrigt fal1 sökia Hans Kongl. May:tt, doch 
will Consistorium hafwa honom qwar, per me licebit, men aldrig medh mitt 
samtycke.

H. Norcopensis: will Eder Magnificentz swara derföre, så må det så wara. 
Rect.: det behöfwer iag intet, emädan tilförende så blifwit resolverat.

D. Hoffwenius, h. Spole, och M. Micrander mente det wara bättre at han 
blir qwar, emädan h. Verelius sponderat och gått i god för honom, ty tör 
hända, at han ellies aldrig betalar Academien sin rest.

Rector: det är betänckeligit, och medh widtuthseende conseqventier sam
manfogat at en Professor skall gå i caution för en sådan, och den som är 
kommen uti stoor skuldh.

Omsider stannade Consistorium enhälleligen wijd Rectoris mening, och slötz 
at han sätties af hemmanet, och den som förr är af Qvaestore wedertagen til- 
sätties under det wilkor som förr resolverat är.

VI. Acad:ae rättare Erich Andersson i Dragby och Skuttunge inkom, berät
tandes sig lefwererat brefwet till Be[h]mers fru, och effter han intet sielf 
warit hemma, altså henne welat taga copie af brefwet och låtit honom få til- 
baka brefwet med sigh, hwilket han intet welat. Sade sig hafft häradzdom- 
maren med sig, som der om kan gifwa en skriftelig attest.

VII. Per Stafsson bookbindarens Siwertz dräng inkomb, tillspordes huru 
offta han legat hoos Siwertz pijga Maria Johanssdotter? Swarade intet mehr 
än en gångh.

Pijgan Maria Jahansd. inkom, dlfrågades huru månge gånger han legat hoos 
henne? Swarade 3. gånger.
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Frågades om  hon w iste att han war giffter? Swarade sig d et wist.
F:s om  han tog  henne m edh wåldh? Swarade sig  icke kunna det säya, m en  

sig swurit och  w ijst h onom  från sigh.
F:s om  hon är m edh barn? S:de sig d e t icke kunna wetta.
Per Stafson inkom b, frågades huru m ånge gånger han henne belägrat? B e

kände d et in tet warit m ehr än 3. gånger, om  d et warit så m ånge gånger. Sade 
henne in tet stort nekat der till, och  henne m ehr gått effter honom , än han 
effter  henne. Sade sig gått först till henne i bäncken, m en henne sedan kom m it 
om  afftorne i hans bänck till honom .

Sentenda. Effter klara strafordningen om  hoor, så böter han 80 . d. sölf:r:t 
och  hon 40 . d. Kunna d e  in tet b öte , så löp e han gadopp, och  hon slijte rijs, 
warandes i d e t  öfrige rem itterade till consist:m  ecclesiasdcum .

VIII. Inlefwererade Qvaestor h. Arrhenius en  reladon om  W ittulsängh, huru 
d et kom m it till A cadem ien, och der blifwit, hw ilken lades ad acta.

D . 4 . Maj i.

C onsistorium  majus d. 4 . M aji närwarande R ectore h. Lundio, h. Gartman, 
h. N orcop en se , h. Spole, M. C olum bo, M. M icrandro, h. B ilberg, h. Qvaestore 
och Secretario.

I. Lätt R ector föra ad acta at Joh. Brit[h]m an bew illiades effter predikan i 
dag, testim onium  och  3. rd af dem  som  i cassan finnes.

II. Item  B othvido G ladheim  och Bartholdo Duraeo O stgoth is testim onia, 
och

III. att 7. a f Professorerne som  i kyrckian w ore nbl. R ector, h. Gartman, 
D . H offw enius, h. Spole, M. Colum bar och  h. Bilberg, bew illiade den  främ
mande Pernoviensi, som  begär stipem  dll e n  fånges ranzon i U ngern 2. mk 
sölf:t hwardera, d et sam m e bew illiade för sine personer och  så h. N orcop en sis  
och  Qvaestor. Consistoriales m en te at man kunde sända till d e  andre Professo
rerne, som  nu intet tilstädes w ore, att d e  och  gifwa h onom  så m ycket. För
denskull resolverades at Secretarius författar en  lista på dem , och sänder denn  
om kring g en om  Cursorem , kunnandes sedan penningarne lefwereras a f honom  
till Pernoviensem .

IV . Andreas Tayard begär och  testim onium . H . Spole sade sig  känna honom , 
och  at han w ore en  wacker karl; fördenskull bewilliades d e t samma honom .

V . U plästes K ongl. M :tz b ref till 111. Cancellarium a f d. 31. Julii 1680. 
för studioso And. T orselio , at blifwa accom m oderad m ed duplici stipendio, 
hwar om  och  så m edfölgde h. R ijckzD rotzens E x ce llx es  recom m endadon för  
honom  till Consist:m  a f d. 13. D e c e m b m  1680.

"Resolutio. Så snart som  d e  andre som  d lförende hafwa H ans May:tz försäk
ringar der på blifw it accom m oderade, så skall han wara der dll närmast, mu
tandes i m edier djdh  p ro lon ga /ion  på sitt sim plici. Qvaestor m ente man kunde 
adressera h onom  dll facult. theologicam , hwarest nu itt duplex sdpendium  
ö p e t blifwer.

Rector: d e t är förr w ordet försäkrat Canuto A usio , hwar ifrån wij nu intet 
kunna gå, d e t  och d e  andre C onsistoriales bij fö llo . Qvaestor: d et är under w il- 
kor h onom  w ord et lofw at, nbl. så frampt han lagar at Acad:n kom m er till
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sin betalningh. Rector: Jag w ee t att han giör sitt yttersta der rill, och  h oos  
honom  fattas ingen willia.

VI. Proponerade Rector sal. Rugmans änckia [Britta], begära något at betala 
bardberare lön en  m edh, som  läkt hennes been , em ädan hon ingen  ring haf:r 
at betala m edh.

H . N orcop en sis sade wara betänckeligit at gifwa henne af publico något, 
utan om  de som  nu tilstädes w oro, w ille gifwa henne 1. d. sölf:r:t hwar, m en  
der till nekade Consistoriales. O ch b le f resolverat at effter som  cassan är nu 
m ycket fattig, fördenskull hon denne gången intet kan blifwa der m ed hulpen.

VII. Prof. Steuch ursächtade sig icke kunna upkom m a för sin opassligheet 
skull.

VIII. Stud. R om ferus inkallades och frågades om  hans wederpart N ie . H og-  
vallius war tilstädes? Swarade ney.

R ector sade sig fuller stäm bt honom  till i dag at com parera, m en  nu intet 
kunna dömmas, em ädan d et är en  g ro f sak, och  han warit h oos R ectorem  
sedan cita/;on afgick. Fördenskull resolverades at en  skickas uth till honom  m ed  
norifica/;on, at han ändtel. till lögerdage» inkom m er, skolandes e llies lijkafult 
d om en  afsäyas, antingen han kom m er eller intet.

IX . R esolverades at bref skulle skrifwas till stad2 magistraten om  inhyses  
fo lk  som  till en  stoor m yckenheet här samblat sig  i staden, och giöra m ycken  
förtreet och skada.

X . Skickade R ector wachtmästaren till bookbindaren Siwert, at ankundiga 
h onom  d et han upphåller sitt rienstfolck i fängelset till nästkom m ande onssdag, 
då d e  skola stå sitt w ederbörlige straff.

X I. R esolverades at bref skuile a f gå  till K ongl. H ofR ätten  om  Tom pta- 
saken, och der uti begäras, att, em ädan jordäganden [o: Fredrik Leussner] 
a f T om pta m otw illigt försurit lagm anssynen, som  henne i fiol a f K ongl. H o f
Rätten gunsrigt b le f bewilliad i e tt des afgångne bref till h. G eorg  G yllenstierna, 
och  han alt jämpt fortfar, att utöda och  försällia skogen , A cadem ien må blifwa 
maintinerad w ijd Sw eriges lag och  sin lagl. w undne dom b.

Acad:ae böndren i Örby Erich O lson , och  Carl Jonsson , sampt A nders Pers
son  och  A nders E rsson‘grefwinnans bonde i Elfgiäle inkom m o, sade at Leus- 
ner hafft för någre dagar sedan 20. st. hion på skogen  och fält honom , och  
äfw en så åthskillige gånger i wintras. Frågades om  skogen  war i förbod satter? 
S:de jo, för 4. åhr sedan, klagandes at man intet far blij wijd förbodet, Sweriges 
lagh, och  w unnen rätt.

R esolverades och  at Q v gestor skrifwer befal. R ingen här om  till som  nu är 
i Stockholm , at han anhåller h oos h. landzhöfdingen och  Åkerm arck, att d et  
här uti må fa blifwa w ijd förbodet, och  rem onstreras honom  att byn på detta  
w ijset ödeläggias, em ädan han Leusner utöder d et ena åhret effter d et andra 
skogen , A cadem ien till förtreet, och justiriens elusion.

X II. Studiosi Jonas Laurentinus, Joh . B etulander, Johannes A lliin , Arfwid  
Juring, Joh. Stockberg, Israel Pourell och Johannes Huswedel, angåfwes af 
wachtm ästaren, at hafwa under predikan spatzerat förleden  store bönedag på  
gatorne.

Karin Jöransdotter D uw alternes kokerska, angafs och så derföre, och  til- 
spordes hwij hon  så den dagen warit ute? S:de sig icke skolat gå uth den
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dagen der icke hennes herrar och praeceptoren warit opasslige, då hon af dem  
om bed in war, at gå effter kalt dricka åth dem  h oos en  kokerska i G rabbens  
gårdh, em ädan de sielfw e intet hafft annat än färskt dricka. H o n  insinuerade  
praeceptorens Jacobi B oéti attest der om  att hans h. d iscipel så wäl som  han 
den dagen warit anträffade a f paroxysm o tertianae, och kunde fördenskull intet 
umbära henne utur gården.

Resolutio. A ldenstund hon  gått sine husbönders ärende hwilka siuke legat, 
och H ans M :tt i sitt placat undantager dem , som  i sådant fall behindrade äro, 
fördenskull slipper hon denne gången, m ed åthwarning at in tet försum m a sig 
en  annan gång at gå  i kyrckian store bönedagen. Sedan exam inerades studen- 
terne, och  Jonas Laurentin berättade at då han tillijka m ed flere sine landz- 
män suttit hem m a em ällan i . och  2. om  böndagen, stadzwachtdrängen [Gab
riel] kom m it upp till dem , och frågat hwarföre d e intet gå  i kyrckian? D em  
swarat, att d et w ore tijd nog ändå, em ädan det in tet war sammanringt. Con- 
testerade högl. sig in tet w ettat at d e t war sammanringt, em ädan d et war så 
långt ifrån kyrckian. Sade sig straxt gått i kyrckian, sedan stadzwachtdrängen  
war bortgången. F:s huru m ycket d et war lijdit m edh gudztiensten  då han kom  
i kyrckian? Swarade d et warit halfpredikat.

Johannes B etulander inkallades berättade sig gått upp från m åltijden till 
Laurentin, och wachtdrängen träffat honom  der, då d e  intet w ettat huru m ycket 
d et war lidit, intet e ller smakat något sedan d e  g in go  ifrån m åltijden, williande 
d et m ed eed h  erhålla.

Johannes A iliin  inkallad sade wachtdrängen träffat dem  h oos Laurentin näst 
effter det war sammanringt, som  de då kunde tänckia, effter de intet w ist att 
d et war så m ycket lidit, sade dem  och fördenskull swarat stadztienaren då han 
kom , at d et w ore tijdh nog at gå i kyrckan ändå.

Gabriel stadztienare inkallad tilfrågades huru dagz d et war, som  han råkade 
desse studenter? S:de sig  gått utur kyrckan näst effter texten war upläst, och  
träffat först Årström  och en  annan ungh karl, som  tillijka m ed wachten gick  
utur kyrckan, på gården hoos Ferners, då han sagt sig skola ginast gå i kyrc
kian igen. O ch  sedan träffat d esse  uppe i Laurentini kammar, finnandes en  
kanna ståendes på bordet, de nekade der till at någon kanna der stodh. Gabriel 
sade at d et antingen war ett stoop  eller en kanna. M en d e nekade och så der 
till. Gabriel berättade och at den  som  m ötte honom  i dören, då han kom  upp 
till dem , swarat, hälsa dem  god  dag, wij skola rätt nu kom m a. Laurentin 
bekände sig fuller m ött honom  i dören  m en intet sagt så åth honom , utan at 
de w ille nu gå i kyrckian, och w iste in tet huru dags d et war.

Johan stadzwachtdrängen inkallad tilspordes om  han war i dören  hoos de 
här studenterne, då Gabriel war der och  råkade dem ? H an s:de sig icke warit 
så när, at han kunde see  något der inne, utan hört allenast några ord d e sagt. 
F:s hwad d e  sade? S:de hälsa dem  god dag wij skola rätt nu komma. Sade och  
at Årström  och  en annan ung person  w ore och utur kyrckan, och gifw it dem  
elaka ordh. R ector frågade wachtmästaren hwij han intet d et angifwit h oos R ec
torem ? W achtmästaren sade sig in tet det wist. Gabriel tilstod sig d et sagt 
för honom , wachtmästaren, m en han swarade sig d et icke kunnat minnas. 
M agnus [Branzelius] Cursor inkallad tilspordes om  han icke fådt ordres at gå  
till wachtmästaren, och taga lista på dem  som  warit borta under gudztiensten
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store bönedagen, och citera dem  till Consistorium ? Cursor swarade jo, och  sig  
stäm bt så m ånge som  wachtmästaren angifwit. A llenast honom  i dag först 
näm bdt H elgon iu m  och en  gottlänning, som  warit då ute och  han in tet w iste  
nampn uppå. H w arföre resolverades at d esse  till näste C onsistorium  skole cite
ras.

Johannes H usw edel inkallades, berättade sig warit både i ottonsången, hög
mässan och  aftonsången, och em ädan han den  dagen intet något smakat, har 
han fatt ondt i m agen och gått uth, då prästen slutit predikan. Sade Pourel 
som  då warit m edh, kunna d et samma bewittna.

Israel Pourell inkom  berättade d et samma, m en wachtmästaren sade d et  
warit näst efter texten  war upläsin.

H u sw ed el sade det warit m ycket senare, och att han fad t ondt i m agen effter  
han in tet ätit och stådt hela predikan igenom . Sade predikan warit stackat at 
pungen knapt fadt gå om kring, och effter  d et sångs twå långe psalm er effter  
åth, fördenskull drogz gudztiensten  något långt uth.

Arfwid Juring inkom , berättade sig  fått ondt i kyrckan, begynt på att frysa, 
effter d et war hans fråsedagh, d e t han sade sin praeceptor och den  som  fölgde  
honom  kunna wäl bewittna.

W achtmästaren swarade honom  in tet gått hem , då han förste gången m ötte  
honom , och han kom  utur kyrckian, utan gått tilbaka åth kyrckan igen, och  
sedan åter igen m ött honom  då gudztiensten  war ute.

Joh. Stockberg inkom , berättade at Arfwid Juring begynt at frysa, och derföre  
begärt at få föllia  sig  hem , och  liggia h oos honom , emädan hans praeceptor 
warit ute och hafft nyckelen m ed sigh, och  då d e kom m it uth in m ot Brunnii 
stenhuus, fråssan öfw ergifw it honom , hwarföre d e gått tilbaka åth kyrckian 
igen, och  m ött H u sw ed el m ed Pourell, då d e  sagt at predikan w ore ute, hwar
före d e och gått hem .

W achtdrängen skickades hem  till Jurings praeceptor, at förhöra om  d et då 
war hans fråsedagh. K om  igen  och  sade sig intet funnit honom  hem m a.

Sententia. Jonas Laurentinus, Joh. Betulander, och  Joh. A lliin  sittia 2. dygn  
i proban. Arfwid Juring och  Joh. Stockberg, Joh. H u sw ed el och Israel Pourell 
i e tt dygn, m ed förm aning at intet kom m a wijdare m ed sådant igen, wäl 
w ettandes at der d et skier, så lära d e få hårdare straff, som  Kongl. stadgan  
uti detta mål förmår.

X III. Qvaestor berättade at Ekeby m ölnaren warit här inne i går, och berät
tat d et e tt  stycke af hans dam gått uth mädan floden  war, begärandes han m åtte 
i som m ar repareras, så frampt han skall kunna mala och  giöra uth sitt arende. 
O ch at han i m edier tijdh m åtte få några sågebockar wid W attholm en till 
giöra en  hålledam aff. Consistorium  swarade at d et är skiäligit och  måste skie, 
tyckandes doch wäll wara om  dam kunde giöras a f steen  som  förr skall warit 
i förslagh, på d et han måtte stå, och icke så offta uthgå, som  berättades 
skiedt wara för detta.

D . 7. Maj i.
Consistorium  majus d. 7. Maji närwarande R ectore h. Lundio, D . H offw en io , 

h. N orcop en se, M. C olum bo, M. Steuchio, h. W ulff, M. Micrandro, h. Arr- 
henio  Qvaest. och Secretio.
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I. Mårten Andersson supplicerar at slippa mantalspenningar, emädan han är 
bräckelig och ofärdig i det ena låret, sampt mycket fattig, upwij sandes någre 
bönders skrifftelige wittne der på. Resolutio. Det bewilliades.

II. Joh. D a len io  Suderm . bew illiades 4. rd. sper/e af dem  som  i cassan finnas 
kunna.

III. Joh. Tiblad Suderm. begär testimonium. Professorerne sade sig intet 
känna honom eller hans lefwerne, dock icke,eller wetta något culpabelt med 
honom, fördenskull bewilliades honom det samma.

IV. O lo f Larsson i Torstuna s:n och  H ök sten a  by inkallades, böd sig at willia  
böta för pijgan [Maria Johansdotter] sin systerdotter, som  i förre Consistorio  
b le f  fålter till 40 . d. sölf:tz böter eller at m ista rygghuden för begångit hoor  
m ed bookbindarens Siwertz giffte dräng [Per Staffansson]. R ector frågade huru 
m ycket han hade at gifwa för henne, bonden swarade sig willia gifwa 40. 
eller 50 d. kopp*r:t, klagade at hennes hussbonde intet w ill gifwa henne sin 
w ederbörlige löön, utan sagt sig pläga gifwa tiensthion 12. eller 20. d. i löön. 
R ector bad bonden betänckia sig och  taga bättre till, emädan det förslår intet 
em ot så stora böter. B onden  gick  uth, och  effter en  stund kom  han in igen, 
och  sade sig icke gärna kunna gifwa m ehr än 50. d. allenast han kunde få 
termin. M en effter d et in tet g iorde fyllest, och bonden till intet m ehr w ille  
sig uthlåta, ty b lef d et der wijd, at hon slijter rijs nästkom m ande onssdagh.

V. Rom ferus inkom  klagande på N ico lao  H ogw allio  at han tagit från honom  
1. någre böcker. 2. en  6. d. plåt. 3. en  nattm össa och en  lijten  spegel. Item  
4. håller han honom  m isstänckt för en  h oop  teen , som  kunnat warit wärdt 
30. d. och han hafft i förwar åth en  präst. H är till swarade H ogw allius 1. sig 
länt desse böckren, och ärnat restituera dem , m en der em ot fram tedde R om 
ferus Olai Noraei com m inistri i T ibble skrifftelige attest, at H ogw allius nekat sig  
hafwa tagit H ulsem annum  då R om ferus honom  begärt igen. H ogw allius sade 
sig  intet tagit honom  i m ening at behållan. 2. 6dplåten tilstod han sig  tagit, 
och der om  ingått förlijkning m ed honom , och  till d en  ändan gifw it honom  
en  skiorta, at han in tet skulle klaga på honom . R om ferus sade sig  ännu intet 
fått sin plåt igen, utan sig  tagit skiortan för andre penningar han warit skyldig  
honom . 3. N attm össan och  spegelen  tilstod han sig  och tagit, m en dem  igen- 
lefwererat. 4. nekade H ogw allius sig sedt tenet, m indre tagit det. R om ferus 
öfw ertygade honom  d et sedt, hwarföre han och s ie lf  sederm era bekände sig  
sed t det, m en intet m er än en  gångh.

H ogw allius inkallades at allena afhöras, h onom  b le f förehållit at han 1. sig 
och studente nam pnet uthskiäm t här m edh. 2. A tt Consist:m  in tet kan befrija  
honom  ifrån ten et, em ädan han 1. befunnitz m ed slijk gärning 3. eller 4. 
gånger tilförende. 2. warit twetalig, i d et han först nekat sig sedt det, och  
sedan tillstådt sig  sedt d e t allenast en  gång. H w arföre han och icke eller allena 
kunde få purgera sig, utan effter lag giöra d et m edh 6. m annc eed h , hwar 
igenom  han torde kom m a i större w id lyfftigheet, och  saken blifwa m er rycht- 
bar. B efaltes säya sanningen och  bekänna, så frampt han w ille  undgå, at få al- 
m ent anslag och  relegation. H an  sade sig  icke kunna bekänna, eller påtaga sig 
det, som  han in tet är skyldig till, e ller  w eet sig  taget en  nagel af.

Fördenskull fant Consistorium skäligt at han friar sig der ifrån med 6. manne 
eedh, hwar till honom termin föruntes till inom månad dag, och i medier tijdh
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skaffa sigh wederbörlig caution, och kan han des förinnan praesterat skall det 
stå honom fritt.

VI. Studiosi Johannes Herlicius Gothlandus, Pet. Helgonius W-Gothus, 
Laur. Årenström [Åhrström] Vermi, angofwes af wachten at hafwa spatzerat 
under afftonsången store böndagen.

Herlicius berättade sig fadt ondt af hufwudwärck i kyrckan, hwar med han 
14. dagar tilförende warit behäftat, men under tijden intet känt sig ondt af 
den. Sade sig fatt så ondt i kyrckan, at han tyckt kyrckan gå omkring med sigh, 
stödde sig fördenskull på Helgonio och badh honom föllia sig uth, at han 
måtte fa låta blåsa på sig, men honom nekat, hwarföre han gått uth, och Hel- 
gonium straxt effterkommit, då de och gått uthför åth hängebron och ärnat 
sig till Per Perss på Tofwan.

H elgon iu s inkallades, betygade det samma, och  at H erlicius tänckte gå och  
läggia sig h oos Per Perss på T ofw an, der han tilförende gått till disk. F:s 
hwarföre de icke gått d ijt som  han för tijden går till disk? S:de honom  gått 
till Per Perss, effter det han warit hans wärd förr, och han warit m ycket god  
em ot honom .

Frågades hwart de sedan togo wägen? S:de sig  gått tilbaka i kyrckan igen  när 
d e m ötte wachten, och sedan H erlicium  hem  i sin kammar, der H erlicius  
sutit och  lutat sig, hafwandes och  klagat sig heela den  dagen.

A renström  [Åhrström ] inkallades och tilspordes hwij han warit utur kyrckian 
em ot H :s K ongl. M:tz påbodh och placat? Swarade sig  gått utur kyrckian när 
halfpredikat war, emädan han hade ondt i fötterne effter han stådt alle predik- 
ningarne, sig och gått genast igen tilbaka i kyrckian. R ector sade stadztienaren  
sagt d et A renström  bekänt för honom , att han skulle gå och  taga uth något 
der uppe hoos Ferners.

Arenström  swarade sig fuller tagit der något, m en intet tänkt på d et i kyrc
kian, utan då han kom m it så när dijt uppåth, honom  då sagt sig  skola gå in 
och beställa något, effter han war så wijda kom m en. B ekände sig hafft en  m ed  
sig Siwertz benäm bd, giästande hoos Scheffers.

N u  discourerades om  H erlic io  och betygade Prof. Spole, och  M. Steuch, 
at H erlicius han är vertiginosus och hafft ondt de dagarne tilförende, och at 
Per Persson är alles gothlänningars wärdh, och at d e der hålla m ycket till.

R ector m ente d et han är straffwärdig, bara för d et han gått om kring och  
vagerat om  han har hafft ondt, så har han kunnat gått uth at sättia sig  lijtet 
i wädret, och icke så der circumvagera.

M. Colum bus: Jag kan intet fålla H erlicium  som  är vertiginosus, emädan iag 
s ie lf  har hafft ondt der af, och w eet hwad d et har at betyda. Jag will hafwa 
detta m it votum  infört.

Helgonius inkallades och förmantes af Rectore at bekänna sanningen, at 
han det med eedh sedan kunde bekräffta, förehöltz hwad fahra är att swärja, 
och hwad det har att betyda. Helgonius begärte fa betänckia sigh litet, geck 
uth och kom sedan in igen, och sade sig icke minnas huru de kommo, utur 
kyrckian, icke eller om Herlicius sagt för sig at han hade något ondt, sade 
och at han giordt sin relation här i Consistorio sålunda ombedin af Herlicio.

Sententia. Helgonius sitter inne 1. dag. Arenström [Åhrström] i 2. dagar. 
Men Herlici//j, emädan han är melancholisk och tör blifwa wärre med honom



om  han sättes in, slipper fängelse, skolandes hårdel. förmanas at taga sig der- 
före till wara här effter.

VII. R ector anmälte dem  skåniske prästens söners ursächt för d et de rest 
bort, kallade a f sin far [o: Carsten R önnow ]. D e t  m entes dem  bort angifwit 
sådant förr än d e reeste bort.

VIII. Qvaestor berättade sig skrifw it alle cam /»erererne till ther som  Aca- 
dem ien  har något at fordra i H elsingelandh, att d e  sände qvittencerne öfw er, 
m en sade sig  in tet fatt något swar der på, sade om  qvittencerne in tet inkom m a, 
så kunde man in tet giöra något i Cammaren.

Res. Qvaestor itererar hoos cammererarne ännu samma begäran, och  der man 
ändå intet kunde erhålla d et af dem , kan h. landzhöfdingen anlijtes, at hålla 
dem  der till.

3 36 i 6 8 i : 7 maj -  i 8 maj

D . 18. Maj i.

C onsistorium  majus d. i8 .  M aji praesentibus R ectore h. Lundio, D . H off-  
w en io , h. A rrhenio, h. Spole, M. C olum bo, M. Steuchio, M. M icrandro, h. 
Arrhenio Qvaestore och  Secretario.

I. G iorde D ecanus facult. philosophicae M. Steuchius kunnogt, några stu
denter willia disputera, nbl. i .  Mag:r Micrandrum de atheism o. 2. Olaum  
Rabenium  W esm . de jure veterum  m ystico. 3. D aniel Svedelium  de vita 
pastorali.

II. Proponerade R ector Petraei änckios son begära hielp a f cassan; sades war 
flijtigh och  qw ick, m en der jem pte m ycket fattigh. Resolutio. H on om  bewillia- 
des 7. rd in spec/e af dem  som  i cassa studiosorum  finnas kunne.

III. Item  bewilliades någre st. andre studenter, såsom Jonae F ogelbom , och  
Laur. B oberg W est-G othis, hwilka bägge twå äre siuke och fattige, hwardera
6. rd af cassa studiosorum .

IV. Uplästes Acad:ae bondens Erich Erichssons i Ystad [Ista] och  Skäfftuna 
sochn skrifteligen författade suppliqve, der uti han ödm iukel. begärer, at em ä- 
dan hem m anet så wäl till huus, som  åker, hw ilken mäst förlagder är, sampt 
hägnad och giärdzgårdar aldeles är kom m it i lägerwall, och han ty om öyel. 
är m ächtigh att praestera sine uthlagor, C onsistorium  fördenskull w ille honom  
någon lindring och förm edling på räntan förunna, till des han kan hem m anet 
till någon m ärckeligare förbättring bringa. R ector och  Consistorium  m ente wara 
betänckeligit att detta bewillia honom  em ädan han så nyl. är kom m en till 
hem m anet, och der af skadelige exem p el torde yppa sig. D och  föruntes honom  
halfwa uthsädet så länge.

V. Bef.n And. Carmen supplicerar at få leya ett stycke äng uti U rssebo  
myran, som  Acad:n tilkom m er och ängswachtaren boor w ijdh, hw ilket ungefer 
årl. kastar af sig 10. e ller  12. lass höö. R ector frågade om  den  ängen w oro  
tilslagen något hem m an till förbättring, på hw ilken händelse han icke kunde 
förhyras. Qvaestor sade d et wara itt st. ängerödning och  icke lyda till något 
hem m an, utan som pt der af pläga föras till kongsstallet, och som pt sällias. 
Tkesolutio. Så frampt d et icke i någon m åtto länder Acad:n eller des hem m an  
till afsaknad, så må så snart Carmen som  någon annan ängen fa hyra, skolan
des Qvaestor haf:a behörig försorg före, at Carm en gifw er derföre hwad skiäligt 
och Acad:n gagneligit wara kan.
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VI. Insinuerades genom Cursorem ett h. Bilbergs skriffteligen författade 
bref till Consistorium, hwilket uplästes och fans af det innehåldh, at såsom 
honom en stoor orätt wederfares, i det hans profession tillagde praebende- 
hemman Säfwia är wordet confererat på Prof. Spole, hafwandes det skiedt 
förmedelst orätt rela//on för H:s Höggrefl. Ex:ce RijckzDrottzen, hwilken låtit 
sig der igenom disponera at gifwa Säfwia ifrån sin profession, aldeles emot 
Consistorii resolution, och de skäl Prof. Bilberg tilförende framdragit i Con
sistorio och nu af honom allegeras, altså och till att förekomma all annor 
oreda, beder Prof. Bilberg att Consistorium täktes samma skiäl tillijka med 
hwad mehr kan wara constitutionerne lijkformigt, Hans Höggrefl. Excelkce in
sinuera, att han, som så lång tijdh lijder orätt och sitter utan praebende hem
man, måtte fa sin satisfaction så frampt Consist:m håller honom wärdig att 
bekläda detta ämbetet, af Kongl. May:tt honom förlänt är.

Prof. Spole protesterade uppå några hårda expressioner i brefwet, och be
gärte att honom måtte wederfares, det som i andre rätter plägar wara bruke- 
ligit, nbl. att han far tijdh att betänckia sig på swar, emädan han intet wist 
förr här af ännu då han hörde hans inlaga upläsas. Rector swarade ingen action 
wara intenderat af h. Bilberg här medh, intet heller detta bref kunna kallas 
inlago, emädan han allenast skrifwer Consistorio till och begär at han måtte 
få satisfaction för hemmanet, och hans skäl blifwa H:s Höggrefl. Excelkce in
sinuerade. Begärte att Prof. Spole wille taga litet afträde, hwilket han och så 
giorde, bediandes att Consistorium wille blifwa wijdh sine resolutioner här uti 
och giöra hwad rätt och christeligit är, uprepandes sig af fienden blifwit aldeles 
uthplundrat, och då han upkommit till Academien icke mehr hafft än en 
slijten klädning på kroppen på sigh, det han högel, contesterade. När han war 
uthgången begärte Rector at Consistoriales wille säya sina meningar här om, 
sade wara skäligt och böra så wara, at Prof. Bilberg får satisfaction.

Consistorium föll enhälligt der på att Prof. Bilberg måtte hafwa något hem
man, och så godt som Säfwia är, emädan han ellies intet lärer gifwa sigh till- 
fredz, tyckte lijkwäl illa wara, att han brustit uth i sådana hårda ordh och 
expressioner emot sin collegam. I förslagz wijs nämbdes de 2. halfwa hemman 
som bookhållaren Rommel har, eller Nåstuna som h. Bibliothecarien bruker, 
eller något annat stats hemman. Qvaestor sade wara mycket betänckeligit at 
taga stats hemwan, och giöra till praebende, ty på det sättet dragas det ena 
hemmanet effter det andre bort undan Academien, sade och M. Steuchi/cr, 
M. Columbus och h. Arrhenius att i Consistorio så blifwit resolverat att h. 
Bibliothecarien skulle hafwa Nåstuna, hwar ifrån det nu med maner icke kunde 
gå, det Rector och bijföll. Rector: Jag tycker och wara nödigt, helst emädan 
h. Bilberg sielf det begärer at man här om nu uthförlig relation afgå låter 
till H:s Höggrefl. Excelkce och der uti fattes bägges deras skiäl, sampt gifwes 
något förslagh wijd handen, som H:s Excelkce kan ratificera och h. Bilberg 
wara förnögd och tillfredz stälter medh.

Res. Aldenstundh Prof. Bilberg sielf begiärt att han må få nöyachtigh satis
faction, och att detta Hans Höggrefl. Excelkce representeras måtte, fördenskull 
och emädan Consistorium intet kan gå ifrån sine förre uppå H:s Höggrefl. 
Excelkces bref fattade resolutioner, finner det nu enhällel. skäligt att Prof. Bil
berg far ett af stats hemmanen aldeles så godt som Säffwia är, till refusion,
2 2 - 7 3 4 2 2 0  Sallander
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och att Hans Höggrefl. Excellrce RijckzDrottzen här om tilskrifwes måtte, 
att han detta ratificera täckes.

VII. Qvaestor frågade om icke nu wore tijdh at sökia Hans Kongl. May:tt 
om bägge prebenderne Skädiga och Ultuna, som till bruket blifwit donerade 
staden och nu genom reduction falla till May:tet igen, att Academien måtte 
fa dem igen. Der på swarades att nu icke rätt godt är, att komma för Maye- 
stetet medh sådant, doch skall man först giöra sigh wäl här om bekant, och 
huru hemmanen kommit från Academien, och sedan afwachta beqwämlig tijdh 
att giöra der om underdånigh ansökning hoos H:s Kongl. May:tt.

VIII. Berättade Rector att synen wid Sunnersta blifwit förrättat effter Con
sistorii resolution, och att der befunnits mycket swaga, eller så godt som alz 
inga huus eller giärdzgårdar, som förteckningen der på af bookhållaren för
fattad uthwijsar och nu lades ad acta.

Sade bonden som af biskopz folcket wedertagen blifwit, begära fördenskull 
frijheet der på, emädan det säyes att der är så swaga huus, att han intet kan 
skyla sig för regn, eller hafwa booskap instängde.

Bonden Nils Olsson inkallad tilspordes huru stoor förmedlingh han begärer? 
Bonden swarade sig icke kunna blifwa wijd hemmanet emot någon förmed
lingh, utan icke han kunde fa några åhrs frijheet. Klagade att af biskopz folc
ket blifwit honom lofwat, at de skulle bättra husen, men dem icke welat hålla 
sin lofwen. Frågades huru stoor frijheet han kunde wara belåten medh? Swa
rade sig icke kunna på 2. åhr hemmanet uprätta. Begärte 3. åhrs frijheet, 
men blef honom icke mehr bewilliat än 2. åhrs, hwar medh han och om
sider förklarade sig benögd, gifwande Qvaestori der på in för Consistorio 
handen.

IX. Angaf Rector, att, uppå Qvaestoris effter Consistorii sluth till Ringium 
afgångne bref, at sökia continuation af förbodet på Örby skogen, bref wore 
ankommit der om ifrån landzhöfdingen h. Clas Flemming till länssman i Rasbo 
härad af d. 13. Maji 1681. hwilket nu copialiter uplästes och lades ad acta, 
dädan des innehåld nogare kan hämptas.

X. Sade och Rector attestatum wara öfwerkommit ifrån landzcanuwereraren 
Joh. Träbom, på den spanmål som af Academien blifwit till örlogz flottan för 
1676 tagen i Uplandh, bestigande till 210. t:r 3. f:r 31/10 fant; men för- 
ständigande der hoos, att Jacob Ringius skrifwit h. Räntmästaren till, och klagat 
sig at cammereraren Strokerk intet will gifwa något attestatum ifrån sigh på 
Acad:s försträkte spanmål, för än Academien skrifwer en supplic till Kongl. 
Cammaren att han måtte få tilstånd der till. Res. Det förfärdigas itt bref här 
om till K. Cammaren, och begäres at cammereraren Strokerk tilhålles att 
lefwerera en attest ifrån sig på spanmålen.

XI. Uplästes landzhöfdingens h. Clas Flemmingz bref till befal:n Anders 
Persson Rox af d. 11. Maj i nästwekne, der uti honom befalles att tilhålla alle 
possessorer af de parcker och tompter under Upsala Kungzäng, som private 
personer effter undfangne donationer intagit och humblegårdar der å planterat, 
at forderligst gifwa beskedh från sig huruledes och på hwad sätt de der af 
äre kombne i possession, sampt dem ansäyia att de sig der med ey wijdare 
befatta, skolandes bem:te Rox alle sådane tompter och humblegårdar i föllie 
af Reductions stadgan af åhr 1655. och rijckzdags beslutets fierde punct, till
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Kongl. M :tt och  Cronan reducera och  igen tili K ongsängen låta uthläggia, sampt 
en relation om  beskaffenheten här öfw er så m ycket förr h. landzhöfdingen til- 
handa skicka, som  d et nödigt är, att i fall något disputerligit w ijd executionen  
kunde förefalla, han wijd den  händelsen wijdare ordres kunde erhålla.

Res. B ref här om  skall afgå nästkom m ande fredagh till h. landzhöfdingen, 
der uthi förm äles, att i .  hwad som  A cadem ien innehafwer af Kungzängz södre  
sijda till hum blegårder, d et bruker hon såsom  itt publicum , förm odandes öd- 
m iukel. att såsom  h. landzhöfdingens till befal. R ox afgångne b ref näm bner alle
nast om  de humblegårdar som  private personer intagit, A cadem ien, som  är itt 
publicum , der under icke begrijpes, utan förm odar ödm iukeligen  att h. landz
höfdingen hennes saak gunstigst så befordrandes warder att hon  m åtte fa blifwa 
der wijdh, em ädan och så 2. den  d elen  af K ungz ängen, är m ycket sandig och  
till in tet annat dugligh.

XII. Lätt R ector inkalla Cursorem  att berätta hwad D:r Sidenii änckia swarat 
om  åkren. Cursor inkom b och  sade, at då han dijt kom m et, henne 1. frågat 
om  han berättat R ectori d et hennes dotter för henne swarat? och  då han der  
till jakat, och begärt att hon w ille betala h. Räntmästaren hans om kostnad på 
åkren m edh uthsädet, giärdzgården och  bruket, henne 2. swarat, att hon på  
d et sättet in tet pass på någon åker, em ädan hon och w eet at A cadem ien in tet 
råder der om , utan w illia heller hafwa sin w anlige spanmål och  penningar.

X III. Insinuerades en  räkning angående M. B oos gårdz, a f A cadem ien till 
Brom m ios uthlägdez, hyra ifrån åhr 6 7 9 . M ichaelis tijdh och  till 1681. samma 
tijdh, sampt der å giorde reparation, författad a f Laur. och  N ico l. Brom m iis, 
hwar uti hyran för 2. åhrs djdh upsättes till 300 . dr och  der a f in deb ito  af- 
drages reparation bestigande till 169. d. item  e tt åhrs hyra för någre huus och  
trägården som  M. B o o s änckia invaderat nbl. 136. d. hafwandes d e sålunda at 
fordra för öfw ergifft 5. d ., dem  de påstå w illia hafwa igen, em ädan de willia  
reesa hädan och låta syna gården ifrån sigh.

Res. D en  som  accorderat m edh dem  och  upbär hyran, han må refundera 
dem  deras öfw erlagde penningar, m en synen förrättes a f Qvaestore och bok- 
håll.n. R esolverades och att extraordinarie statens reparation icke må sk ie m ed  
ordinarie statens m edel, ty den som  har nyttan, må och  hafwa beswäret.

X IV . Stephanus Lintzelius Uplandus inkom  klagandes på Johanne Bering  
Schanense, at han tagit honom , i söndagz 8. dagar sedan i kyrckian under 
afftonsången, i håret då psalm en sångs; berättade sig gått i tijdh i kyrckian half- 
gången 1. på d et han skulle fa rum, och satt sig  på penal lächtaren; och då 
Bering kom m it sedan dijt honom  skutit och  trängt sig, w illiandes hafwa sig  af 
lächtaren; och då iag bad honom  at iag m åtte få sittia i fred em ädan iag förr 
kom m it i kyrckian än han, hotade han mig, kallade m ig öknam pn, och drog  
m ig i håret, säyandes: iag skall gifwa digh 3. eller 4. örfljlar.

Bering nekade här till att han sagt sig skola gifwa honom  3. eller 4. ör- 
fijlar, icke eller kallat honom  öknam pn, utan d et tilstod han sig dragit honom  
i håret. Sade sig giordt det för d et han kallat honom  hunsswott. D e  som  till 
w ittne beggesides kallade w oro, och  nu här om  tilfrågades, nekade sig  hört 
Lintzelium  kallat Bering hunssw ott, heller sedt d et Lintzelius luggat Bering  
igen, utan at B ering dragit den  andre i håret. B ekände och B ering at Lintze
lius d et intet giordt. Klagade och Lintzelius att B ering onssdagen der effter
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mött honom på gatan, och sagt, war icke du som war owettig i kyrckian sid sst, 
du fick intet nog då, utan du skall wetta att iag är karl före at gifwa dig 
stut, hwar på han och tagit Lintzelium i håret.

Bering sade sig icke så sagt, utan at han w ore wärdh at få stut; tilstodh sig  
och dragit honom  i håret.

Sententia. Johannes Bering böter i. för ett håredrag 6. mk smt. effter det
12. cap. S.B. med willia Sd. hwilka 2. fördubblas effter det skedde i kyrckian,
3. för kyrckiobrått 40. mk sölf:t, 4. för det han Lintzelium andre gången på 
gatan öfwerfallit i upsåt at hemnas på honom, böter han och 6 mk sölf:t, 
och skall sittia 3. dygn i proban, kommer han wijdare igen skall han rele
geras och exemplariter straffas.

X V . Studiosus G abriel R otenius O st-B othniensis klagade på G id eon  och  
Raphael Stökm an, A ron Kling, att de om  lögerdagz affton öfwerfallit honom  
med onda ordh och m edh wärjor, kallandes honom  hunssw ott etc. G ideon  
nekade här till, och sade sig allenast gått uth, då d e hört honom  ropa och slå 
med sin käpp i gatan, och honom , då de uthkom m it, frågat, om  d et w ore  
skiäligit, at en  novitius skulle öfwerfalla en student.

R otenius beropade sig på w ittnen Abraham Salm onio W esm . och Elao Er- 
landro, hwilka bekände at de slagit i gatan med wärjor och swurit hiskeligen, 
sampt ropat hunssw ott, sagt att R otenius brafwerat dem  m ed en käpp. R ote
nius sade dem  hafft steen  under råcken och kappan.

Stökm an och  K lingh frågades om  d e w ore under landskapp? D e  swarade 
fuller ja; m en R ector sade procuratorem  G allerium  klaga der öfw er att i det 
landskapet en  hoop novitii äro, som  intet äro under landskapp, utan giöra  
hwadh de willia. F:s hw em  som  kastat steen? G id eon  Stökm an bekände sig 
kastat en  steen  på Kalmans lucka, och  den äldste brödren bekände han hafwa 
swurit, sampt hafft wärja, m en K lingen intet hafwa kastat. D etta  bekände  
och Kling på Raphaéli Stöökm an.

Sententia. Gideon och Raphael Stökman och Aron Kling plichta effter con
stitutiones och stadgan för sin gärning, 12. mk sölf:r:t hwardera, skolandes 
sittia 3. dygn i proban, och Rotenius nuta tredingen af böterne.

X V I. Petrus Schening tilfrågades hwij han icke är under något w ist land- 
skapp? Swarade sig icke warit stadigt här för fattigdom  skuldh, utan måst tiena 
en  annan, och fördenskuld en och annan gång warit hädan, sade sig giärna 
willia begifwa sig der till.

Rector förmante honom der till, emädan så är blifwit resolverat, och con
stitutiones det förmå.

Pet. Kalckberner tilspordes och  så, hwij hans discipel intet är under land
skap? S:de d et kom m it der af at hans föräldrar intet ärnat honom  til studier, 
utan nu willia taga honom  från A cadem ien. Sade om  han länger blefw o, skulle 
han giärna gifw a sig under landskapp.

X V II. Proponerade R ector några studiosos nbl. Laur. W estium  G othobur- 
gensem , Sam uel O delium  W est-G othum , bägge B rom m ios N icolaum  och  Lau
rentium , G eorg. Pois, G ust. H erlund begära testim onia. Resolutio. D e t  be- 
williades.

X V III. Qvaestor angaf, fougden klaga att bonden i Källmyra som  hafft 
frijheet på hem m anet, nu, sedan d en  samma expirerat, w illia fly hem m anet.
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hafwandes och tili den ändan trädt för en adelesman Trefwenfäldt JTrafven- 
felt].

"Resolutio. Man måste wäl under kundiga sig här om, att man icke på blotta 
suspicioner förfar något här medh, befinnes han hafwa så giordt, så arresteras 
hans ägendomb till wijdare beskedh.

D. 1. Junii.
Consistorium majus d. 1. Junii närwarande Rectore h. Lundio, D:r Benzelio, 

M. Holm, h. Skytz, D. Hoffwenio, h. Arrhenio, h. Norcopense, h. Spole, 
M. Columbo, M. Steuchio, h. Wulff, M. Micrandro, h. Bilberg, h. Arrhenio 
Qvaestore och Secretario.

I. Gustaff Temell [Timell] och David Wirgander begära hielp af cassan. 
Resolutio, emädan de äro mycket fattige, bewillias dem 8. d. sölf:t hwardera.

II. Mag:r Olaus Blijdh begärar recommendation af Acad:n tili RijckzDrott- 
zen, emädan hans upsåth at komma till Gothland är nu honom afskuret, för- 
medelst sal. h. Archiebiskopens dödelige frånfålle, hwilken hade lofwat honom 
tili scholemästare tiensten der sammastädes att förhielpa. Res. Honom be- 
williades en sådan recommendation tili RijckzDrottzens Excell:ce, som intet 
förmälar något wist för honom at blifwa hulpen till, utan ellies i generali
bus terminis ställes den samma till hans promotion.

III. Proponerade Rector D:r Göstaff Lårman [Lohrman] som kiöpt effter 
Consistorii sluth och breff sal. Bringii humblegårdh, begära blifwa försäkrad 
om, at få behålla honom, och blifwa skadelöös.

D. Hoffwenius: Consistorium har intet hafft macht at hemula honom 
humblegården, och emädan man hörer det sterbhuset skall wara Academien en 
stoor summa skyldigh, så bör rätt så wäl humblegården, som den andre gården 
gå til afbetalningh.

Rector: Consistorium har lijkwäl försäkrat honom, D. Lårman, at emot pen- 
ningarnes lefwerering till Danwiken för Bringen pra?stera honom skadelöös, 
börandes och fördenskull wara hans man.

Res. Consistorium finner sin obligation lijkmätigt, at det praesterar D:r Lår
man säker och skadelöös, communicerandes Consistorium detta medh interes- 
senterne i Bringe ns sterbhuus, sampt hafwandes sin regress till dem, hwar 
till någon tijdh will behöfwas.

IV. Resol:s, at emädan Å[h]rström som slog stadzwachtmästaren så illa, 
intet ännu comparerat, williandes ey eller det giöra, och staden alt fort begär 
at han per edictum måtte citeras, altså stämmas bem:te Årström edictaliter 
nästkommande söndagh.

V. H. Bibliothecarius begär at blifwa sal. Körlings böcker qwitt, som stå 
i Bibliotheket, honom och Bibliotheket till beswär.

Res. De tages och sättias up i spanmåls salen under säkert låås.
VI. Uplästes h. Åke Ulfsparres bref till Consistorium af d. 30. Maj i näst- 

wekne, der uti han begär at emädan befalningzman Noraeus beswärar sig öfwer 
Carm, att hafwa lembnat stor orichtigheet wijd Delsboo öfwer uplåtne kyrckio- 
tijonde till militien, bem:te Carm måtte fördenskull komma dijt uti orten, at 
med befalningzman liqvidera, eller der han intet kunde obligeras at reesa dijt 
upp åth, då måtte infinna sig medh förklaringh der öfwer. Carmen inkallades
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och här om tiltalt, förklarade sigh, at han för det första åhret då kyrckio- 
tijonden uthtogs i Dell[s]boo, intet har at swara, emädan han då war förskickat 
till Kongl. Cammaren, at inläggia der supplica//on här öfwer, och at Acad:n 
den krigzhielpen skulle blifwa exempt, då uri hans frånwaro i Stockholm Cro- 
nones beriente upslagit effter h. Carl Sparres ordres tijondeladan och uthtagit 
spanmålen. Men för de andre 3. åhren sade Carm sig hafwa qvittencer af 
befalningzman och hans skrifware sampt sochnens attest.

Resolutio. Carm skall författa en skrifftelig förklaring här öfwer till fredagz 
nästkommande, då den samme uti bref till h. Ulfsparre skall öfwersändes.

VII. Joh. Dyonisius [Dionysius] Vesm. [o: Verml.] begär testimonium, Ar
vid us Frostbergh thesslijkest, och Andr. Hök. Rector sade intet befunnits alt 
så richrigt med Hökens rela//on sidst uti Beronii dråp; sampt då intet welat 
släppa in wachten att söka effter Erenskiöld på Rectoris ordres, hwarföre han 
och meriterat att sitria inne i proban i 3. dagar. Consistorium tyckte fuller at 
det war illa, men honom icke deste mindre kunna gifwas testimonium i an
seende till des ellies skickelige förde lefwerne, hwarföre det honom och be- 
williades tillijka medh de andre.

VIII. Prof. Holm anmälte Nie. Salinium begära någon hielp af cassan, emä
dan han är mycket fatrigh. Närwarande Consistoriales förklarade sig intet känna 
honom. Doch effter han sades wara mycket fatrigh, bewilliades honom 4. d. 
sölf:t.

IX. Academiae bonden i Karlinge* och Rassbo sochn, begärar en fullmächtig 
på Acad:s wägnar wijdh Rassbo tinget i morgon.

Resolutio. Fougden Hambraeus bijwijstar det på Academiens wägnar, effter 
Qvaestoris der om allered o till honom afgångne ordres.

X. Berättade Rector sig af säker hand förnummit det Hans Kongl. M:tt 
igenom sitt bref af d. 19. April till Kongl. Cammaren, befalt det kyrekio- 
tijonden skall reduceras ifrån alle Academier, gymnasier och scholar, och för- 
denskuldh i underdånighet böra sökias hans Kongl. M:tz allernådigste för
klaring der öfwer.

XI. Giorde Rector kunnogt Lars Unonium begära at få uthslag i sin sak 
med Prof. Rudbeck och Lars Andersson; men emädan han wore i swågerskap 
med Prof. Rudbeck, sade han sig icke kunna i den saken sitria, utan badh 
at någon af ProRectoribus det giöra wille. D:r Benzelius ursächtade sig och, 
emädan han sade sig icke heller kunna det giöra utan åtal. H. Gartman war 
siuk. Derföre inkallades Lars Unonius och förehöltz at hans saak emot Prof. 
Rudbeck nu intet kunna för ofwanbem:te orsaker skull uptages; frågades om 
han wille bijda till D:r Hoffwenii rectorat? Lars swarade sig der med wara 
nögd, och att saken då företagas. Fördenskull blef resolverat att han inställer 
sig wijdh midsommars tijden sedan muta//o rectoratus är öfwerstånden, då 
saken företagas och afhielpas skall.

XII. J. Lisken Franck begär stämbning på sterbhus interessenterne i Alsike, 
angående wännegåfwan som för hennes sal. faders gårdh, kyrekioheerden i 
Alsike har lofwat henne, men arfwingarne neka sig den gifwa willia. Resolv. 
att stämbning afgår till dem här om.

* Något akademihemman »Karlinge» finnes ej. Möjligen avses Körlinge i Rasbokils socken.
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XIII. Joh. Asverus Wesm. anhåller om testimonio. Resolutio. Det bewillia- 
des.

X IV . D ecanus facult. philos. anmäl te 1. Joh. Svede [Schw ede] H olm ensem  
will ia disputera d e  sortibus. 2. G udm und Skragge H olm , de conserva//one civi
tatis. 3. Petrum  U llin  W est[rog.]. de vi necessitatis.

X V . Joh. Tillaeus begär itt bref må afgå till h. Johan Unge om hans skuld- 
fordran han rättmätel. har af honom at fodra, och han tilförende af Consistorio 
genom skrifwelse worden påmint om.

Resolutio. H. Johan Unge skall tilskrifwas, att der han till en wiss tijdh 
bem:te Tillaeo ey betalar, skall hans skåp upslås, och Tillaeus der af betalt 
giöras.

X V I. Acad:ae befakn A nders W inters supplica/;on uplästes, der uti han öd- 
m iukel. begärar att få M yrsiö hem m anet fritt och utan sin lön besittia, em edan  
han m ycket m ödosam pt fögderij hafwer och lönen  är ringa. Res. för allehanda 
conseqventier skul, kan C onsistorium  icke effterlåta d et han hem m anet fritt 
niuta får, utan will för d et extraordinarie om ak han hafft wijd sin tienst detta  
åhret, m ed spanm ålens försälliande sam pt verifica/Zoners införskaffande ihog- 
kom m a honom  m ed 30. d. sölf:t.

X V II. Jacobus Krok som  war begripen i den excessen  som  skiedde på h. 
Banerens änckiofrus folck, hwarföre han och b lef relegerader, beder om  tilgifft 
och att bekom m a testim onium  publicum , effter han täncker att aldeles öfw er- 
gifwa A cadem ien.

Resolutio. Emädan man tilförende allenast en gång och sedan intet sport 
något strafwärdigt m edh honom , ty kunde d et samma honom  ey förhållas.

X V III. Sade R ector interessenterne uti sal. Ausii sterbhuus till denne dagen  
wara stäm bde at com parera till liqvidation m edh praetendenterna i bem :te sterb- 
hus; m en em ädan ingentera af interessenterne war tilstädes, ty kunde den saken  
denne gången ey företagas. Canutus A usius inropades, m en sades intet wara 
tilstädes, hwarföre skickades wachtmästaren effter honom  at bedia honom  gå  
upp, m en han kom  igen, och sade sig icke kunna finna igen Ausium . B le f  
altså här till m ehra denne gången ey åthgiordt.

X IX . H . R ijckzD rottzens E xcelkce bref och recom m endation för stud. Joh. 
Serm andro [Sernandro] till stipendium  af d. 14. M aji uplästes. Res. H an gifw er  
sig an i en w iss facultet effter sedwanan.

X X . Qvaestoris m em orial uplästes, der uti han frågar 1. om  287 . d. kopp*/r:t 
som  befal. Ringius näst för påsk upburit i sölf:t och  intet kom  för sin borto- 
waro i Stockholm  till at dem  lefwerera, skole em ottages a f Qvaestore, effter  
den valeur som  nu effter afslaget är på sölf:t, e ller om  afslaget skall honom  
afföras. Res. Effter han war på Acad:s ärender åth Stockholm , och det e llies  
icke så m ycket giöra kan, altså bestås honom  afslaget.

2. O m  Consistorium  w ill afföra afslaget på 30. rd. sper/e, som  w ore ärnade 
h. V erelio , m en han dem  in tet uthtagit, förr än m yntet afslogs, ehuruwäl 
han i rättan tijdh der om  gen om  Cursorem  blifwit beskickadh. Resolutio. O m  
han pr#tenderar afslaget, så w illia och alle d e  andre d et giöra, så wäl som  han, 
hwilka och  måst taga proportionaliter hwitt m ynt, och der på mista. Kunnan
des han fördenskull icke draga sig  undan d et samma.

3. Om Acad:ae böndren i gemen måge slippa medh 3. d. koppwr:t till krigz-
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hielpen  emädan d e der om  anhålla, föregifw andes act andre frälsehem m an slippa 
och så der m edh. Qvaestor berättade dem  uti W essm anlandh warit m ycket otij- 
dige em ot W inter, för d et han fodrat 6. d. i krigzhielpen af dem . Resolut io. 
O m  d e w illia at något till deras bästa skall blifwa resolverat, så skole d e först 
inkom m a m ed en  behörig  suppliqve, i m edier tijdh böra d e  lefw erera 6. d. 
i krigzhielpen.

4. O m  Lars Larsson i Swijna som  förled it åhr städzlade hem m anet, at til- 
träda d et då hans faderbroder [O lo f A ndersson] d e t afgår, icke far C onsistorii 
skriftelige confirm a//'on der på till säkerheet i längden, em ädan som  gum m ans 
fosterm åg der samm astädes låter förliuda, sig skola fa uthwäg at kom m a till 
hem m anet.

Res. Den som det städzlat hafwer, bör behållat, skolandes medh Consistorii 
bref der på blifwa skriftel. försäkrat, dock blir Olof Andersson odrifwin wijdh 
hemmanet så länge han will och årkar.

X X I. A nders Larsson i H elliestad och Haga sochn begär-hem m anet effter  
sin fadher. H :r Qvaestor sade hans fader [Lars Jonsson] wara skyldig 143. d. 
penningar och  148 t:r spanmål, och  honom  derföre intet kunna blifwa wijd  
hem m anet, sampt denna begära förm edling der på. Resolutio. H on om  tilsades 
hem m anet, och  effter han nu först träder till det, så må han försökia först, 
hwad han kan giöra om  han är flijdgh.

X X II. U plästes dom w arens i Skuttunge Lars M atssons attest, at han d. 11. 
April tillijka m ed Academiae rättaren Erich A ndersson i Dragby lefw ererat 
B ehm ers fru ett bref i händer. R ector sade honom  willia fuller hafwa något 
för detta sitt omak.

Resolutio. Han får tre dr koppermynt.
X X III. Berättade R ector sig, tillijka med h. Arrhenio, h. N orcop en se  och  

Secretario warit i går på W ennegarn, at beneventera h. R ijckzD rottzens H öggrefl. 
Excelkce, då han och  uthlåtit sig  uti Conference om  5. puncter, angående  
Acad:n och des wälståndh, hafwandes gifw it der om  sin äntelige m eningh, 
och godtfinnande såsom  föllier, som  begärt d et och i p rotocollet C onsistorio  
till effterrättelse anteknas måtte.

1. T yckte H ans H öggrefl. E xcelkce nyttigt så wäl som  nödigt wara, at det  
förslag om  wärjornes afskaffande, som  Consist:m  honom  w ijdh handen gifwit, 
såsom  tien lig it till häm m ande a f d e  excesser som  dem?a tijden a f åthskillige 
här wijd A cadem ien så adel som  oadel begångne blifwit, warder auctoriserat 
af H ans K ongl. May:tt m ed en  skrifftelig resolution, så frampt det någon w eder- 
börlig efftertryck w inna skall, och  Acad:n icke der af större förtret och  skam  
lijda, i d e t ungdom en sig icke förstå will at afläggia wärjorne. D o ck  m ente  
H :s H öggrefl. Excellrce och  så d et, at om  d e samma ellies kunde förekom m as, 
utan at beswära H ans M ay.tt här om , w ore så m ycket bättre för allehanda  
conseqventier skuld, till hw ilken ända inspect. nationum  nu som  förr kunde 
hafwa noga inseende på sine landskapp, och seniores styra d e yngre. M en w ore  
argheten och  ondskan så stor at hon der m ed ey kunde botas, så m åtte 
tagas i m ed skarpt alfwar, och gravior m orbus acribus m edicam entis sanari, på 
d et siukdom en icke aldeles m åtte taga öfwerhanden; då H ans H öggrefl. Ex
celkce lofw ade sigh w illia räckia Acad:n handen och laga hoos H :s Kongl. 
May:tt at en  starck resolution  om  wärjornes afskaffande m åtte gifwas.
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2. H w adh Prof. Spole och  Prof. B ilberg och deras twist om  praebendehem- 
m anet anbelangar, uthläc H :s H öggrefl. Ex:ce sig  sålunda, nbl. att Prof. Spole  
behåller Säfwia, och Prof. B ilberg så långe låter sig benöya m edh sin löön  till 
des något annat pra?bendehemman löst faller, så frampt han icke will hafwa 
Sunnerstadh, hw ilket han nu, om  han så will, reparera, och så m ycket förr 
der af nyttan upbära kan.

3. O m  D:r D aniels Sidenii änckia och  d es ansökiande om  des 30. t:r span- 
mål och  50. a f Acad:n förklarade sig H ans H öggrefl. E x ce llx e  at der hon intet 
will hafwa den  åker, som  henne wäl häfdad, brukad och sådd anbiudes em ot 
betalning för bruket, höstsädet och stängsslen, så bör hon låta sig nöya m edh  
20. t:r spanmål, skulle hon befara at och  den  åker, som  henne offererad är, 
henne igenom  reductionen ifråntagas, så försäkras hon om  en  annan i des  
ställe igen.

4. D en  strid igheet som  warit em ällan M ag.r Liung och D ep ositorem  A ske- 
bom , hwar uti Consistorium  döm bt, och Liung nu förm enar sigh blifw it praeju- 
dicerat, sökiandes fördenskull adsistence hoos H . R ijckzD rottzen em ot bem :te  
dom b, fan H ans H ögh  grefl. E x ce llx e  af den  beskaffenheet, sedan wij heela  
saken grundel, ifrån begynnelsen och till ändan uthlagt, att Liungen intet är 
berättigad at kräfwia några penningar af A skebom  för sitt afträde ifrån d ep osi
tura, emädan han d et g iordt twert em ot Consistorii förbodh och resolution, 
sampt H:s H öggrefl. E x ce llx es  ratifica//on, och  honom  sålunda in tet stådt fritt 
att inlåta sig i sådant förpachtande m ed A skebohm , utan C onsistorii wettskapp  
och tilstädielsse. D och , kunde de sins em ällan så kom m a öfw er en s at A sk e
bohm  gåfwo Liung något par discretion för afträdet, så w oro d et skiäligt och  
tillåteligit, m en icke så at man A skebohm  der till obligera kunde m indre att 
H ans H öggrefl. E x ce llx e  sig der om  för Liungen något uthläggia wille.

5. N är nu R ector desse 4. puncter anmält, och H ans H öggrefl. E xce llxe  
sig der öfw er sålunda förklarat, recom m enderade R ector A cadem iens wälfårdh 
uti H ans H öggrefl. E xce llxes  höga gunst, befodran och nåde, önskandes at 
e tt god t förståndh, sämia och en igh cet, m åtte wara emällan Acad.s betiente  
och C onsistorii ledam öter; hwar uppå H :s H öggrefl. E xce llxe  änteligen w ille  
w etta om  något w äsende förelupit w ijd A cadem ien med trätor och oen igh eet  
emällan Professores, sade sig fuller något slijkt hört, m en icke kunna d et för 
w isso troo, och ehuru R ector icke w ille  uth der m ed, nekandes sig willia wara 
den första som  der om  säya w ille, lijkawist gaf H ans H öggrefl. E x ce llx e  s ie lf  
tilfålle att tala om  W alskogz bonden Erich M atsson, och den disput som  uti 
C onsistorio der om  upw uxen w oro, begärte blifwa der om  inform erad, säyandes 
en  man ifrån Acad:n då nyl. warit hoos sig och berättadt:

1. D e t  Acad:n hafwer döm bt bonden för lägersmålet.
2. A tt A cadem ien låtit sätda in honom  på slottet.
3. Att bonden aldrig warit skyldig Acad:n en halföre, icke heller nu är, 

utan altijdh richtigt uthgiordt sine uthlagor.
4. A tt han haf:r K. Johans b ref på besittningzrätten.
(Desse fyra puncter hade en af Consistiii medel sagt för Hans Höggrefl. 

Excellxe, som heela Consistorium wet och nu med Rectore protesterade emot, 
at i osanning blifwit föregifne, heela Consistorio till last.) Uppå desse skälen 
tyckte fuller H:s Höggrefl. Excellxe i förstonne wara bonden orätt tilfogat,
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emädan han betalt richtigt, och borde intet för sin brått sätties af hem m anet, 
helst emädan han hade K. Johans bref på besittningz rätten, utan heller com - 
mitteras justitien, och intet tilskyndas någon ruin a f sielfw e Consistorio; m en  
sedan R ector der em ot w ijst orätt blifwit här om  berättadt för H:s H öggrefl. 
E xcellxe  och förehållit honom  d e skiäl hwarföre bonden af hem m anet satter 
blifwit, hwilka in actis uthförkn finnas, agreerade H ans H öggrefl. E xcellxe  
Consistorii sluth och förfarande der uti, contesterandes det wara rätt giordt, 
allenast man w ore w iss på, att bonden intet bref på besittningzrätten hade, ty 
då måste han den samma rätt till goda niuta, w ille at jäm geent observeras 
skulle, det ingen inom  Consistorium  för någon Acad:ae betiente cautionera må, 
för allehanda conseqventier skuld.

B onden  Erich M atsson inkallades; inkom  och tilspordes af R ectore om  han 
någon besittningzrätt e ller  K. Johans bref der på hade? Swarade sig d et intet 
hafwa. Frågades ytterligare hwarföre han det då sagt? S:de sig det för ingen  
sagt. F:s hwar han då warit? S:de sig ingenstädes warit än hoos D:r Per Rud- 
beck, och h. V erelium  bedt sig gå dijt.

Sedan inlefwererades af h. Arrhenio Qvaestore en  upsats på W alskogz bon
dens, effter fougdens Jacob Ringii räckning, skuld och rest nem bl. på utla- 
gorne til Acad:n 53 d. 22 ör och 4. t:r sp:l och böterne 8 0  d. silf:ermynt.

Rector och heela Consistorium  tyckte nu wara m ycket oskiäligt giordt af 
honom , som  om  denne saken hoos H :s H öggrefl. E xcellxe  så grofw eligen  och  
osanfårdeligen berättadt, börandes derföre w ederbörligen plichta, emädan han 
em ot sin eedh och sam w et C onsistorium  sökt at traducera och förolämpa. 
N ågot hwar af Consistorialibus, bådo G udh bewara sig ifrån sådane m enniskior, 
betygandes sig på sådant w ijs ey längre i C onsistorio sittia willia.

D h en  8. Junii
inkom b H ans H öghG refl. E x ce llx e  R ijckzD rottzen och Acad:ae Cancellarius 

M agnificentissim us M agnus G abriel D e  La Gardie, låtande straxt sammankalla 
M agnificum  D n . R ectorem  och  Professores alle samptl.

N är R ector och  Professores hade utom  Acad:ae gården gått em ot 111. Can- 
cell. och m edh erbödig reverence honom  undfägnat, sampt ginast upp i C on
sistorium  folgt, begynte 111. Cancell. effterfölliande serm on: D e t  äre, god e  her
rar, några åhr sedan iag på denne orten m ig sidst infan, och ehuruwäl G ud har 
sedan behagat någre considerable förändringar här w ijdh A cadem ien inkasta, 
så m ed lärde mäns d öd elige  frånfållen, som  andre betänckelige om skifften , så 
gläder iag m ig dock a f hiertat, at sedan iag sid st war hoos Eder, god e  herrar, 
då wårt k. fädernesland uti fast efftertänckeligare anseende war. Gud i nåder 
täckts det samma uti e tt bättre ersättia, så at oss nu större roo  gifw es at idka 
gudzfruchtan, boklige konster och  höfw iske öfwningar. Jag önskar a ff hiertat 
A cadem ien alskiöns w älsignelse, fortkom pst och wältrefnadh! Påm inner m ig  
och  det, m ig bordt offtare denne tijden här tilstädes warit, m en förm odar det 
hafwa sin goda ursächt, at iag på H :s Kongl. May:tz nådigste kallelser warit 
af andre w ichtige rijckzens ärender desse tijder intagen, at iag fördenskull 
icke kunnat så i person  m ig infunnit, som  iag e llies altijdh warit h oos dem  
m edh m in affection och  sinne. O ch såsom  H :s Kongl. M ay:tt nu i nåder be-
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hagat, d et iag d enne gången måtte kom m a hijt, at erkundiga m ig om  Acadrs 
tilstånd, sampt en  underdånig raport der om  till H :s Kongl. May:tt sedan in- 
gifwa, altså skulle iag giärna willia w etta, om  något w ore för denne tijden, 
som  A cadem ien har at tillijta m ig om  adsistence uti, förutan de puncter, iag 
m ig för h. R ectore och de andre goda herrar på W ännegarn tilförne förklarat, 
hwar wijd och nu m åste beroo, förm odandes samma puncter allereda wara 
im protocollerade, så skall iag wara der till så m ycket m ehr w illig och  benägen, 
som  iag alt sedan detta äm betet a f m ine nådigste Konungar så d e i åm innelsse  
glorwyrdigste framled ne, så wäl som  denne nu regerande anförtrodt blef, hwil- 
k et iag och i 26. åhrs tijdh förwaltat, har låtet m igh A cadem iens wälfärdh 
på d et högsta angelägen wara.

R ector på C onsistorii wägnar tackade H :s H öggrefl. E xce llxe  ödm iukligst, 
för des serdeles nåde em ot A cadem ien, bediandes at H :s H öggrefl. E xce llxe  
af sam m e sin wanlige from heet, affection och aldrig nogsam pt beprijsslige 
åhoga om  Acad:s wälstånd, w ille wara henne altijdh günstig, sam pt förutan dee  
puncter som  sidst på W ännegarn afgiorde äre, hwar wijdh nu effter Eder 
H öggrefl. N åd es och E xce llxes  befallning måste beroo, nu giöra henne en  
nådig handräkning uti någre andre stycker, som  hennes angelägenheter högel, 
beträffa, såsom 1. A tt igenom  Eder H öggrefl. E xcellxes höga auctoritet alt 
missförstånd och oen igheet, som  emällan en eller annan af C onsistorii m em bris 
kan upkom m en wara, kunde hem m as och afstyras, helst effter uti ett sådant 
tilståndh man har rättel. at befara, att Acad:s illwilliande kunde fa önskelig  
lägenheet henne att traducera och  föroläm pa, som  har tils, G ud bättre, alt för 
m ycket skiedt är. O ch w ore wäl om  någon hade något em o t någon at tala, 
han det nu uptäckia w ille, så at man der på sig förklara kunde, och  sedan  
H ans H öggrefl. N :d e  och E x x e  resolvera om  d et rätt eller orätt der utinnan  
förrättat är.

111. Cancellrs: Jag förnim m er rätt giärna, d et h. R ector g iör begynnelsse af 
detta wärcket som  iag beklagar warit en  tijdh bort åth ett com m une Acad:ae 
malum, hwar af så wäl de större som  smärre lijda skada och nachdeel. O ch  
såsom  ingen stat i heela w erlden  lärer wara så wäl grundat som  iu icke under  
tijden m åste erfara stora anstöter förm edelst sådane irringar, altså är och  det 
här w ijd A cadem ien, så m ycket m ehr att befruchta, som  här nästan heela  
Sweriges rijkes ungdom  sammankommer at form era sig til god e  och  beqwäm - 
lige rijksens m em bra uti allehanda ståndh, hwarföre d e  och besynnerligast böra 
föregås m ed goda exem p el, hw ilket icke skier, så länge splijt och  trätor liggia  
i wägen. Ä r altså wäl och  förnuffteligen giordt, att Magnif. R ector här om  först 
påm inner. Jag önskar af alt m itt hierta, at alt sådant kunde ju förr ju heller  
afskaffas, och hwar och en  w ille ihugkom m a sin eed h , och a f rätt nijt och  
kiärleek till d et gem ena bästa sökia en igh eet och sämia, seqvestrerandes sine 
egne private och  egenw illige affecter. D e t  är wäl så m ed oss swaga m enniskior, 
att wij icke gärna kunna tåle om  en  annan säyer o ss något förnär, m en så 
hoppas iagh att hwars och  ens egen  ähra och  beröm  lärer gifwa honom  d et 
w ijdh handen, at han till d et gem en e bästes egen  heeders befräm iande låter 
sådant passera och  förbijgå. Jag skulle och  taga up för en  särdeles ob liga//on  
om  någon w ille ingenue uthsäya hwar af denne oen igh eten  besynnerligst här
rörer, eller hw em  som  förm enar sig  wara förorättad, så kunde man sedan d este
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bättre sökia till att förekom m a alt sådant, och den som  han m enar injurierat 
honom , förklara sig der på. Ty d et är bästa wägen till couren, at man giör 
sig först noga underkundig om  siukdom en, då man sedan d este  lyckligare lärer 
kunna adplicera m edicam enterne. Jag beder doch och  råder Eder, god e  herrar, 
at I i betrachtande af d et beklagelige om döm w e, som  A cadem ien för tijden  
hoos en och annan står, låten fara sådan fåfängie. Jag hörde icke längesedan  
af en  hög herre i Stockholm  säyas, att han in tet torde sända hijt sina söner till 
A cadem ien, emädan han sport d et ungdom en m ycket slår sig  på debocher och  
allehanda yppigheter; iag swarade det icke kom m a af Acad :s förwållande utan 
deras egen  m alitie och elaka förehållande.

R ector och  C onsistorium  beklagade nu Acad:s olycka i detta fallet, sade 
sig altijd warit m ycket sorgfäldigt at kunna på allehanda sätt afböya och före
kom///a sådane ungdom ens yppigheter, m en ondskan wara nu så tiltagen, at 
hon intet w ill låta rätta sigh; hwar om  till H :s H öggrefl. E xcelkce allereda för 
en tijdh sedan bref afgått och der uti consu lta//on  om  sådane excessers före
kom m ande, hwar till och så förslag blifw it wijd handen gifne.

111. Cancell. D etta  war d et i. ärendet iagh skulle och ärnade conferera med 
Eder, gode herrar, om . O ch ehuruwäl sal. A rchibispen då han war hos m ig  
afftonen förr än han b le f dödh, här om  uthlät sigh, som  skulle till slijke ex 
cessers förekom m ande, e tt nöyachtigt m edel wara, att inspectores nationum  
hade ett noga upseende på sine landskap, och sen iores, såsom  förr warit bruke- 
ligit, b lefw o och så tilhållne, att lära och underwijsa d e  yngre aff hwart och  
ett landskapp; icke deste m indre har iag doch tyckt, det förslaget ey kunna 
allena förslå, utan man m åtte sökia högre handh, som  med sin auctorité kunde 
förmå, att den studerande ungdom en här w ijdh A cadem ien aflägger d et förarge- 
lige bruket m ed deras wärjor. O ch tycker m ig altså at tw enne ting kunna m yc
ket giöra till detta wärcketz rem ediation: såsom  i .  om  nobilium  praeceptores 
hafwa bättre och starckare disciplin m ed sina herrar som  de läsa före, och icke 
fa tillståndh att ursächta sig med det, att deras föräldrar intet willia att d e  skola 
hårdt handteras; hwarföre om  praeceptoren finnes wara flat em ot sin discipel, 
han och bör wara deelachtig af den excess som  discipelen förm edelst hans 
flatheet intet fruchtar före att begå. 2. A tt generaliter blifwo förbudit att ung
dom en icke måtte få gå med wärjor och det till exem pel a f de uthländske 
academ ierne i Franckrijke, som bligstädes i Tyskland och Italien, dock måste 
bägge desse puncter m edh itt alm ent placat af H:s K ongl. May:tt auctoriseras, 
så frampt de skola w inna w ederbörlig  efftertryck. M åste och så inspectores 
nationum  i . wara sielfw e alfwarsam//ze, och der de intet råda med sine nationer, 
de då 2. måge få behörig handräkning af C onsistorio, och 3. att seniores uti 
landskapen hafwa bekym ber om  d e yngre och hålla dem  till sedig- och flijtig- 
heet.

Rector och Consistorium  tackade H ans H öggrefl. Excelkce för des höga 
rådh, ödm iukel. begärandes, han w ille hoos M ayestetet befodra detta wärcket 
till önskelig it uthslag, hw ilket 111. Cancellarius och så lofwade med d et forder- 
ligste at giöra willia. Sedan beklagade sig C onsistorium  huru orättm ätel. det 
blifwit hand terat uti N yb elii och Philipp Ellis sak, hwilka effter deras egne  
bekännelser och uti ransakningen befundne skiäl, blifwit disciplinerade den  ena 
med relegation och den  andre med böter effter lag och constitutiones; m en
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dem sedan gått till Kongl. HofRätten, der Consistorium med grofwe beskyl- 
ningar belagt, och sedan den ena uthwärcket sig beskyddz bref och annat, at 
han till sin sakz befrijande måtte få tijdh at sam/wanleeta skiäl; och det alt 
emot det, han sielfwer i Consistro judicialiter wedergått.

III. Cancell. tyckte detta mycket illa wara, och att Kongl. HofRätten icke 
bord t så praecipitera sig här uti, utan correspondera med Consist:o först här 
om, förr än han sådane bref gifwit. Lofwade ytterligare att aldrig så länge han 
lefwer, och blir i HofRätten sittiandes, så wijdare tilgå skall; begärte och at 
Consist:m skrifwer HofRätten till här om, så skall det wara wist och säkert på, 
att iag skall giöra det mig anstår, och Consist:m till wederbörlig rätt förhielpa. 
Badh sedan att Consistoriales ingen ting måtte låta irre sig wijd sådane til- 
fållen, utan de icke desto mindre döma effter lag och ytterste samweet för- 
swarl. sampt adhibera alfwarsamheet, ty den, sade han, för Gudh behöfwes.

Bibliothecarius h. Verelius: de äro nu så motwillige och dierfwe blefne, at 
det kan ingen råda medh dem; iag hafwer öfwer Ost-giöthe landskapp en tijd 
bort åth hafft inspection, men nu har iagh måst upsäya min inspection öfwer 
dem, emädan de äre så petulantes och procaces. Äfwen så war det uti Hedraei 
dråpz inqvisition förlidet åhr, att då Consistorium lätt upkalla alla landskapen, 
och förmante dem att de, hwar uti sitt, skulle effterhöra om någon gifwit det 
ringaste teckn, at hafwa antingen ihiälslagit Hedraeum, eller der till wetta banne- 
mannen, de då det straxt i Consistorio tilkänna gifwa skulle; men de wille icke 
allenast intet säya hwem dråpet begångit, fast de det wijste, utan och bedrefwo 
menederij och sworo sig icke wetta der af, der de lijkwäl befunnos at hafwa 
hafft der om kundskap, och blifwit erkundigade der om af den som warit med 
i föllie då dråpet skiedde. Hwar af hände och, at när Consist:m omsider fick i 
harftråden der uti, någre blefwo obråtzlige incarcerade, och at Samuel Odelius 
oskyldigt fångsslad och i handklofwar förd aff landz gevallieren ifrån Stock
holm, emädan han blef angifwen af en sin landzman, at hafwa warit i föllie 
medh dem som dråpet på Hedraeum beginge.

D:r Benzelius: Ja Odelius han leed ondt, och blef wärre handterader än han 
någonsin medh sitt stillatijgande förtiänt, han hade intet bord t angifwas för 
lijka brotzlig medh de andre.

111. Cancell.: Det händer något hwarstädes det, att man intet kan fa 
kundskapp så snart om rätta uphofsman, utan det töra understunden 4. eller
6. angifwas, fångsslas och föras, för ens excess skull.

II. Giorde Rector påminnelsse om Acad:s debitorer och skuldenärer, om 
hwilkas skuld, Consistrm giärna wille underrättas, på det at om h. Rudbeck, 
som för detta allena der om kundskap hafwer, kommer något wedh, Aca- 
demien då lijkwist må kunna sig der utinnan uthreeda.

RijckzDrottzen swarade at han hade förnämst reest hijt för den orsak, at 
höra huru det skulle tilstå, med Acad:s intrader och de gambla skuldfordringar.

Rudbeckius sade och sig önska, at en gång fa lefwerera ifrån sig de gamble 
räkningar som han hafwer hafft allena omak före angående sal. M. Boo, dem 
ingen hafwer förr kommit till rätta med, som nogsampt finnes i protocollen, 
men han alla i ordning bracht, och till 13000 folier sielf tilsamman folierat 
och bookhållaren sedan der öfwer giordt 16. hufwudböcker, och derföre nutit 
6.180. d. kopptfrm. men Rudbeckius ingen halföre, hwarcken af Academien
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eller änckian, icke heller begärt på det han skulle kunna wara en opartisk 
referant eller domare, då saken, såsom han och war der om bedin af, H:s 
Höggrefl. Ex:ce då warande RijckzCantzler, Academien och M. Boos änckia 
sielf, så och andre parter som deras bref kan uthwijsa. Sedan dess förutan 
slutit allena någre och 40. Professorum och andre particular räkningar, wille 
derföre nu giöra om dem underrättelse, emädan intet mera än 2. Professorer 
nu lefwa som af saken wetta när han dem tog sig under händer, min broder 
Petrus Rudbeck och Werelius. Först både effter Kongl. M:tz, RijkzCantzlerens 
Oxenstiernas och Consistorii, månge otålige slut, så och senare RijkzCantzle
rens, fans den tijden nödigt at M. Boos räkningar skulle företagas, emädan en 
deel som sina räkningar inlade, hade till in mot 13000. p. at fodra, att tilsee 
om deras fodring war giltig. Till det andre betygade een deel at och några 
Professores woro skyldiga som hade tagit för mycket öfwer som synnas af 
protocollet. Hwarföre som synes af effterfölliande räkningh, som iag will skall 
införas i protocollet, att Academien är till godo kommit mot 24729 d. koppar:t 
21 i  undantagandes de 6. M. Boos hemman, hwilka ehuruwäl de hafwa warit 
slagne till exercitie staten, så är det bättre at de hafwa dem hafft, än exer- 
citie staten skulle haf:a graverat ordinarie staten som skiedde i Drottning Chris
tin® tijdh. Hade nu M. Boos räkningar intet giordtz, så hade Academien reeda 
kommit till korta på h åhrs intrader. Hwad Professores anlangar som inlade 
sina räkningar, och meente sig hafwa at fodra, så togo några sina räkningar 
igen, emädan dem straxt wijstes stora feel, somblige inlade andre som woro 
lijka nästan lydandes med dem som funnes i M. Boos handlingar, och beswor 
dem så wijda de hade annoterat hoos sig hwadh de hade fått, men fans ändå 
af deras qvittencer M. Boo gifne, och andre M. Boos annotationer och fog- 
dernes, att de hade mera fått, hwarföre konv»o alle deras fodringar Academien 
till godo, såsom nu wijstes af D. Terseri, hwilkens skrifftelige eedh uplästes 
och låg wijd räkningarne, och hade at fodra 1838., men fick ey mera än 637. 
16, blef så Academien till godo 1201. Äfwen så wijstes de andre fodrade pos
ter, som Academien äro till godo komne. Sedan upläste Rudbeck deras räk
ningar som hade att fodra, men miste icke allenast fodringarne utan och måste 
betala en stoor post till Academien igen, såsom Unonius fodrade 787 rd dem 
han miste, och måste der öfwer betala 380. 22. ör.

Sedan sade Rudbeckius at der M. Boos änckia hade inlefwererat documen- 
terne straxt i förstonne, hade månge Professores blifwit mehra skyldige, men 
såsom Academien reeda hade effter de hon i förstorwe allena inlefwererade 
slutit och liqviderat med dem, kunde hon intet dem på nytt uprifwa.

D. Skunck mente at detta wore intet wäl, om änckian skulle få wettat, ty 
der igenom skulle hon mena sig wara orätt skiedt, och drifwa det skiälet hon 
altijd stått uppå, att hade hon fått giordt räkningarna, skulle hon wettat flere 
poster tilgå, som hade henne kunnat komma till godo.

Rudbeck swarade: hon hafwer tilstått sielf, som finnes i protocollet att en 
man skulle tagas af Academien och henne, som skulle räkningarne färdige giöra, 
och af henne betalas. 2. Hade hon fått dem allena om händer, så hade Aca
demien aldrig kommit till en fyrck, som wijses af Måns Staffanssons räkningar, 
min swärmoders och Weigtz, sampt Burai Axelhielms [0: Axehielms] swär- 
fader, och andres räkningar och obligationer, som hon undantagit och up-
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fodrat penningar. 3. Så har hon intet att skylla, att d et icke henne är till god o  
giordt, som  och Kongl. Cammaren m ente, ty d et wijsas i Acad:s årlige räk
ningar, att d e  poster som  A cadem ien hafwer bekom m it, äre på hennes mans 
balance afförde. 4. Så hafwer hon min attest på at 4 0 0 0 0  d. w ill A cadem ien  
henne goda giöra, fast A cadem ien aldrig far dem  upp, ja A cadem ien kan henne  
efftergifwa 1 0 0 0 0 0  d. ty hwarcken hon eller de andre giäldenärarne kunna 
dem  betala.

Sedan refererade Rudbeckius huru som  han m ed W erelio  hade skade på s. 
G ripenhielm s räkning, emädan hon liqviderades förr än K ongligit bref kom  
att lönen  skulle a f dato introductionis räknas, och på det Acad:n ingen skada 
skulle hafwa bestod V erelius och Rudbeckius halfparten hwardera, det G ripen- 
hielm  fick at fordra på sina löningar som  fins i räkningarne. W ijdare talte R ud
beckius om  deras räkningar som  återstå, nem bl. B e[h]m ens, Brings, Ausii, 
G estrinii och sade att först kan B e[h]m en  och G estrinius intet praetendera 
m era än de 25. personer, som  reda slutit och liqviderat m edh A cadem ien, 
hwilka sielfw e hafwa döm d t M. B oos hand god der dag och  datum finnes.

Hans Höggrefl. Ex:ce RijckzDrottzen sade att det är itt fast argument och 
god t skiäl.

Ytterligare sade R udbeckius, at hwad B e[h]m en anlangar så är han döm bd  
i K ongl. H ofR ätten  sin faders skuld att betala, hw ilken han s ie lf  på sin faders 
wägnar hafwer liqviderat, och der han in tet innan 6. månader liqviderar sin  
farfaders och faderbroders, m åste han och den betala. N u  hafwer han i 2. 
åhrs tijd försum m at fatalia, och är 2. gånger af förre landzhöfdingen maant 
till liqvida//'on eller execution , så och nu a f 2 landzhöfd. G. LillieCrona.

G estrinii gård är för hans skuld arresterat redan 10. åhr för än iag kom  at 
blifwa Professor, och skulle A cadem ien intet clarera med honom , torde hans 
arfwingar på sidstonne sökia refusion för liden skada på gården. O ch är hans 
skuld förr i p rotocollet anteknat för 1 500 . rijckzdahler, som  Professores bety
gade som  då lefde, effter M . B oos egen  bekännelse i sitt yttersta, så och  
Fonteiii räkning, hwilken sedan w äxte alt högre af d et att M. B oos hustru  
flera och flera docum enter inlade, och G estrinii arfwingar w ille haf:a m er och  
m er beskeed till denna skulden, och alt som  mehra sågs effter, fans och  flere  
påster som  förr ey w oro upförde.

Bringii och Ausii änckia fingo sina räkningar för m ånge åhr sedan, m en så
som  de, på änckiornes supplic, fingo af H :s Kongl. M:t gen om  H :s H .g . 
Ex:ce R ijckzD rottzens af d. 8 Mart. 1667. att så länge de w oro änckior, och  
deras barn om yndige, skulle fa niuta sin ägendom b till go d o  etc. H warföre, 
såsom  d e nu döde äro och barnen m yndige, så faller d et till A cadem ien. O ch  
är A usius tilfredz heller, att Acad:n får sitt goda, effter hon praeference hafwer, 
än d e andre creditorer, af hwilka han ingen prom otion eller nytta hafwa kan. 
O ch fick K roken d et swaret af R udbeck, när han förre gången R ector war, när 
han frågade huru han skulle kom m a till sin betalning effter Acad:n hafwer 
praeference, att han m otte mädan änckian lefde sökia usum fructum a f des goda, 
hw ilket han och  giorde. H w arföre hafwer Consist:m  slutit att publice anslås 
skulle wara effter här är concursus creditorum , hw ilket och H :s H . Ex:ce 
R ijckzD rottzen befalte skola skie i alla sådane saker.

Y tterst w ijste och R udbeckius fram en  stoor hoop räkningar, hwars skulder
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han meente ey så stora wara att de kunde löna omaket, och frågade om de 
skulle föras till ända?

RijckzDrottzen swarade, att fast de intet kunna importera, måste man lijk- 
wäl giöra dem klara, och den ena så wäl rätt som den andre; och skulle de 
ey så stort importera, måtte lijkwäl communi consilio delibereras, om man intet 
skall wijdare fråga effter dem. Ellies sade han at Academien måste i alt detta 
giöra klart ifrån sig, ty först är det ellies nessligit för henne, 2. sedan skade- 
ligit, 3. töra contraparterna sökia skadestånd på deras godo som hafwer stått i 
arresto. 4. Academien omsider få hårt answar, 5. kan intet giöras den ena mera 
rätt än den andra, 6. torde de som redan betalt, sökia niuta samme rätt som 
de, som än skyldige äro, der dessa slippa skulle.

Rector meente at dem som nu lefwa, kommer detta till skada, att hwad 
expenserne angår, afgår på deras löhn.

Rudbeckius swarade på particular räkningar hafwer Academien ingen halföre 
kostat; hwad M. Boos anlangar, är det af M. Boos hemmans räntor betalt, 
men hwad action anlangar så är den af communi cassa betalt, men Acad:n 
der emot nutit af M. Boos räkningar 20. gånger så mycket, och hade det intet 
Academien då nutit, stego hon nu i & åhrs löns mistande.

Rector swarade att det hafwe de förre Professores nutit till godo som näst 
effter M. Boo lefde, och ey de som nu lefwa, effter nu alla hafwa at fodra, 
och Academien en stoor balance hafwer.

Verelius swarade at det kommer intet der af, utan at nu staten är annorledes 
än förr, ty han kan wijsa af förre åhrs räkningar at Acad. hade mot 15000 
d. smt. bespart.

Rudbeckius sade att det är rätta orsaken sölf:mtz förhögning, som skedde 
för några åhr sedan, då 1. runstycke från 5. halföre högdes till 6. ty Acad:s 
intrader äro i spanmål och icke till 20. daler i penningar, nu fast smt. för- 
högdes, så gaf ändå kiöpmannen ey mera för tunnan än som marckgången och 
skiäligt war, och såsom för inkompsten war till 50000. d. k:tt så war och uth- 
gifften till 50000. d. men sedan blef uthgifften till 60000. och inkompsten 
blef ändå ey mehra än 50000. d.

Rector tyckte at detta borde bestås af deras sterbhuus och gratialer som döde 
äro, så wäl de som lefwa och andre tienster hafwa, och nutit fulla löningar, 
och lijkwäl bordt bestå pro qvota omkostnaden till desse actioner, så wäl 
som de som nu sittia i tienster qwar, och det effter en rätt formerat räk- 
ningh.

Tyckte ochså RijckzDrottzen, at man till att wijsa, ingen må här utinnan skie 
för när, uthdrogo all omkostnat på M. Boos action och Be[h]mens, och sedan 
liqviderade så, att de som hafwa nutit sin fulla lön, af de förre Professores, 
både lefwande och döde, måtte deras ägendom eller sterbhuus partera pro 
qvota af det de nu upbära på lön, eller gratialer, mot de andre som nu lefwa 
och tiena för tijden.

III. Begärte Rector 111. Cancellarii råd och betänckiande om M. Christopheri 
Laurini sak, hwar om för detta bref till H:s Höggrefl. Excellxe afgått, antingen 
han effter lag skall afdöm/»as, eller med något extraordinarie och arbitralt 
straff beläggi as.

111. Cancell.: Jag har fad t Edert bref här om, gode herrar, hafwandes altijd
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funnit rådligst, det man först bör wara försäkrad om at alle målsäganderne här 
uti äre förlijkte, förr än man understår sig något at arbitrera.

Rector och Consistorium sade twenne målsägande här uti warit, nembl. rytta
ren som ägde hästen, och en borgare här i staden Plening, som mäste förtret 
och skade der af lidit, i det han för rätta derföre stått med ryttaren, och 
giordt sig en och annan omkostnad, för än han fick spaning på hwar hästen war.

Ryttaren sade Rector blifwit straxt förlijkt och honom fått igen hästen; 
och Plening jämwäl sedermehra blifwit förnögd af Laurino, hwar på framwijs- 
tes Laurins obliga//on af d. \datum ej utsatt] Mardi förleden, at han bemrte 
Plening förnöya och aldeles skadelöös hålla skall, hwar med de och förlijkte 
blifwit.

111. Cancell.: Ehuruwäl iag förnimmer wara god t, att man Laurin icke effter 
lag döma må, emädan han är en prästman, och torde äntel. der igenom ruine
ras, lijkwist tycker mig wara betänckeligit för Consistorio i synnerheet derföre 
at någon torde sökia at traducera det, att det skrider till något arbitralt straff.

Rector och Consistorium swarade hwadh sig wijdkommer, icke kunna der ud 
arbitrera, utan icke H:s Höggrefl. Ex:ce det giöra wille.

111. Cancell.: Är han icke en prästman och bör altså remitteras till consist:m 
ecclesiasticum?

Rector swarade Consistorium der om tilskrifwit under h. Verelii rectorat 
biskopen i Lindkiöping, och fatt till swars att han här måtte dömas, doch till 
correction och icke ruin; Laurin berättades och at hafwa tilsäyelsse på schole- 
mästaredenst der nedre i Östergiöthlandh ud Söder Kiöping.

III. Cancell.: Det är fuller christeligit at man intet söker hans ruin här 
udnnan, dock måste och biskopen icke straxt undfägna honom med lägenheet.

Resolutio. Biskopen i Lijnkiöping tilskrifwes ytterligare här om och erkundi- 
gas om saksens beskaffenheet och hela sammanhang, förklarandes Consisto
rium sigh icke kunna döma der uti, emädan det är så grofft, utan effter lagh.

IV. Proponerade Rector Adjunctum Andr. Rhodin begära något salarium, 
emädan han ingen ting har att underhålla sig af, och har giordt en tijdh bort 
åth sin största flijt med ungdomen.

Resolutio. Så snart något blir löst, skall han blifwa accommoderat, wore 
dock wäl om han förfogade sig uthför åth sdfftet och finge der någon erkläc- 
keligh lägenheet.

V. Laur. Elingii bref till Rectorem uplästes der i han begär få blifwa extra
ordinarius Prof. gr aecae lingvae.

Resolutio. Så snart som någon lägenheet yppar sig, skall han allerförst blifwa 
hulpen; warandes i medier tijdh soulagerad med god och säker förhoppning 
der om, befordran här till hälst i stifftet.

VI. Prof. Gartmans skrifft till Consistorium uplästes angående Flogstad, der 
uti han klagar sig öfwer Scheffers änckias motwilligheet, at hon twert emot 
Consistorii resolution inlåter sig i des bruk, begärandes Prof. Gartman at han 
wijd sin rätt och Consistorii sluth må blifwa erhållen.

Rector sade syn blifwet effter Hans Höggrefl. Excelkces bref der om hållen 
i Flogstad, på det erfaras kunde, hwad skade sal. Scheffer der på tagit, och hwad 
för bättring der på skiedt, hwar om Prof. Arrhenius som den synen bij- 
wijstat kunde gifwa bäste relation.
2 3 - 7 3 4 2 2 0  Sallandtr
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111. Cancell.: har då hon warit wållande till hem m anets deterioration?
H . Arrhenius swarade ney.
111. Cancell.: Jag har lijkwäl fatt bref af C onsistorio af sådant innehåld, at 

änckian warit wållande der till.
D. Benzelius: Det har kommit mäst af cronohemmanen som liggia der brede 

wijd och warit nästan öde, hafwandes aldrig mächtats medh att hålla hägn.
111. Cancell.: M en hwad fog har hon då att begära refusion af A cadem ien, 

som  der till alz in tet warit orsaken. M ig tyckees om  Consistorii resolutioner  
skola hafwa sin w ederbörlige respect, så böra de och w inna behörig effter- 
tryck, hwarföre och Prof. Gartman wijd hem m anet blifwa m åste, och änckian 
tilsäyas thet till honom  att cedera; kunna de sins emällan privatim förlijkas, 
w ore wäl, ty iag är wiss på Consist:m  blir e lliest än mehra beswärat här m edh, 
och hon kom m er entera dagen, med ett annat Kongl. bref om  samma ärende. 
M en är d et så at hon intet står till at beqwäm a, så kan Consist:m  skrifwa m ig  
till, så w ill iagh giöra en  underdånig berättelsse der om  till M ayest:t och saken  
till god t uthslag förfodra. H är wijd förklarade sig och  H ans H öggrefl. E x ce llx e  
om  den tw isten som  verserat em ällan Prof. Spole och  Prof. B ilberg angående  
Säfwia praebendehemman, nbl. att Prof. Spole der till förträde hafwa bör, emä- 
dan han förr tilkom m it, tient länge wijd Acad:n i Lund, och  w ijd krijget i 
Skåne åthskillige o lägenheeter uthstådt; warandes och  den resolution som  Prof. 
Bilberg för sig allegerat af d. 16. Jan. 1681 icke a f den m ening att hem m anen  
skola wara w id w issa män eller professioner, utan wissa faculteter, ty den  tijden  
b le f attenterat a f som blige, som  fuller itt hemman hade, m en när något annat 
bättre i en  annan facultet b lef löst stod han effter det, och fördärfwade d et 
som  han förr hade, derföre b le f den resolution då giordt, at hem m anen wijd  
wissa faculteter blifwa skulle. M en den som  uti en  facultet förr tilkom m er, 
den bör och hafwa större rätt. Jag will och icke annat förm oda än Prof. B il
berg iu är så galant at han som  sitter og ifft och  utan hushåldh, låter sig 
nöya till thess något praebende löst blifwer, kunnandes ochså om  han w ill för- 
skiuta något af sine m ed el til Sunnerstadh hem m anetz (som  iag hörer wara 
igen löst till Acad:n och  kommit något af sig) reparation, så at han kan d esto  
förr kom m a at upbära räntan ther aff. Prof. B ilberg tackade H ans H öggrefl. 
E xcelkce och swarade sig gärna wara förnögdh m edh H ans H ögG refl. Excelkces 
willia och nådige disposition  i detta fallet. Sedan förm ante H ans H öggrefl. 
E xcelhce så wäl dem , som  heela Consistorium  till en igh eet w ijdlyffteligen.

Sidst valedicerade H:s Höggrefl. Excelkce och tackade Consist:o för sin stora 
discretion, det altijd bewijst honom, mädan han i 28. åhrs tijdh warit Can
cellarius, och effter åldren nu mehr och mehr tiltager, så at han icke kunde 
försäkra sig om, at få see dem samptl. i Consist:o en annor gång igen, för
denskull böd han dem alle god natt, önskandes att wår Herre wille altijd 
hafwa sin guddommelige wård om dem och Academien.

Rector uppå Consistorii wägnar betackade ödmiukeligen igen H:s Höggrefl. 
Excelkce för den stora nåde han ertedt Consist. med sin höga närwarelse, 
recommenderandes Acad:s wälfård i samma hans höga nåde och gunst.

Dhen 15. Junii
höltz Consistorium majus, närwarande Rectore Magnifico, DD. Benzelio, 

DD. Skunck, h. Ol. Rudbeckio, DD. Hoffwenio, h. Arrhenio, h. Norcopense,
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h. Spole, h. Steuchio, h. W olff, h. M icrandro, J. A rrhenio Qvaestore, qvi et 
acta notavit, absente Secretario.

I. Barberaren Petter T recow  klagade på glasmästaren Jordan N ilsson , at 
han fierdedag pingsst, icke allenast em ottagit sin broder, T recow s gåsse, då han, 
sedan han blifwit något castigerad, lupit ifrån husbonden, utan och  sam m e aff- 
ton  kom m it twå reesor på hans port, m ant uth och  skiält honom , så at han 
om sider m åst gå uth, och gifw a honom  någre slänger m ed handen, klagandes 
T recow  högel, der öfw er, att denne Jordan förförer och bortskiäm m er gåssen, 
ty förr skall han warit lydig och  achtsam, så at hussbonden intet hafft något 
m issnöye af honom  heela den tijden han der warit, nem bl. i 3. åhr; m en sedan  
Jordan kom m it hijt i staden, blifw it så o lyd ig  och ow ettig , at han intet kan 
hafwa d et gagn af h onom  som  han borde. Jordan swarade sig  icke kom m it till 
T recow  i någon ond m ening ey  eller m ant uth honom , utan allenast sökt at 
få gåssen in igen, em ädan han warit uthdrifwen. Trecow: Ingalunda d re f iag 
uth honom , utan han lopp bort. T recow  klagade wijdare att Jordan förförer  
gåssen. Jordan nekade aldeles här till och  sade att T recow  illa farit m ed honom . 
Å thskillige Professores, särdeles h. R udbeck och  D . H offw en iu s bewittnade att 
den n e gåssen tilförende altijdh stält sig  wackert em ot sin  husbonde, och at han 
är snäll, och blifw er m ed tijden en  wacker karl, der Jordan in tet d et hindrar, 
der m ed at han antingen styreker gåssen uti sielfswåld och o lydno, eller flate- 
rer honom , då han bryter och  kom m er till honom . Jordan förm antes alfwarl. 
att ingalunda befatta sig m edh gåssen, så at han der igenom  blifw er förderfwad, 
som  och at h oos T recow  afbeder d et han så otilbörl. herbergerat gåssen och  
lupit till hans huus, injurierandes honom  der m ed. Jordan deprecerade detta  
och  tog T recow  i hand, blifw andes d e således goda wänner. O ch  sattes 40 . 
mk. w ijte, der Jordan wijdare befatter sig  m ed gåssen.

II. Petrus H allenius, sal. h. Stilleri änekios fullm ächtig, inkom  em ot Johan  
H olm dalium , angående skuldfordring för diskhållning. H olm dalii ob liga //on  af 
d. 8. Junii 1680  uplästes, der uti han tilstår sig  på sine herrars disciplars wäg- 
nar wara skyldig til änekian 180. d. kopp?r:t och  förplichtat sig  till at dem  
betala d. 3. Julii. O bligation hade förutan han, disciplarne nem bl. Canutus 
U ggla och  Jahan Silfwerswerd underskrifwit, H olm dalius sade Silfwerswerd  
betalt, och U gglan nu allena wara skyldig 90. d. k:t. D iscourerades något 
w ijdlöfftigt der om , antingen H olm dalium  skal betala skulden a f egn e m edel 
eller intet.

H . Micrander: Änekian will fuller in tet ändtel. at han skall betala, tyckiandes 
det wara något swårt, utan beder at han må tilhållas infodra betalningen, då 
begärer hon  att hans stipendium  må i m edier tijd seqvestreras, ty hon tror intet 
at han giör sin flijt.

H olm dalius upw ijste fruns b ref till änekian der uti hon klagar öfw er H olm -  
dals försum m else till att påm inna här om , och  lofwar betala. H olm dal: Jag har 
skrifwit flere ja wäl 9. gånger.

Rector: han har w ijst m ig fruns swar till sig, hwar a f är klart at han giordt 
w ederbörlig påm innelse om  betalningen.

R es. H olm dali/tf infodrar betalwingen, warandes i m edier tijdh hans stipen
dium  seqvestreradt, går och nom ine publico b ref till frun, at fa w iss under
rättelse om  sakens sammanhang, om  hon  redan betalt d esse  penningar till 
H olm dalium  eller intet, och hwarföre hon icke betalar.
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III. Uplästes acta hålne uti H. R. Drottsens Höggrefl. Excellrces närwaro 
d. 8. Junii.

IV. Berättade Rector sig och Qvaestorem förleden lögerdag warit wid 
Wännegarn och der:

a. Ursächtat att Consistorium icke kunnat upwachta H:s Höggrefl. Ex:ce 
om morgonen då han bortreste här ifrån, emädan Rector blifwit förwissad at 
reesan icke skulle giälle för än kl. 8. men H:s Höggrefl. Excelkce reest långt 
förr. Hwilken ursächt H:s Höggrefl. Excellrce med nåder uptogh.

ß. Anhållit om H:s Höggrefl. Excellxes nådige promotorial till h. landzhöf- 
dingen, at fa prompt execution uti Acad:s angelägenheter, effter H:s Höggrefl. 
Excellxes nådige lofwen här närwarande. Hwilket promotorial H:s Höggrefl. 
Exxe och lofwade med första hijtsända, emädan secreteraren [Quensel] då icke 
war wijd handen, begiärandes att med Consist. bref till h. landzhöfdingen så 
länge upskiutas.

y. Upwijste Qvaestor siste Acad:s slutne åhrs book och giorde någon be
rättelse om Acad:s stat, effter H:s Höggrefl. Exxes nådige åstundan och be- 
fallningh här in loco. 8. Wid detta tilfålle begynte H:s Höggrefl. Excellxe dis- 
courera om stipendiis och stipendiariis, befallandes föras till acta at hädan effter 
noga observeras, at om någon stipendiat beftnnes updricka eller ellies illa an- 
läggia sitt, antingen heela stipendium, eller någon anseenlig dehl der af, den 
samma då strax priveras och uthslutas.

e. Discourerade Hans Höggrefl. Excelkce om communitetet gifwandes till 
förstå sin mening att det måtte uprättas igen, williandes at Consistorium den 
saken öfwerlägger, och sine rationes pro et contra communicerar, hwilket 
Rector och effter H:s Höggrefl. Excellxes befallning, den han för tijdzens kort- 
heet skull ey hinte fulborda recommenderade futuro Rectori till att uthrätta 
och beställa.

£. Discourerades om Wittuls äng i synnerheet, och alle Acad:s prebender i 
gemeen. Och slöt H:s Höggrefl. Excelkce samme discours med den nådige 
befallning at en lista skall giöras, och der på upsätties Acad:s praebender, och 
de ämbeten hwar till de nu höra, så wille H:s Höggrefl. Excelkce dem sedan 
insinuera hoos Mayestetet till att underskrifwas, så at ingen nu hädan effter 
må kunna draga något praebende bort ifrån Acad:n.

V. Petrus Romferus inkom emot Nicolaum Höckvallium [Hogwallius] angå
ende den sak hwar om finnes in actis d. 7. Maij. pag. 327. Men Hökvallius 
war intet tilstädes, ehuru wäl den honom förelagde tijdh långst warit ute.

Rector sade at ehuruwäl h. Gartman, Carlholm och Lagerlöff caverat för 
honom till näste odensdag, så reste han lijkwist des innan bort, så at Rector 
då icke kunnat få honom till Consistim, som han ellies ärnat, än mindre i 
förwar.

Sententia. Emädan Nicolaus Hökvallius ey kunnat prestera den edgång 
honom warit pålagd, ty fälles han till saken, och böter 3. mk smt. cap. 25. 
Rst. och des utan relegeras han effter constitutiones.

VI. Novitius Gideon Steuchman [Stökman] är angifwen att näste söndagen 
sedan han slapp utur proban, der han låg för sin förre excess, har han drucket 
sig full, och gåendes i kyrckan, sig der under afftonsången förargel. uthskiämt 
och upkastat, och strax der på afrest, så at Cursor icke kunnat få honom til
städes.
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R esol. Saken skall stå öp en , då han kom m er igen.
VII. H . D oct. B enzelius protesterade der em ot, att något w ore fördt till 

acta, uti den saak som  h. V erelius angifwit em ot östgiöterne, honom  angående, 
der af han icke fatt com m unication som  bord t wara, så at han fatt sig der 
på förklara. Rector: det lärer ännu kunna skie, effter som  h. V erelius will 
hafwa den  saken fram, ellies är det och skiedt m e absente.

VIII. Sam uel [Johansson] klockare anhölt om  sin löhn af cassa Consistorii. 
'Resolutio. N är något inkom m et, så far han.

IX . G am ble Acad. wachtmästaren Per Jonsson  B roke, anhölt gen om  h. 
D oct. Skunck om  recom m endation till H :s Excellrce H . Ö fwerståthållaren i 
Stockholm , m en  effter som  Consist:m  för w isse orsaker skull förr afslagit 
honom  den n e hans begäran, kunde d et nu ey eller bew illies. D ock  lofw ade  
R ector suo nom ine recom w endera honom .

X . Sal. D oct. Sidenii änckia har berättat för R ectore sig för 6 8 0  tagit af 
Jacob A nderssons 30. d. kopptfr:t och  begärat fa dem  behålla och der till d e  
öfrige 20. d. som  hon förr hafft, så will hon  aldrig wijdare begära hwarken 
penningar eller spannem ål, m ehr än de 20. t:r effter Kongl. resolution; ey eller  
widare fodra på eller begära någon änckie åker.

Qvaestor sade at Jacob A ndersson warit förbuden till gifwa henne några p en 
ningar, och  derföre m ed rätta böra hafwa skadan om  han har något gifw it 
henne em ot sam m e förbod; doch  war han in tet em o t att hon icke m åtte  
få d esse  50. d. allenast m an äntå b lefw e a f m ed henne. Res. H en n e be
w illies desse 50. d. m ed den  condition och d et afskied hon sie lff  giordt och  
begärat.

X I. B ew illiades N ico lao  H olm dorph och  D anieli Ekenberg, som  i 11. w e- 
kors tijdh warit incarcerade för misstanckar skull om  dråpet som  begickz på 
Hedraeum, och der igenom  m ycket lidet och kostat på sig, 6. d. smt hwar 
aff cassa studiosorum .

X II. Joh. Tillaeus har nu fatt bref ifrån h. Johan U n ge, der uti han begärar 
dilation med sin skuld till hösten , och förplichter sig wijd sin ähra att då betala, 
och att Gud ellies aldrig skulle låta honom  wäl gå. H w ar m ed Tillaeus låter 
sig nöya, och altså behöfw es in tet denne gången d et bref, Consisr.m  e llies be- 
williat honom  till be:te U nge.

X III. U pläste R ector sin antecessoris h. D oct. B enzelii öfw ergifne catalogum  
rerum expediendarum , och  refererade hwad uti hwar och en  sak w ore til- 
giordt nbl.

(1 .) A tt d e penningar B ib liotheqvet länt af cassa studiosorum , måtte betalas 
af 6 8 0  åhrs exp en se räkning. Resp. D e t har intet kunnat sk ee , em ädan inge  
m edel blifwit öfw er der till.

(2 .) A tt sal. M yrichs [M urichs] creditorer m åtte kom/»a till sin betalning. 
Resp. D e t  kan intet skie förr än cautionisten Ringius hem kom m er, som  heela  
denne tijden warit och än är borta, hw ilken så snart han hem kom m er, så re- 
com m enderas saken h. D oct. H offw en io  till execution .

(3 .) A tt uthslag m åtte blifwa i K iörlingens saak. Resp. är redan dom  i saken  
fält, m en emädan en  af in teressenterne supplicando gått till K ongl. H ofR ätten, 
så har ey  kunnat här tils någon execution  skie.

(4 .) Sökes im m ission i G rötens ägendom b. Resp. D e t  är redan skiedt, och  
har Secretarius im m ission i förwar.
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(5 .) K lintens försäkring och skrifft infordras. Resp. H o n  är inkom m en, och  
Secretarius fått befallning at låta im protocollera henne på rådstugan.

(6 .) Sunnersta hem m anet måtte inlösas. Resp. D e t  är redan skiedt.
(7-) O m  den n e punct är anstalt giord och Secretarius fatt befalning att öfw er- 

sända brefwen.
(8 .) M. B o o s bönders afrad sättes in manu tertii, till des sluth blifwer i saken. 

Resp. Är så skiedt, m en Frisendorph lätt taga den uth m ed wåldh.
(9 .) G am ble original jordeboken på arfw egodzen inlägges, sedan hon är af 

copierat. Resp. C opien skall vidim eras af tw enne g od e män utom  societeten  
och  straxt inläggias.

(10.) H arwijkz saken angående. R esp. Är redan bref der om  afgångit till 
H . R. Skattmästarens E xcelbce [S ten  B ielke], som  lofwat dijtreesa, och skaffa 
richtigheet här i.

(11 .) U lfw a m ölnare dräng m åste aftiena sine böter m ed arbete. H . Rudbeck: 
han arbetar på slottet, och skall lön en  innehållas för honom .

(12 .) B ytes-docum entet på d et lilla tom ptstycket i Broby inskaffes. Resp. 
D e t är inkom m it.

(13.) D e t  jordestycket sal. h. B erling har af Acad. till Jessw a [G esvad] igen- 
tages. Resp. Stycket tages igen, och synes bäst för bekostnaden af stängsell 
att uplåtes h. B erlingens arfwingar för wiss afgifft. H w ilk et Consist. fann skiäligt 
att aggreera.

(14 .) B ibliothecarius aflägger sitt jurament. Resp. H an är der om  påmint, 
och  skall skie m ed första.

(15.) Laurini saak fodras till ändskap. Resp. Slöts der i när H :s H öggrefl. 
Ex:ce war här.

(16.) A schebom s saak m ed orgnistens [Z ellingers] änckia och Svedero fod
ras till richtigheet. R esp. Saken är afhulpen, och  Svederus betalt A schebom , 
och A schebom  änckian till des nöye.

H . D oct. B enzelius protesterade der em ot, 1. att denne saak blifwit å nyo  
uptagen och  ett capitel a f  lagen der utinnan incom petenter allegerat. 2. A tt 
det blifwit fördt till acta warit itt vitium  uti processen , hwilken crim ination han 
kunnat undgå, der han fatt sig förklara.

Rector: D e t  är w ist itt capitel är incom petenter allegerat, och har iag i den  
dom en in tet suttit; m en ellies hwad den  andre saken em ällan A schebohm  och  
Svederus w idkom m er, så war in tet den  processen  rätt, hwar öfw er öfw erstin- 
nan ärnat sig beswära i Kongl. H ofR ätten , m en iag till Consistorii honeur det 
förekom m it.

(17 .) K ongl. brefw et om  Acadrs räkningar skaffas till rätta. Resp. H :s H ö g 
grefl. Ex:ce är der om  offta påm int, och har offta lofwat, så w ill som  sidst i 
Consistorio.

X IV . Frågade R ector om  icke Acad:n må taga m antalspenningarne a f B iel- 
kianiske stipendiat böndren, och  icke stipendiaten, em ädan Cronan dem  icke  
tager? H är om  discourrerades af och  an. M en stannades sidst der w ijd , att 
effter som  Cronan dem  intet tager, så tager Acad:n dem , helst efter d et är 
enligit m ed Acad:s privilegier, och  H . R. Skattmäst:s högwälb. h. Sten B ielkes  
nyl. ankom ne bref om  sam m e böwder, att A cadem ien skall taga dem  närmare 
under sin d isposition  och  wårdnad, äfw en som  d e andre sine godz. M en inga
lunda kan stipendiaten der till wara berättigad.
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XV. Bewilliades Gudmundo Cryselio, som warit illa siuk 6. rd caroliner, och 
Stephano Segelio Roslagio 6. d. smt. af cassa studios.

XVI. Slöts at så snart Secretarius hemkommer, skall en edictal citation an
slås till concursum för creditorerne uti sal. h. Ausii qwarlåtenskap; och har 
Rector Secretm wid handen gifwit, att han brukar samme formulär som uti 
Kiörlingens, mutatis mutandis.

XVII. Rector påminte om philosophorum särdeles mathematicorum censur, 
öfwer Andreae Rübners mathematiske wärck och recommenderade det faculte- 
ten till fordersampt swar, utan widare påminnelse. H. Spole swarade det blifwa 
bestält.

XVIII. Berättade Rector att Qvaestor och bookhållaren inventerat M. Boos 
gård ifrån Bromiis.

XIX. Uplästes H:s Kongl. M:ts och H:s Höggrefl. Exxes bref för Doct. 
Bilous [Billovii] son [Jonas] att fa med första ett stipendium, som de af den 
förnämare classen pläga niuta. Res. Han anmäler sig hoos någon wiss facultet, 
och hielpes sedan när någon vacance blifwer.

XX. Sal. M. Jahans Stilleri änckia begärade få igen sina böcker, som sal. 
Robertzonius pantsatt hoos Jacob Andersson. Qvaestor berättade huru åthskil- 
lige slut wore i denne saken gifne emot hwar andra, och at omsider kom
mit der till at Robertzonii qwarlåtenskap skulle wärderas att see der af om 
Jacob Andersson icke måtte blifwa betalt änckians böcker förutan. H. Norco- 
pensis och h. Spole berättade sig förrättat wärderingen, men icke jämfört 
summan med Jacob Anderssons fodran, effter han icke hafft sine documenter 
wid handen. Rector recommenderade futuro Rectori h. Doctori Hoffwenio att 
skaffa richtigheet här utinnan, så at Consistorii honeur der utinnan blifwer 
conserverat.

XXI. Sade Rector att placaten om oliud och åkerwäsendet böre revideras 
och tryckes effter mycket der uti feelas, och lofwade Rector giöra der till 
sin flijt, när han anlijtes der om.

XXII. Sade Rector sin rectorats räkningh wara hoos Secreteraren.
XXIII. Uplästes Samuel Stehns bref om refningen i Läby, att hon skall 

skie d. 11. Augusti nästkommande. Slöts att en inspector serarii och Qvaestor 
biwista den samma.

XXIV. Bewilliades Linnerus testimonium.
XXV. Uplästes H:s Excellxe recommendat/on för Johanne Rhodin och Jo

hanne Rosing att niuta prolonga//on på sitt stipend. H. Rudbeck påminte huru 
W-gothi lijkwäl omsider bekant och dlstått, at Rhodin hafft landskapet til- 
sammans och befalt dem tysta neder hwem som dräpit Hedrseum, fast än han 
der till publice nekat.

Resol. Rosing bewilliades prolonga//on, men Rhodin wore alle emot, för den 
owettigheet han föröfwat i Consistorio.

XXVI. Berättade Rector: H:s Höggrefl. Exxe förklarade sig muntel. till mig 
här i Upsala at Salenius och Falström niuta prolonga//on på stipendium. Con
sistorium lätt sig detta icke misshaga.

XXVII. Uplästes H:s Höggrefl. Excellxes recom/wenda//on för Petro Hel- 
gonio at niuta stipend. Resol. Han gifwer sig an hoos någon facult.

XXVIII. Uplästes Ringii bref till Qvaestorem med swar uppå de ärender han 
befalt honom at uthrätta nembl.
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(1.) Att h. landzhöfdingens arrest på den weed inspectoren wijd Watthol
men Anders Larsson Höök huggit på Acad:s ägor widh Kulla, sampt förbod 
at widare röra skogen, till des saken blifwer lagl. uthförd, nu öfwersändes.

(2.) Att Halqedz [Hallkveds] säterie i Fundbo, och Skediga i Gamble Up
sala* sochn äre reducerade.

(3.) Att cammar fiscalen fatt copien af det desidererade documentet, och lof- 
war uthslag i Forssby saken.

(4.) Att det gifs godt hopp om att fa igen Pastad; dock har han ännu icke 
fått upwachta h. Gyllenhoff, sågo gärna Consistorium wille än skrifwa honom 
en gång till här om; hwilket och slöts at så skie skall.

(5.) Att åkersaken kommer i Kongl. HofRätten intet fram för juhl.
XXIX. Inskrefwes till stipend. in facultate theologica Jacobus Wänneman 

[Wenman] Bothniensis uti Asmundi Scharins ställe till duplex, Petrus Print- 
zius Upl. uti Zachariae Marchandri ställe. Nicolaus Wibonius Angerm. uti 
Martini Wretmans ställe. Ericus Sondelius Upl. uti Joh. Tillaei ställe. Petrus 
Elis Gevaliensis uti Jacobi Wännemans ställe. Nicolaus Torgerus Gestriciw uti 
L. Halenii ställe.

In facultate medica: Jacobus Holtz [Holst] Angerm. uti Erici Odelii ställe. 
Samuel Buschenfelt uti Joh. Ranie ställe.

In facultate philosophica: N. [0: Laurentius] Dimbing uti Laurentii Hofstedtz 
ställe. Wid detta tilfållet påminte Rector och D:r Bentzelius, att Rannows [Rön- 
nows] Scanensis söner [Andreas och Magnus] måtte fl sine rum fyllest effter 
Kongl. brefwet. Och recomwenderade Rector sin successori samme ärender, 
williandes intet hafwa någon skuld der uthi, om annars sker, och fadren sig 
deröf:r beswärar.

XXX. Glasmästaren Jordan Nilson supplicerade om någre penningar till 
låns.

"Resolutio. Här äre inga penningar i förråd.
XXXI. Andreas Wesman begär recommenda//on af Consistorio. Res. Effter 

androm plägar sådant förnekas, så kan ey eller honom bewillias.
XXXII. Abraham Salmonius, som är siuk, begärar hielp af cassan. Res. 

Effter han har stipendium, och han det nu i desse dagar uthbekommer, ty 
kan det honom ey bestås.

XXXIII. Rector valedicerade, betackandes alla i gemen och hwar och en i 
synnerheet som honom giordt adsistence, och önskandes särdeles futuro Rec
tori all lycka och wälsignelsse.

H. Doct. Benzelius swarade på Consistorii wägnar, och betackade H:s Magni- 
ficence högel, för den oförtrutne flijt han hafft till att igenomgå de swår- 
heeter, som kunnat infalla, och utan reflexion till itt eller annat altijdh skiäl. 
söckt att conservera Academiens och Consistorii honeur.

Rectoratus 
experientissimi 

Doctoris Petri Hoffwenii 
a die 22. Junii ad d. 15 Decembm 1681.

Skediga ligger i Bälinge socken.
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D. 28. Junii.
Consistorium majus d. 28. Junii, närwarande Rectore Magnifico Doct. Hoff- 

wenio, h. Skyttz, h. Gartman, h. Lundio, h. Spole, M. Micrandro, h. Bilberg, 
h. Arrhenio Qvaestore, och Secretario A. Goeding.

I. Inlefwererades genom h. Prof. Lundium Larss Jacobssons Lemmichs ob- 
liga//on af d. 16. Junii 1681. Der uti han giör sig skyldig att swara till det, 
som Cronones betiente eller Kongl. Cammaren på Helsingelandz bestälningen, 
för de åhr som han Acad:s kyrckiohärbärgen fullkombligen förwaltat, hafwa att 
åtala; undertienstl. anhållandes att sal. Prof. Auriwillii caution må här medh 
uphöra, och hans änckia igenlefwereras, hwar emot han sin ägendomb i pant 
sätter. Samme skrifft war medh hans nampn och wanlige signete bekräfftat; 
sampt af twenne wittnen nembl. slotzfougden Samuel Stehn, och capellanen 
h. Olof Telman underskrifwen. Res. Aurivillii änckia får cautionsskrifften igen.

II. Berättade Rector en tysk och militie betiente Hindrich Albrecht von 
Möller wara hijtkommen och fordra en summa penningar af en VestroGotho 
Gabriele Tyresson [Hadelin] som von Möller föregifwer sig i des största 
trångmål bijsprungit och länt 188. d. kopp<zr:t men honom nu rest bort och 
stuckit sig undan, williandes bem:te von Möller icke betala. Hwarföre von 
Möller och begärt assistence af Rectore till sitt förnöyande; hwar på Rector 
och sade sig låtit bref afgå här om till hans fader häradzhöfdingen uti Wij- 
singzborgz grefweskap, Tyres Gunnarsson, att förnimma om han bem:te sin 
sons skuld acceptera och creditoren contentera will. Consistorium agreerade 
detta förfarendet, och meente man skulle intala tysken at reesa till Stockholm 
så länge, till des han blefwe sine penningar mächtig, emädan han ellies för 
mycket graverar brödren [Johan Hadelin] som är här i staden, och fadren kan 
skie det ey bestå lärer.

III. Constituerades novi officiarii in proximum semestre.
1. Decani facultatum: Theologicae h. Skyttz. Juridicae h. Lundius. Medicae 

Doct. Hoffwenius h. t. Rector. Philosophicae h. Wulff.
2. Assessores Consistorii minoris in facultate theologica D:r Bentzelius, in 

juridica et medica h. Lundius, in philosophica h. Spole och h. Wulff.
3. Inspectores stipendiariorum: in facultate theologica h. Skyttz, in medica 

Rector D:r Hoffwenius, in philosophica h. Verelius.
4. Inspectores typographiae: Bibliothecarius och h. Arrhenius.
Här wijd mentionerade Prof. h. Rudbeck om det förslag, han gifwit Hans 

Höggrefl. Excellxe Rijckz Drottzen wijd handen sidst uppå Wennegarn, nembl. 
att der Hans May:tt intet skulle behaga att med något erkläckeligit föresee 
exercitie staten, man då aldeles skaffade den samme ifrån Academien, kun
nande så medelst tryckeriet komma till att underhållas af det hööt, som till 
kongzstallet anslagit är.

Consistorium agreerade detta förslaget, slutandes at man här om bref afgå 
låter til H:s Höggrefl. Excellxe, med ödmiuk begäran att han wille samma 
ärende hoos H:s Kongl. May:t til nådigt uthslag insinuera, och att i medier 
tijdh till tryckerietz underhåld kunde anslås samme höö, som och andre till 
hästernes utfodring hörige medel.

IV. Uplästes 111. Cancellarii bref och recomwendation af d. 14. Junii 1681. 
för studios. Joh. Kock at niuta stipend. duplici i fac. theologica. Resolutio.
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Han recommenderas till faculteten, och undergår examen som wanligit 
är.

V. Uplästes Iil. Cancell. recomwenda/zon af d. 14. Junii 1681. för Svenone 
Sylvio at få prolonga/zon på sitt stipendio, som nu snart lärer expirera. Rwo- 
lutio. Det bewilliades aldeles effter Hans Höggrefl. Excelhce brefs innehåldh.

VI. Sade Rector prowestens [Petri Melanders] son i Odensala Pet[rum 
Petri] Melandrum begära ödmiukel. ursächt för det han denne terminen warit 
från Academien så för opassligheet skull, som och at han intet sluppit sin dis- 
cipel, bediandes att hans stipendium fördenskull icke måtte honom fråntagas. 
Resolutio. Till hösten får han behållat, kommer han då icke igen, så skall han 
mistat.

VII. Olai Billovii suppliqve uplästes, der uti han begär någon hielp af cassan. 
Resolutio. Det kan intet låta giöra sig, emädan han förr åthnutit penningar aff 
cassan medh det förord, at han intet wijdare med slijkt ansökiande henne 
gravera skulle.

VIII. Förmälte Rector Petri [Albogii] Cursoris änckia anhålla att hennes son 
Joh. Hedberg må fa succedera Jacobo Cursori, som nu omachtig är att förestå 
sin tienst. Resolutio. Det kan intet bewillias, emädan den andre ännu lefwer, 
och man icke är försäkrad om dennes dugligheet der till.

IX. Algotus Hasselbom W-Gothus begär testimonium, sades gått i collegier 
hoos M:r Isr. Colmodin och Rhodin hwar på deras attestater uplästes. Reso
lutio. Det bewilliades honom testimonium sådant som han förtient, effter ingen 
af Professorerne kände honom.

X. Anders Persson i Örby klagar at han intet får åthniuta den frijheet på 
hemmanet som honom af Consistorio tilsagd blifwit, emädan han det öde 
wedertagit, och nu wäl bebygdt, begärandes bättring och continuation här på. 
Resolutio. Det beroor till des han kommer sielf hijt och wijser sitt frijheets 
breff.

XI. Befalningzman Anders Winter supplicerar, at fa till sin och sin hustrus, 
sampt om möyeligit wore, barns tryggheet beneficeras med Consistorii försäk- 
ringz skrifft, at säkert och orubbat niuta hem/wanet Myrssiö uti sin och sin 
hustrus lijfztijdh, emot des wanlige uthlagors afgifft, på det han deste bättre 
hemmanet, som förmedelst sal. Johan Anderssons [Grans] arfwingars försum
melse temmel. af sig kommit är, förbättra och reparera måtte, och at sålunda 
hans barn effter honom till hemmanetz besittiande närmast wara måge. Reso- 
lutio. Det fans billigt och skiäligt, och bewilliades honom en försäkringz skrifft 
här på, så för det han hafft desse åhren mycket beswär för Academien, som 
och lijten löön och störste fogderijt, kunnande i det öfrige ey förwägras honom 
den rätt till hemmanets besittiande, som alle andre landbor plägar förunnes.

XII. Insinuerades af Qvaestore lagläsarens Bengt Anderssons utur häradz 
protocollet gifne extract, der uti förmäles huru h. Qvaestor på Academiens 
wägnar begärt wetta hwad häradzboerne tänckia om det ingrep, som Salsta- 
boerne, gåendes öfwer häradzsträngen, på Olandz häradz almenning, en tijdh 
bort åth giordt, williandes sig en god deel der af inkrechta, hafwandes och 
inspect. på Wattholmen, Anders Höök, nyl. ett stoort partie stafrum der låtit 
hugga, som Acad:n förmedelst h. landzhöfdingens assistence har låtit förbiuda. 
Hwar på tolfmännen och närwarande af tingz almogen effter hållit samtal med
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häradzhöfdingen enhällel. slutit, och uthsedt twänne män, som denne saken om 
almenningens förswar sig påtaga och lagl. uthföra skole, nembl. heyderijdaren 
Erich Matsson i Göninge [o: Jönninge i Stavby socken], och Erich Matsson 
i Sprötzlinge och Alunda sochn, som nu först ortens och häradzsträngens situa
tion, jempte flere af tolfmännen besichtiga skole, då häradzhöfdingen öfwer 
Olandz härad, och häradzhöfdingen i Rassboo härad det advertera wille, och 
flere wederbörande till en laga syn instämma, förmodandes i det öfrige, att 
h. landzhöfdingen i anledning af sidste rijckzdagz Kongl. resolution, häradet 
all möyeligt och rättwijst adsistence meddela lärer.

XIII. Inlefwererades cammererarens Strokerks och Daniel Wulffs attestater 
uppå den kyrkiotijonde spanmål, som Upsala Acad. uti warande krigztijdh för 
åhren 1675, och 1676. i Upland, Helsinge- och Wessmanneland till Chronan 
förskutit.

Resolutio. Copier af desse attestater tages, och bookhållaren skynder sig till 
Stockholm, att sökia liqvidation uti Kongl. Cam/»aren här om.

XIV. H. Gyldenhoffs inkombne skrifft aff d. 22. Junii 1681. om Pastad 
hemmanet uplästes, der uti bem:te Pastad effter H:s Kongl. M:tz allernådigste 
resolution åter under Academien revoceras, och wederlaget igen milicen hem
falla, warandes sådant wederböranden till wijdare Kongl. CammarCollegio, som 
detta bytedt giordt, ankommande immission antydt, doch med det förbehåld, 
att hwad 1681. åhrs ränta widkommer, skall h. öfwerst leutnanten Fromholt 
Fägerschöld, lijkmätigt högstb:te Kongl. M:tz allernådigste willia, till goda 
niuta, men för 682. hemfaller Pastad Acad:n til godo.

Resolutio. Uti Cammaren sökes strax immission häri, hwilket kan skie genom 
bookhållaren som skall i desse dagarne reesa till Stockholm att liqvidera i 
Kongl. Cammaren om den till Hans Kongl. M:tt och Cronan under warande 
krijgztijdh försträckte spanmål.

XV. Prof. Skyttz giör tienstl. påminnelsse om något gage wijd sitt acade- 
miske arbete.

Resolutio. Det är förr resolverat att han den först fallande vacantie skall åth- 
niuta fram för någon annan, hwar wijdh Consistorium och ännu stadigt förblif- 
wer.

XVI. Anders Winters skrifft uplästes, der uti han begär, att emädan Matts 
Erichsson som förr bodt på sal. Fornelii pra?bendehemman i Nostuna, och 
Knut Michelsson som förr åbodt Skäggesta torp äro till Academien skyldige 
gammal rest, nbl. Matts Ersson för mantalspenningar 13. d. 16. ör, och Knut 
Michelsson spanmål 1. t:a 37/8. f:r och flött ifrån hemmanet i Lars Unonii 
tijdh, förr än Winter befalningen emottog, men resten warder honom påförd 
ibland annat slijkt som Unonius lembnat effter sig, honom fördenskull samma 
be:te rest måtte afföras och afskrifwas.

'Resolutio. Resten afföres honom i rächningarne.

D. 2. Julii.
Consistorium extraordinarium d. 2. Julii, närwarande Rectore D. Hoffwenio, 

h. Gartman, h. Lundio, h. O. Rudbeck, h. Verelio, h. Arrhenio, h. Norco- 
pense, h. Spole, M. Steuchio, h. Wulff, M. Micrandro, h. Bilberg, h. Arrh. 
Qvaestore, och Secretario.
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I. R ector ursächtade sig att han denna dagen sammankallat C onsistorium , 
emädan Acad:s store angelägenheet d et fordrar, och bookhållaren i desse dagar 
måste åth Stockholm  att liqvidera i K ongl. Cam/waren om  den till K ongl. M:t 
och Cronan under warande krigztijdh försträkte spanmål. Frågade huru man 
skall b etee  sig wid denne liqvida//on, effter som  ännu feelas attestater på en  
hoop  spanmål, som  sidste åhren togz i H elsingeland? C onsistorium  m een te  man 
kunde här betiena sig a f sochnernes inkom bne attester. Sedan frågades huru 
man skall kunna conciliera den difference som  finnes uti Acad:s böcker och  
Cammarens attester på spanmåls qvantitet? Bookhållaren m een te  något kom m a  
der af, att D aniel W u lff i sin attest upfördt rågarne, som  A cadem ien sie lf  
behållit.

Resolutio. D e t är bäst och säkerst att man håller sig wijd A cadem iens böcker, 
som  äre stälte effter in- och uth-tagningz längderne, kunnandes w ijdh sielfwa  
liqvidation alt sådant m ehra uthreedas. Frågades wijdare hwad prijs skall sät- 
tias på samma spanmål för 675 , 6 7 6  och 678?  Resolutio. D e t extraheras utur 
protocollet, huru här om  är resolverat och handlat; i det öfrige der sådant skulle  
feela  i protocollet, valveras spanm ålen effter marckgången. K yrckiotijonden i 
Upland blir wid det prijs som  upsatt är, nem bl. 12. eller 13. d. tunnan.

Sedan m entionerades om  h. gouverneurens Flem m ingz assignationer till 
Erich Warg och Jochum  W eilandt, som  ännu icke blifwit contenterade; och  
slötz att d ee tilskrifwes och påm innes här om , i synnerheet skall till W argen  
i dag bref afgå der om , at han m ed fordersam  betalning sig infinner, item  
skrifwes till kyrckioheerden i G äfle och sändes till honom  original assigna- 
t ionen  m ed begäran han w ille hafwa den  hoos sig till des W argen betalt honom , 
tagandes i m edier tijdh em ot det, som  W argen effter handen, will der på lefw e-  
rera, och kunnandes d et på Acadrs wägnar qvittera. R ector frågade a f hwad 
m edel skall tagas till bookhållarens reesa och uppehåldh i Stockholm , sampt 
till deras förnöyande som  på Acad:s wägnar skole liqvidera? Resolutio. Man 
tager af cassa aerarii, och  ersätter d et sedan m ed det som  A cadem ien får i 
betalning. H war w ijdh resolverades att bref skulle skrifwes till c am perer aren 
W alraff m edh bookhållaren, att han låter sig detta liqvida//ons wärcket till 
fordersam pt afhielpande recom m enderat wara.

II. Frågades om  studenternes böter nl. 12. mk för begången excess på 
Banerens änckiefrus folck , skall uti Consist. cassae räkning påföres wachten, 
eller om  R ector och Consistorium  skall hafwa der af sin tertial? Sades at här 
om  tilförende blifwit discourrerat i C onsistorio, m en refererat till wijdare 
effterseen d e i actis, om  så resolverat blifwit, att wachten skulle hafwa allena 
d e  12. mk sölf:t som  för oliud bötas, hw ilket Secretarius sade sig effterseedt, 
m en intet funnit sådan resolution.

Resolutio. D en n e gången må w achten få de 12. mk m en intet wijdare, emädan 
d e  m ycket försum m eligen upwachta sin tienst. Wijd hw ilket tillfälle a f Con- 
sistorialibus klagades, att några dagar å slag m yckit skutits, m en wachten intet 
achtat der effter. R ector klagade i synnerheet, att brede wid honom  så skiutes 
jämwäl m ed kulor, så at han är h eel lijflöös då han går i sin trägård. W acht- 
mästaren inkallades och förm antes at achta wäl up, och giöra sin tienst w eder- 
börl. w ettandes e llies att han warder giörandes sig  den sam m e owärdig, och  
lärer blifwa afsatt. H an swarade sig d et giärna giöra willia.
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D. 6. Julii.
Consistorium minus d. 6. Julii praesentibus Rectore D. Hoffwenio, h. Skyttz, 

h. Lundio, h. Spole och Secret. A.G.
I. Ofwerlefwererade h. Lundius till Rectorem catalogum rerum non expedi

tarum. Resolutio. Rector tog den emot, att låta dem wara sig till god beställ
ning anbefalte.

II. Uplästes häradzhöfdingens Tyres Gunnarssons swar dat. d. 28. Junii på 
Consistorii til honom afgångne bref d. 22. ejusdem, angående någon skuld, 
som hans äldste son [Gabriel Hadel in] dragit på sig hoos en militie betiente 
von Möller och borgaren här i Upsala Jean de Vallois, hwilken skuld fadren 
nu lofwar att med allerförsta och ofördröyeligen willia å sin sons wägnar, af 
faderlig omwårdnat, allena för denne gången contentera; tänckiandes tillijta sin 
bekante wän i Stockholm registratoren uti Krigz Collegio h. Johan Edman, 
at nogare erfara om von Möllers skuldfodrans säker- och wissheet, och sedan 
hwad skäligt och bewijssligt är, honom utan uppehåld tilställa, så snart som 
wäxlen kan öfwerstyras. Begärandes att hans son måtte blifwa för creditorens 
hotande, skade och skimph befrijad, som och den kostnad han kan giöra til 
gäldetz infodrande, emädan han om betalningen säker nog wara skall. I det 
öfrige recommenderar han sine söner [Gabriel och Johan] samptl. Professori
bus till god befodran och hielp i des studier etc.

Rector frågade om Consistorium må nu lagl. afhielpa saken, eller skiuta 
henne ifrån sig; helst emädan häradzhöfdingen sielf skrifwer sig willia tillijta 
registratoren i Stockholm att erfara här om, och skulden är ellies giord der 
å orten, nbl. i Stockholm?

H. Lundius: Så wijda saken kommit till forum rei, så kunna wij intet annat 
än afhöre honom och ransaka här om, men till större säkerheet och wissheet 
om sakzens sammanhang kan intet skada at registratoren, som fadren nämbner 
om, söker och någon uplysning och gifwer fadren sedan der om raport.

Hindrich von Möller inkallades särskilt tilspordes om han intet kan komma 
till förlijkning och liqvidation med Hadelin? Swarade sig wara der till benägen, 
men honom biuda sig alt för lijtet. Contesterade wijdlyfftel. sig försträkt honom 
188. d. i största hans nöd, och derföre måst pantsättia sina kläder som kosta 
600. d. alt öfwer med silfwer och guld spetzar öfwerdragne, beklagade ellies 
at han kommit så olyckel. i bekantskap med Hadelin, hwilket skedt i ett barns
öl, som bägges deras wärd giordt. Frågades hwar uti det består att han för
sträkt honom penningar? Sade sig 1. gif:t 50. d. för kost, och 2. det andre 
då och då i contant, bekände fuller sig druckit med honom någre gånger, men 
blifwit af honom inbudin.

Hadelin tilspordes hwad han är honom skyldig? S:de sig fatt in alles contante 
penningar 78. d. mehr sade han sig intet fatt, men hwad som wore updruckit, 
det kunde han intet taga på sig, emädan von Möller budit honom in med sig, 
och icke han honom. Der till swarade von Möller sig ingen orsak hafft, emädan 
han länt Hadelin så många penningar och obligerat honom; stälte uti Consistorii 
omdömme, hwem warit mäst förorsakat och förplichtat att biude den andre.

von Möller frågades huru när de kommit med liqvida//on? S:de Prof. Bil
berg hafwa budit sig 100. dr men sig icke kunna der till beqwämmas, emädan 
han och här kostat på sig öfwer 30. d. dem Hadelin äfwen obligerat sig at
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betala honom . D och  om  han w ill gifw a m ig 115. dr så må d et så wara. D e  
togo  afträde. O ch öfw erlade Consistorium , at emädan d et war intet m ehr än 
15. dr som  d e w ore o en se  om , H adelin  skulle inkalles och  förmanas, att till 
förekom m ande a f allehanda w ijd lyffdgheter och  beswär gifw a honom  d e  15. dr 
till, helsst em ädan han torde fördiupa sig  i swårare action m ed von  M öller, 
för d et han tillagt h onom  crim en falsi, och  att hafwa s ie lf  skrifwit till i 
obliga/zonen 100. dr.

H adelin  inkallades och  förehöltz huru swårt d et w ore att beläggia en  karl 
m ed crim ine falsi, helst em ädan von  M öller nu har tw enne ährlige borgare som  
gifw a w ittnesbörd der om , att der stådt 150. dr i obliga/zonen. H adelin  fram- 
w ijste der em ot en  attest underskrifwen a ff tw enne studenter, m en der uti 
stod intet förm ält om  at von  M öller skrifwit till 100. d. eller i obliga/Zonen  
allena stådt 30. d. utan at von M öller sagt för dem  att H adelin  uti obliga/zonen  
lem bnat spatium  i Stockholm , då han och fördenskull icke w eelat fa honom  
obliga//on . D etta  b le ff H adelin  w ederbörl. förehållit, och på huru swag grund 
han söker tilläggia honom  crim en falsi.

H adelin  sade sig  kom m it öfw erens nu der uti m ed von M öller, att han gifw er  
honom  110. d. och en  stukat m ed silf:rerat fäste, hwar m ed han och sade 
M öller förklarat sig benögd.

M öller inkallad tilspordes om  han der m edh w ore contant? M öller s:de ja, 
begärandes att han nu kunde fa penningarne, em ädan han behöfw er dem  på 
reesan. C onsistorium  swarade sigh willia skicka effter Prof. B ilberg, som  
dem  emällan liqviderat, att förhöra om  han w ille försträckia dem  på fadrens 
wägnar.

Prof. B ilberg effterskickad upkom  och  tilspordes här om , såsom och  noti- 
ficerades huru d e sins em ällan blifwit förlijkte. H w ar till h. B ilberg swarade 
sig och så budit von M öller så m ycket, em ädan han har inspection  på häradz- 
höfdingens son; tyckte och  wäl wara att de blifw it förlijkte sålunda, lofw andes 
att han skulle see  till d et M öller kunde få penningar här. M öller tackade ho
nom  derföre och  b le f sedan förm ant, at intet tilfoga H adelin  någon skada eller  
skim f, brytandes sålunda edzöre, han lofw ade sig d et ey  giöra skole, gifwandes 
H adelin  in för rätten handen, att d e  w ore wäl förlijkte.

III. W achtmästaren klagade på en  student A nd. Ö lnberg [Ö lm berg] för  
skiutande, berättandes sig förleden  lögerdagz hördt skiutes 8. skått, och då han 
kom  up åth Fierdingen, gåendes att höra effter hwarest som  skiöts, råkat uppå 
hoos Käm pens i D . Brunnii huuss, en  hustro på gården, som  sagt för honom  
at de skutit uppe i huset. D er  m ed han gått upp, och funnit itt par p isto ler heel 
warma uppe i K äm pens stugu, och då han frågat hwem  som  skutit? Käm pens 
hustro swarat, en  student bortreesst och  derföre skutitz några skått. H w ar till 
han sagdt sig taga p isto len  så länge till wederm ål.

Ö lnberg tilstod sig skutit 2. sk ott och  inga flere, der till föranlåten af en  
student Barthelio som  reeste bort, hw ilken och måst skutit m ed itt paar poffer- 
ter.

Sent. Ö lnberg sitter 1. dygn i proban och blifwer pistolarne förlustig effter  
constitut. cap. 23. § 23. de vita e t m oribus studios. Barthelius skall då han kom 
m er igen till Acad:n plichta för sin excess.
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Den 10. Julii
wore Rector och Professores tilsammans effter sluten gudztienst uti gamble 

Academien, då
1. Rector begärte att Consistoriales wille wara tilstädes nästkommande onss- 

dag otta dagar till, att afhielpa Åhrströms sak, som uppå föregången publiqve 
stämning nu kommit tilstädes, williande fuller at han, förr än den sidste honom 
föresatte terminen infaller, kunde med den afhielpas, emädan honom faller 
bekostsampt, att dröya så länge här; men sade det icke kunna låta giöra sig, 
effter som borgmästaren, som är och målsägande, reest bort.

II. Bewilliades Magno Ström Angermanno testimonium.
III. Proponerade Rector sal. Rugmans änckia begära någon hielp af cassan 

att betala bardberaren med för det han courerade hennes afbrutne been i wåras. 
Res. Hon far 10. d. sölf:t af cassan.

IV. Insinuerades af Qvaestore 1. en copie af inspectorens wijd Wattholmen 
Anders Höök bref till h. landzhöfdingen af d. 28. Junii, der uti han begär at 
den arrest som h. landzhöfdingen slagit uppå en hoop weed, som han låtit hugga 
på Kulla skog, må relaxeras, emädan den på en obefogat berättelsse uthwärckat 
blifwit, utan någre skiäl, och effter en Acadiae bondes angifwande, williandes 
bemrte Höök betyga i samme sitt breff, at den skogzmarck är för 40. åhrs 
tijd sedan, och på sidstonne Kongl. riddare syn under Salstad dömbdh, med 
mehra som brefwet innehåller. Der på swarade h. Verelius at hwarcken han 
eller någon af bönderne i det häradet wett en sådan riddare syn förelupit, 
mindre någonsin bewijst wara almenningen Salstad blifwit lagl. tildömd. För
denskull resolverades att bref skall afgå till h. landzhöfdingen, att arresten måtte 
blifwa stående till des actionen här om som häradet sig åtagit att uthföra, blif- 
wer afgiord eller Höken upwijser fulkomblige bewijs på sitt föregifwande.

2. Uplästes h. Rijckz Skattmästarens och lagmannens i Wessmanland, h. 
Stehn Bielkes stämbning till Acad:n af d. 2. Julii nästwekne, att hon infinner 
sig nästkommande d. 29, 30, eller 31. Augusti i Köping, att swara h. Olof 
Rosenstierna, angående ägoskilnaden emällan Ekelunda och Alebäckz byar.

3. Uplästes h. landzhöfdingens i Kopparbärget h. Gust. Duwalts bref af d.
5. Julii, der uti han 1. notificerar sig erhållit samma h. Rijckz Skattmästarens 
stämbning, 2. begär att Academien wille sända till samma tijd sin fullmächtige, 
som de sins emällan kunna wara eense om, och 3. låta honom komma till sig 
på sin gård Tijssby, at conferera om denna saken, sampt taga med sig der till 
hörige documenter, hwar igenom deras rätt kan illustrerad blifwa.

Resolutio. Räntmästaren swarar honom, att Academien fullmächtigar sin be- 
falningzman Anders Winter, som förr warit agent i denne saken, skall lijkwäl 
först conferera med ProRectore om denne saak bör lyda under Wessmanne- 
landz lagsagu, hwilket och så kan gifwes sedan h. Duwalt wijd handen.

Den 17. Julii
sammanträdde Rector och Professores tillijka med Qvasstore och Secret:o 

uti gamble Acadrn då Rector I. gaf tilkänna eldsyn skola förrättas nästkom
mande tijssdag, hwar wijd Acad:n bör wara betänckt at hafwa sine uthskickade
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tilstädes. Resolutio. Profis extraordinarii Nezelius, eller Ericus Auriwillius med 
Adj. Miro Vallerio bijwijsta samma syn uppå Acadis wägnar.

II. Bewilliades Michaeli [efternamnet ej utsatt] testimonium acadim.
III. Uplästes bookhållarens Berge Rommels bref af d. 15. Julii angående liq- 

vida//onen med Kongl. Cammar Collegio om den tili Kongl. Mayit och Cronan 
försträckte spanmål, hwars innehåld nogare af sielfwa brefwet, som ad acta 
ligger, hemptas kan.

Der wijd resolverades at camme[re]raren Strokerk får för sitt omak med 
liqvida/z'onen 20 rdr spec/e, och twenne cancellister hwar sine 4. rdr.

IV. Berättade h. Qvaestor sig warit effter Consistorii godtfinnande hoos Prof. 
Lundium, att förhöra om Acadis saak med Rosenstierna angående ägoskilnaden 
emäilan Ekelunda och Alebäckz byar, lyder under Wessmanlandz lagsagu. Prof. 
Lundium upwijst en upsattz på alle de under Uplandz lagsagu hörande härader, 
och funnit sålunda att bemite saak icke sorterar under Wessmanlandz utan Up
landz lagmansdöme. Detta sade h. Qvaestor sig och så gifwit h. landzhöfdingen 
Duwalt wijd handen, och fådt nu swar der på, at h. Duvalt talt med h. Stehn 
Bielke der om, och honom erkändt, att det intet lyder under hans lagmans- 
dömwe, hwarföre han och will hafwa den saken remitterat under Uplandz 
lagmannen. Resolutio. Rosenstierna måste beskickas genom en notarium publi
cum i Stockholm, och tilsäyas at denne saak bör dragas under Uplandz lag
mans tinget, och at h. Stehn Bielke sig sielf sålunda förklarat, och der han 
wille något sökia emot Acadin kunde han det giöra wijd lagmans tinget som 
skall stå här i Upsala i Septembri.

V. Förmälte Rector, Secretarium warit förleden fredagz hoos Scheffers 
änckia, at uppå Consistorii resolution sampt Hans Höggrefl. Exices ratification 
tilsäya henne det hon wijdare med Flogstad sig ey befatter, utan till Prof. 
Gartman ofördröyeligen cederar; hwar på änckian swarat, sig det icke giordt 
sedan hon i wåras der om blef påmint af Secretario, icke heller tänckia nu 
det att giöra, allenast sade hon ingen kunna förneka henne att skära, det hon 
sådt hafwer, nekandes der hoos stadigt sig emot förbod sådt, utan förr än hon 
blef förbud in. Samptl. närwarande Professores sade henne blifwit förbud in 
genom Cursorem och wachtmästaren, at inlåta sig uti träde och sående, men 
henne icke deste mindre det giordt; hwarföre slötz, at änckian ännu tilsäyes, 
att intet befatta sig med skärningen, skolandes hafwa af Prof. Gartman att 
bekomma hwad hon uthsått hafwer. Doch wore och så rådligit at Prof. Gartman 
icke heller hård t eller strängt handlar med henne, emädan i sådan händelse 
hon tör gå till Hans Mayitt och wijdare beswära Consistorium.

VI. Uplästes Samuel Furuboms stämbning til Acadin at sända någon på sina 
wägnar, som kan bijwijsta ordinarie synen emällan prästebordet i Skäptuna och 
Acadiae hemmanet Wålsta och Ysta [Ista], som hållas skall d. 22. Aug. näst- 
kom/wande. Qvaestor påminte här wid, at det wore önskeligit, at man kunde 
med det samma fa syn på Ultuna ägorne, emädan prästen i lijka måtto går 
dem för när. Resolutio. Det skall skrifwas Furubom der om till, att Acadin 
med det samma far syn på Ultuna.

VII. Slöttz att baakugns längden författes med det forderligste af Secretio.
VIII. Insinuerade Qvaestor landzhöfdingens h. Claes Flemmings bref till 

brukzförwaltaren Matthias Pels af d. 11. Julii 1681. der uti han begär at
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em ädan Pels hafwer utan häradetz sam tyckio igenstängt en  allmän farwäg, som  
af urm innes tijder warit em ällan H arw ijke och Danm ora grufwa, m ångom  till 
nytta och  gagn, effter häradz nem bdens och  sochne m ännernes enhällige bew itt- 
nande, och w ederböranden anhållit d e t samma wäg å nyo uthstakas och  uth- 
läggias måtte, brukzförwaltaren fördenskull nu den  behörige anstalt giöra w ille, 
att berörde wäg nu strax kunde blifwa uthstakat, så at w ederböranden intet 
må fa orsak sig  wijdare at här öfw er beswära.

D . 20. Julii.
Consistorium  d. 20. Julii, p i s e n t ib u s  R ectore D . H offw en io , h. Gartman, 

h. O l. R udbeck, h. O. V erelio , h. C laudio A rrhenio, h. And. N orcop en se , 
h. And. Spole, M. M atth. S teuchio, M. Ju lio  M icrandro, h. A rrhenio Qvaestore, 
och Secretario A . G oedingh.

I. Proponerade R ector Bibliothecarium  h. V erelium  angifwit itt förslag att 
sambla m edel till d et nya B ib liothekets upsättiande, hwar öfw er han begärar 
w etta C onsistorii m ening och  tancka. 1. sade R ector h. V erelium  willia föryttra 
alle gam ble och oduglige pergam entsböcker åth bookbindaren, m ente honom  
lära få 3. mk skål*S för pergam entet. 2. Äre en hoop dupletter och  tripletter 
som  intet stort äre tienlige för B ib lio theket, dem  han täncker gen om  en  lyck- 
potta försällia. 3. Ä re dupletter som  äre af större wärde och kunna wara nyt- 
tige, om  man skulle uprätta particularem Bibliothecam  studiosoruw pauperum  
effter H ans H öggrefl. E xcellences R ijckzD rottzens förslagh.

Resolutio. De twänne första slagen kunna wäl föryttras på det sätt som an
gifwit är; men de af tredie sorten icke, förr än det communiceras med H. 
RijckzDrottzens Excellxe, och han det i nåder täckes ratificera.

II. Anders Ersson K rook af staden fullmächtigad inkom b, praesentera//des itt 
stadz magistratens bref till Consistorium  angående Å[h]rström s excess, hwar 
uti d e 1. betacka C onsistorio som  förm ått Årström  gen om  edictal cita //on  att 
inställa sig till swars em ot stadzwachtm ästaren M årten M årtensson. 2. begära 
at Årström s brått icke allenast em ot M årten M årtenson och hans person, utan 
och em ot stadzens rätt och  wälfangne privilegier m åtte w ederbörl. blifwa af- 
straffat etc.

W achtm ästaren M årten M årtensson inkom b, och  uppå begäran refererade 
som  föllier: N är iag tillijka m ed någre stadztienare warit hoos P leningen effter  
borgm ästarens ordres och tagit en  tyfkona fast och  henne insatt, g inge wij 
till w estgöthen , A nders Ersson, att kiöpa itt qwarter dricka åth pijgan, emädan  
hon d et begärte. Mädan såsom  wij w ore inne, begynte wästgötegåssarne på 
att skrijka och ropa, fadren bad m ig gå uth och hielpa dem  til rätta. Jag gick  
så uth och bad studenterne låta wara barnen, de swarade, ästu barn du? B e
gynte så at slå på m ig alle tilhopa, m en iag retirerade m ig in, och satte m ig  
lijtet, effter d et g iorde ondt öfw er armarne af slagen. Sedan kom  H ed b erg  in 
och w ille sättia w ästgöten på elden . Årström  w ille och  in, m en slapp intet 
för än sedan, och då han kom  in  och fick see  m ig i sängen, sade han, Ä  du, 
hwad har du giordt du. D u  skall nöta upp denna käppen du, tog  så a f m ig  
regem entet, m en wachten tog  d et af honom , och fick d et åth m ig igen; sedan  
satte iag regem entet em ällan benen  på m ig och reem en  öfw er armen. H an  
sade, du  skall in tet hafwa d et i natt du, lop p  så till och tog  honom  åter af
2 4 “ 7 3 4 2 2 0  Satlander
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mig, och som iag satt, så slog han mig der medh så att iag föll kull och swim- 
made, wettandes sedan den gången intet mera til mig. Joh. Årström swarade: 
Då iag kom gåendes med Hermelin ifrån broon, war Hedberg föråth och 
skrämde gåssarne så att de skreke, då iag kom gåendes sade iag åth gåssen, 
tijg min gåsse, det är ingen som giör tig något illa. Wachtmästaren och wacht- 
drängarne kommo så uth med lius, och wachtmästaren slog till mig som effterst 
war, så att iag föll omkull och blef qwarliggiandes. Hermelin och Hedberg togo 
så uth sine wärjor och körde dem in, sedan kom Hermelin till mig igen och 
reste mig upp, och lette upp hatten och muffen åth mig, fåendes mig rege
mentet och säyandes, denne war som du blef slagen med. Jag gick så in och 
frågade hwarföre han så skamligen slagit mig der med? Han wille hafwa igen 
honom och begynte at bråttas med mig om käppen; iag sade om I hade brukat 
honom rätt, skole I få igen honom, men nu skall iag behållan och gå till 
borgmästaren, der fa I igen honom. Han sade, du skall intet gå uth förr än 
iag far igen commendet. Jag swarade så sitter iag fuller här så länge till morgons, 
klagade sig illa at wachtmästaren slagit honom itt farligit hål i hufwudet, som 
han sade Gustaff Carlholm jämwäl sedt om morgonen der effter. Carlholm in- 
kalladh aflade eed och wittnade att Årström war slagen itt stort hål i huf
wudet, och såg uth som det hade warit kråssat af en pååk.

Årström wijste och nu in för rätten ärret der effter, som grant syntes, 
klagandes att wachtmästaren tillijka med de andre suttit der tilförende heela 
affton och druckit, och då uti dryckenskapen kommit uth och slagit sig, som 
aldeles war oskyldigh och obråtzligh.

Wachtmästaren nekade sig slagit Årström men öfwertygades sedan, då ae
terne uplästes att han det giordt.

Årström blef förehållit hwarföre han då gick in igen, och sedan slog wacht
mästaren så illa, han hade bort heller gått hem när han hade käppen, och kla
gat på honom hoos borgmästaren.

Årström swarade sig uti ingen ond mening gådt in, utan allenast at wijsa 
honom käppen, och at han för slaget skulle swara dagen effter hoos borg
mästaren, men sedan han kom in slapp han intet uth för wachtmästaren, utan 
honom offta rusat på sig at taga käppen, så at han omsider måst slå honom 
itt slagh.

Sententia. Joh. Årström böter i. för itt slag i hufwudet hwar effter bloden 
uthgått genom öronen 12. mk sölf:t och för itt slag öfwer länderne 6. mk 
sölf:t hwilka effter det 23. cap. Rådst.B. fördubblas. 2. Commendet som År- 
ström slagit sönder, och han intet kan öfwertygas, an hafwa wåldsambl. wacht
mästaren aftaget, repareras af honom igen. 3. För sweda, wärek, lyte och skade
stånd, skall Årström gifwa till wachtmästaren 200. d. kopp«r:t hwar uti han får 
inräkna de 25. d. som wachtmästaren tilförende fått för hans häst, skolandes 
och så hans böcker som wachtmästaren hafwer igen lefwereras. 4. Betala bard- 
berare lönen. 5. Hwad Årström hafwer emot wachtmästaren för det han obe- 
tänksampt kan hafwa brukat commendet, det reserveras honom på behörig ort 
och in foro competenti att sökia wachtmästaren före.

Bardberaren inkom begärte 40. d. för sitt omak. Honom swarades at han det 
skulle få. Årström frågades om han kan nu ginast betala böterne, eller sättia 
pant, elliest och der han ingen caution kunde skaffa sig, måtte han gå i fångeis-
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se. Han sade sig willia en dehl nu betala, en deel i höst då han kommer upp 
åth.

Prof. Gartman böd sig till at gå i real caution för honom, hwar med rätten 
förklarade sig benögd.

III. Uplästes landtmätarens Jonae Carlstens bref till Rectorem af d. 6. Julii 
1681. der uti han begärar att få emot richtige uthlagors praesterande tilträda 
Pastad hemmanet i Romfortuna sochn, och dett på behagelig tijd besittia. 
Befalningzmans, Anders Winters, bref om samme ärende uplästes, hwar uti han 
mycket recommenderar bem:te Carlsten, att blifwa der till hulpen, emädan han 
har nog boskap, och kan i en och annan måtto elliest wara Academien till 
tienst. 'Resolutio. Till profs bewillias honom det att tilträda så snart det blifwer 
ledigt, och i 3. åhr besittia emot dess wanlige uthlagors afgifft, dock med det 
förord, att han sielf der på sittia skall, och ingen annan för honom, skolandes 
och skaffa sig god och giltig caution sampt reversera sig att han det med möye- 
ligst flijt förbättrar.

IV. Rådman wijd staden Olof Stensson [Stenman] inkomb, begärandes på 
scholemästarens i Enkiöping, sal. h. Petter Bromans änckios, hustro Sigrid 
Johansdotters,wägnar, att hon måtte fa tilträda itt Academiae hemman i Tillinge 
sochn, Öön [Or] benämbdt som blifwit ledigt, emot åhrlige och richtige uth
lagors lefwererande.

H. Qvaestor frågades om det war ledigt? Han swarade, ja.
Resolutio. Tu åhr förunnes henne till profs hemmanet at fl bruka, och åhrlige 

och wanlige uthlagor der af gifwa, skolandes först skaffa sig god caution.

Dhen 22. Julii
effter predikan bewilliades Haqvino Herlund W-Gotho testimonium publi

cum, effter ingen annat wijste om honom berätta, än det som godt war.

Dhen 24. Julii
effter afftonsången upkonuzze in Consistorium Rector D. Hoffwenius, h. 

Gartman, h. Rudbeck, h. Spole, h. Columbus, M. Steuchius och Qvaestor 
Arrhenius, qvi et acta notavit absente Secretario.

I. Talades om de gambla böcker på Bibliotheqvet, hwar om förr är dis- 
courerat, att de måtte försällias, och kiöpes derföre andre nyttige böcker igen, 
som och Bibliotheqves bygningen der med fortsättias. Och sade Rector att h. 
Bibliothecarius hade uthkastat itt breef här om till h. RijckzDrottzens Höggrefl. 
Excelkce hwilket nu måtte upläsas, emädan han och h. Rudbeck i morgon ärna 
reesa till Wennegarn. Qvaestor påminte, att emädan ibland desse muncke- 
böcker, torde finnes något som anginge historiam et res patriae antiqvas, så 
wore nödigt att någon af Collegio Antiqvitatum woro med tilstädes, när de 
igenom sees och serskillias, i synnerheet h. Arrhenius, som nu skrifwer Histo
riam patriae ecclesiasticam. Slöttz att h. Arrhenius och kommer tilstädes på 
Bibliotheqvet, när böckerne igenom sees, så wäl som Decani eller ellies en 
Professor af hwar facultet, effter som förr skall wara slutit, noga tilseendes att 
icke något förstöras, som bör och är wärdt att conserveras. H. Spole lofwade 
och wara tilstädes. Slötts i lijka måtte uppå Qvaestoris begäran och påminnelsse 
här om, att han och de Professores som behaga lösa något af de pergaments
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böcker, som and tel. komma till att föryttras, mage hafwa tillstånd der till, förr 
än något uplåtas bookbindaren, och det för samme prijs som han ellies gifwer, 
effter som Qvaestor behöfwer pergament till sine räkningar. Sidst uplästes pro
jectet till H:s Höggrefl. Excellxe om desse böcker och deras föryttrande till 
Bibliotheqvets nytta, och adproberades i den form, som det afgick.

II. Upläste Rector ett reenskrifwit bref till H:s Höggrefl. Excellxe att Curio 
måtte få till tryckets uprättelsse och wid macht hållande hwad som stallmästa
ren för detta nutit, nembl. M. Boos hemman och ängen, effter som stall
mästaren på många åhr icke hållit någon beridare schola; men Rector sade sig 
icke kunnat underskrifwa detta bref, och låta det bortgå, förr än det först 
blifwer upläsit, effter som han ey wiste heller hörd t hwad i denna saken wore 
resolverat. De andre Professores som tilstädes wore, sade sig ey eller wetta om 
något sådant wore resolverat, wille och, att emädan detta ärendet är af någon 
wicht, så bör brefwet upläses in ordinario et pleno Consistorio, förr än det 
bortgår, på det ingen må sedan komma och klanka der på, emädan allenast 
någre fa wore nu tilstädes. Och stannade ändtel. der wijd, att brefwet skall, 
som sagt är, först upläsas in Consistorio pleno et ordinario, förr än det afgår. 
Ellies sade h. Steuchius sig wara obekant i Curios saak, och derföre excipera 
sig der ifrån, önskande, så wäll som de andre att trycket måtte blifwa stält 
uti något godt skick, men meente att Curio wore incapabel att sittia der wid, 
det han bad noteras. Upwäxte någon discours om Curio.

III. Ratificerades den wärdering, som Qvaestor tillijka med fougden och rät
taren giordt på det åkerbruk i halm och annat, som Johan Michelsson i Malma 
förlidit åhr emottogh, och ellies qwar blifwit, effter Lars Ersson, som föllier, 
nbl. som Jahan Michelson bör betala.

Höstbruket
Wårbruket
Dito

4:4 land 
2
1:4 allena träd t

Ströhalm 2. tiog
Een hässt

Dito spanmål. 
Rågsädt 4:4
Läntagit ellies råg -  4 

korn 1:4 
hafre 1:3

7 t:r 7 f:r 
Pär Matsson tryskare lön råg 2

Kmt
å 2:16 11:8
å 2:16 5 : -
å 1:8 1:28

å 1. d. 2: —
18:4

10: —
12: —
30:4. Kmt

8:1
Ellies försåldt.

G. jern 2. å 1 d.
Ett g. förråstat kistelås

2: —
-  12.
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4. g. oduglige yxor 1: —
Een lijten skruff — 6.
Ett par bastwäflar mycket nötte —16.

4 : 2

Summan på det som Lars Ersson lemnat Acad. till betalning 34:6. kmt 8. 
t:r 1. f:r spanmål, hwar af Jahan Michelsson bör betala 30:4. kmt 7. t:r 7. 
f:r spanmål.

Den 27. Julii
upkommo in Consistorium Rector Magnif., D. Benzelius, h. Arrhenius, h. 

Spole, h. Columbus, h. Steuchius, h. Micrander, och Qvaestor, qvi et acta 
notavit absente Secretario.

I. Rector, som nu war igenkom/öen ifrån Wennegarn, anmälte H:s Höggrefl. 
Excelkces nådige helsning till samptl. Consistoriales; och berättade att H:s Hög
grefl. Excelkce adproberat förslaget om de gamble böckernes föryttrande på 
Bibliotheqvet, och lärer der om wijdare gifwa sitt skriftelige betänckiande, 
skattandes högnödigt at man noga tillseer, det icke något dugligit förstöras, 
som ibland torde finnas, kan skie på ett blad eller en sida i boken, derföre 
hon borde conserveras. Hwarföre H:s Höggrefl. Ex:ce och i nåder welat at h. 
Arrhenius samme böcker igenomseer, såsom adsessor Collegii Antiqvitatum 
och historiographus Regius, om der finnes något historicum, som angår på 
hwariehanda sätt fäderneslandzens tilstånd och handlingar. I lijka måtto hafwer 
H:s Höggrefl. Excelkce nämpt h. Spole att wara med tilstädes när desse böcker 
uthtagas.

II. Berättade Rector sig eller h. Rudbeck hafft med brefwet angående Curio 
och trycket, och H:s Höggrefl. Excelkce bewilliat att Curio må fa hemmanen 
och ängen som stalmästaren tillförende nutit. Professores, som förre gången 
wore tilstädes, sade detta brefwet icke bordt föras till H:s Höggrefl. Ex:ce 
förr än det försst blifwit upläsit in pleno Consistorio, som då slöttz, och sedan 
underskrifwitz. Upwäxte så någon discours, så om den saken som warit emällan 
Consistorium och h. Rudbeck, som den som warit emällan Consistorium och 
Curio, hwilka både man meente ändtel. böra åthskillias etc. Rector, iag nämbde 
och om amnestin, och at ingen liqvida//on eller nu ingås medh Curio, eller 
han något fodra, utan alt wara dödt, hwilket H:s Höggrefl. Excelkce sade att så 
bör skie, emädan Curio ellies intet annat giör än irriterar Consistorium igen.

D:r Benzelius: Consistorium har förr wijst H:s Höggrefl. Excelkce att uti 
denne trätesaken wore sådane saker, som intet kunde eller borde nedläggias, 
och ligger nu action under Kongl. HoffRättens uthslagh, men lijkwist går man 
till och förlijkas. Och der ofwan uppå Curio, som Consistorium dömbt in- 
capabel till förestå trycket, den går man nu till och icke allenast conserverar 
der wid, utan och mycket förbättrar hans wilkor, hwar af lära föllia månge 
swåra conseqventier. Och säger iag reent af, att der saken således nedläggias, 
at det nu eller i längden graverar på hwariehanda sätt Consistorium, så will 
iag aldeles hafwa mig här ifrån eximerat, och lärer iag på hwad ort det sedan 
blifwer, skriffteligen försee mig emot alt sådant, och beder iag att detta alt 
noteras. Något sådant discourerade och flere.
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Rector: iag har intet nu proponerat om denne saken, utan haar allenast till 
at nämpna henne.

D. Benzelius: samme nämpnande gaf lijkwist tilfalle att säya något här till. 
Det iag och ännu beder att föras måtte till acta.

III. Sade Rector H:s Höggrefl. Excelkce nu fullkombligen gifwit och donerat 
sitt bibliotheqve till Academien, williandes att det blifwer ståendes ud itt sär
skilt rum för sig sielfft, nembl. i stora salen öfwer auditorium majus Gusta- 
vianum. Och hafwer H:s Höggrefl. Excelkce lofwat, at så snart samme rum 
blifwer der till förfärdigat, skall bibliotheqvet hijtkomma. Consistorium er
kände och uptog denne H:s Höggrefl. Excell-.ces höga nåde och liberalitet 
emot publicum och Academien med största wördnat och tacksamheet, och 
slöttz at inspectores serarii skola strax bem:te sahl förfärdiga låta.

IV. Wid samme tilfalle slöttz och at golfwet innanför dören i auditorio 
Gustaviano majore skall lagas nu i sommar, effter som serarii hwalf är der 
under, och Qvaestor, som här om påminte, will wara ursächtad, om någon skada 
skier på serarium.

V. Uplästes bakugns längden pro A:o 1681. Rector upwijste copialiter 
sine adelige privilegier, och wille i föllie der af wara frij för bakugns penning
arna, så wäl som h:r Verelius och h. Spole. Professores swarade, den enas rätt 
af dem wara så god som den andras; men wiste intet om man icke på någon 
ort först sådant Kongl. privilegium måste upwijsa, förr än man kan sig der af 
säkert betiena. Frågades om M. Colmodino, om han skall gifwa bakugns pen- 
ningat? Rector s:de att han brukar andras tilredning.

D . 3. A ugusti.

Consistorium  majus d. 3. A ugusti praesentibus R ectore D . H offw en io , D . 
Skunck, h. Gartman, h. R udbeck, h. V erelio , h. S p o le , h. C olum bo, h. 
Steuchio, h. M icrandro, h. B ilberg, h. Qvaestore Arrh. och  Secretario A . G oe-  
dingh.

I. G af R ector kunnogt, at uppå den  ödm iuke påm innelsse, han tillijka m edh  
h. R udbeck giordt h oos H :s H öggrefl. E xcelkce effter Consistorii sluth om  
någre Acad:s angelägne ärender, H :s H öggrefl. Excellices nådige b ref wäre an
kom m it, hw ilket nu till upläsande insinuerades och  befans af det innehåld. 
N em b l. 1. at m ed dupletternes och tripletternes a ff B ib liotheqvet föryttrande 
till penningar, endels g en om  lyckopotte, endels gen om  auction, måtte sålunda 
förfares, att först och främst man intet något ifrån rätta B ib liotheqvet afsöndrar, 
som  man icke försäkrat är utan d en  ringeste des afsaknad kunna mistas; sedan  
att man af det, som  separeras, form erar en  Bibliothecam  studiosorum  till dag- 
ligit den studerande ungdom ens bruk och  nytta hw ilket m ed tijden kunde m ehr 
och m ehr förbättras och  förökas, om  1. af hwar och en  som  till A cadem ien  
ankom m er, och in album studiosorum  sig inskrifwa låter, g ifw es der till en , eller  
åth m instonne en  half rijckzdahler. 2. D en  som  bortreser och  A cadem ien  vale- 
dicerar, en god  book eller des wärde, såsom  itt tacksam heets teckn, förärte 
till B ib liotehqvet. 3. H w ar och en  som  wijd A cadem ien bekom m er honores  
academ icos och någon gradum eller officia e t dignitates g iör det samma etc. 
K unde och 4 . finnes d ee  som  per testam entum , eller wid annat tillfälle B ib lio 
theqvet ihugkom m o, kunnandes och  d et sam m e af m ulctis förökas. A f  desse
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förslagen m een te  Consistorium  d et första kunna practiceras, och  w inna krafft 
af en  o  bliga//on; m en d e andre wara sådane som  böre hem ställas, så d e  bort- 
reesandes, som  de andras, discretion; m en för d et sidste så lärer man intet 
hafwa at förwänta a ff m ulctis, em ädan d e ändå aldrig hinda till d e  C onsistorii 
torffter som  d e  äre ärnade till. N är nu till detta B ib liotheqvet, a f dup- och  
tripletterne itt exem plar tagitz, skattar H :s H öggrefl. Excellice rådligit resten at 
föryttra igenom  d e g iörligste och nyttigste expedienter; doch att för alt ting  
m ed särdeles flijt och  achtsam heet alla böcker först exam ineras aff facultatum  
D ecanis, och flere Professoribus på d et icke något under sådan separa//on  
bortkom m er, som  anten för dess antiqvitet, eller sielfwa m aterien w ore rart 
och tienligit att bijbehållas.

2. Agréerar H :s H öggrefl. Excell:ce d et förslaget, som  uti C onsistorio till 
trycketz underhåld blifwit projecterat, och  h oos H :s H öggrefl. Excellice till 
ratifka//on  insinuerat, finnandes och  H :s H öggrefl. Ex:ce intet tienligare exp e
d ient för den n e gången, än at d e  m edel der till anwändas, som  till stall staten  
hafwa warit anslagne, em ädan d e så länge wäll kunna umbäras, som  inga hästar 
äro, hwilka på beridare scholen  kunna brukas.

H . C olum bus och  M. M icrander undrade här på och  at i C onsistorio blifw it 
resolverat, att itt sådant bref till H :s H öggrefl. E xcellice skolat afgå, M . M ic
rander sade sig  icke det hördt, conf. acta d. 24  Julii §. 2. e t  27 Juli §. 2. 
H on om  swarades så a f R ectore som  Secretario att d et uti C onsistorio m ajore, 
jämwäl uti hans närwaro blifw it slutit, då och  han s ie lf  declarerat sig  nögd, att 
tryckeriet på sådant sätt kunde kom m a till att underhållas. M en  M. Micrander 
kunde nu sådant sig  ey  erhindra, utan begärte, tillijka m edh h. C olum bo, att 
wara detta wärcket qw itt och exem pt.

Rector: D e t  som  är resolverat d et skall blifwa der w ijd, den som  w ill åtra 
sig så må han d et giöra, resolution skall stå, som  han och rätt nu uplästes a f 
Secretio. Icke kan iag eller Consistorium  råda derföre at alla in tet kom m a up i 
Consistorium , ehuruwäl inga flere den gången w ore borta, än allenast theologi.

Prof. R udbeck bad at, ehuruwäl resolverat blifwit, och af H :s H öggrefl. 
Excellice adproberat, at saken em ällan Consistorium  och  Curio skulle a ldeles  
sopieras, någon icke d esto  m indre nu w ille  kom m a och disputera med sig der 
om , så w ille han som  en  ährlig karl swara och förläggia honom , begärte och  
anteknas, at han ingen ährligh man wara skulle, der någonsin någon b ook 
tryckare kan subsistera här i Upsala utan privilegier och underhåld; skulle  
och Consistorium  a f hat m issunna Curio det, så w ille  han taga honom , hans 
hustro och  barn till sig och  föda dem , skolandes ändå icke för Curios skuld  
blifwa någon skelm . H är till swarade ingen , utan R ector sade at d et wijd  
C onsistorii resolution  och  R ijckzD rottzens ratifica/zon blifwa skulle.

3. W ill H :s H öggrefl. E xcellice at sal. A djuncti Rugm ans änckia m åtte åhrl. 
få för sin sal. mans m eriter och  arbete i antiqviteterne, som  för d et hon een  
Professors dotter är, fa 6. t:r spanmål. H w ilk et och Consistim  fant billigt och  
skäligt.

4 . Förklarar H :s H öggrefl. Exice sin nådiga willia, angående hennes m isse- 
rable broder som  i D annew ijkz frijbröd är w orden inkiöpt, att han af arfwet, 
som  sum m o jure A cadem ien tilfaller, effter sin sal. fader, af m isskundsam heet 
må åthniuta så m ycket som  ink iöpet fodrar, och till D anw ijken bör betalas.
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5. Giör H:s Höggrefl. Excelkce en nådig påminnelsse om Communitetet, 
att det må till erhållande af den intention, som de lofwärdige konungar, hwilka 
studerande ungdomen med sine anseenlige beneficiis benådat, bringas åter igen 
till sitt förra bruk. Consistorium uptog denna H:s Höggrefl. Excelkces willie 
med särdeles ödmiuk och erbödig erkändzlo af hans store nåde och benägen- 
heet; men upskiöt detta wärcket till wijdare Conference, kunnandes det wijd 
så fatte conjuncturer, icke ännu fortställas för Acad:s medellössheet skull.

6. Begär H:s Höggrefl. Excelkce att de brotzlige af den studerande ung
domen, måste secundum delicta alfwarl. straffas.

7. Åstundar H:s Höggrefl. Excelkce itt rum upp öfwer auditorio novo Gusta- 
viano, det han will hafwa till sitt bibliothek, som han täncker förähra till 
Academien, till betygande af sin stadigwarande affection emot henne, williandes 
så snart som det tillred t, och han der om nodficerat blifwer, låta det trans
ferera hijt till samme rummet.

Resolutio. Till H:s Höggrefl. Excelkce skall itt ödmiukst tacksäyelsse bref 
afgå, för sådan hans oförlijkelige och emot Academien jämgeent ertedde libe- 
ralitet.

II. Lisken Franckz suppliqve uplästes, der ud hon begär någon förbättring 
på sitt underhåld. Resolutio. Effter hon är allena och ensam menniskia, så kan 
och må hon sigh med sine 6. t:r spannemål nöya låta.

III. Berättade Rector bookhållaren som warit skickad till Stockholm att liq- 
videra i Kongl. Cammaren om den under warande krigztijdh förskutne span- 
mål, nu igenkommit och hafwer Kongl. Cammarens räkning och förtekning på 
Acadrs fodran, bestigande som af bem:te räkning sees kan, til 2670 d. 30 
ör 23 91/200 sölflrmt. Men om kyrckiodjonden i Helsingeland ingen liqvida- 
tion kunnat erhållas, emädan der på ingen säker och wiss förtekning inkommit, 
utan fördenskull Acad:n böra försst sända någon dijt upp som der om under- 
sökiar, och med wederbörande betienterne liqviderar. Hwar wijd slöttz at h. 
Qvaestor det omaket sig påtager, så snart som sig giöra låter. H. Qvaestor lof- 
wade sig det effterkomwa willia, straxt som tingen öfwerstådt, som han denne 
tijden måste bijwijstapå Acad:s wägnar.

IV. Insinuerades Kongl. Cammarens immission af d. 11. Julii 1681. till 
landzhöfdingen h. Mauritz Posse i Pastad hemmanet, effter h. krigzrådetz 
Baltzar Gyllenhoff till Kongl. Cammaren afgångne skrifwelse, som här i Con
sistorio tilförende upläst blifwit. Samme immission war underskrifwen af h. 
Stehn Bielke, h. Clas Flemming sampt alle camwarråden.

V. Uplästes ingenieurens Jonae Carlstens skriftel. författade revers af d. 26. 
Julii 1681. angående Pastad hemmanet, att han det sielf åboo och wäl förstå 
skall, sampt räntan der af i rätten tijdh uthgiöra och clarera, och der wid sig 
så förhålla, som han det för Gudh, Acad:n och hwar ärlig man will answara, 
pantsättandes till större försäkring sin uti Roslagen ägande skatträtt. Resolutio. 
Det blir wijd det som förr resolverat är, nbl. at han på 3. åhrs tijdh det be- 
sittia må till profs. Skall och denne hans revers inprotocolleras på nästkom
mande häradzting.

VI. Christophori Laurini swar uplästes uppå Consistorii till honom d. 19. 
Julii afgångne cita//'on, att comparera till afhörande af sin domb för den emällan 
honom och Plenningen verserande action angående stodet, hwar om finnas i
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p rotocollo  a f d. [datum ej utsatt] der uti Laurinus w ijdlöfftel. söker att undgå 
sam m e dom , så för d et han m ed målsäganden förlijkt, som  och  af ringa m edel 
är, hwar m ed han kan reesa upåth, m ed m ehra som  be:te hans b reff innehåller.

R ector sade sig willia wara exem pt d en n e saken, emädan han är i slächt 
m ed Laurino, och h. Lundius citerat h on om , hafwandes och tilförende der ifrån 
undantagit sig.

C onsistorium  förklarade sig in tet annat stå till att giöra här uti, än, em ädan  
cita //on  är afgången, dom en och  der på afsäyas måtte.

VII. U plästes slottzbefalningzm annens Sam uel Stehns cita/zon till C onsisto
rium at afsända en  sin laga fullm ächtige til synen emällan T om pta och Örby 
i R assbo sochn, som  den högl. Swea H ofR ätten  fru Margreta Christers dotters 
[Leussners] erfwingar bewilliat hafwer, och han effter wäl bem :te H ofR ättens  
begäran d. 25. A ugusti nästkom m ande förrätta skall, då saken parterne em ällan  
lagl. skall afhielpt blifwa. 'Resolutio. H . Qvaestor bijwijstar sam m e syn, och tager 
Acad:s interesse i acht.

VIII. Insinuerades till com w unica//on  e tt extract a f Upsala rådhuus protocoll 
af d. 16. Julii 1681. der uti resolverat blifwit effter  förre m ånge förbod, att 
ingen wijd 40 . mk s:ts böter, understår sig  att gräfwa leer i d ijken wid store  
landzwägarne och  i stadzdijket, ey e ller  d et sam m e m ed halm eller annan 
oren ligheet upfylla; såsom  och  förbödz w id samma straff, att d e  in tet taga någon  
sand eller fylning wijd allm enne wägarne, så wijd slottzbacken som  galgåsen. 
Samma förbod giordes och nu i C onsist:o och lofw ade Consistoriales samptl. 
att d e under Acad:n sorterande, d et icke öfwerträde skole, wid w ijte a f bem :te  
40. mk böter.

IX . A ngåfw es någre O st-G oth i nbl. O laus Rinm an, B enedictus T rysenius, 
A ron Kling, Raphaél Steukm an, N ico lau s Trysenius, Johannes G istadius, 
Sam uel Ä lff, Sveno Engius, N icolaus, Isaeus [och] D aniel Enandri, N athanael 
G elsenius, Andreas Corylander, att hafwa förleden  O lofzm ässa druckit tw enne  
dagar å slag, och  tum ultuerat m ed en  trum petare, hafft wärjorne ute och  
slagitz uppe h oos Carl Kijlström .* Stadzwachtmästaren som  uppå seniorum  an- 
gifw ande blifwit a f R ectore befalter at gå dijt, och stilla dem , betygade och så 
detta, kallande på D ep ositor  h. A schebom , Schonberg och Bergius till w ittne, 
såsom  de der af w etta lära.

A schebom  inkallad berättade sig in tet detta hördt, utan Schonberg sagt d et 
för sig, och kunna der om  s ie lff säya hwad han w eet.

Schonberg: D å iag kom  lögerdagz affton hem , fick iag höra itt hiskeligit 
skrij och roop; språng så om sider neder att see  om  d et war någon på gatan, 
då iag kom  neder, kom  Swebilius och Ekelund och m ötte m ig, säyandes det 
stå itt förfårligit lefw erne i N yck leb o  gården, wåra novitii tum ultuera der, m en  
än w ete  wij in tet huru d et hänger tilhopa. Altså tyckte wij intet bättre anstå, 
än att wij m åtte gå till H ans M agnificentz och angifwa thet samma, på det de  
m åtte blifwa com pescerade.

Joh. Bergius refererade dem  warit ihop m ed en  trum petare, och en af dem  
w elat gärna fram och slås m ed trum petaren, m ente d et warit Trysenius.

Olaus Rinman swarade sig budit dem  till sig at giöra sig något rolige på

* Kallas nedan Olof Kijlström.
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Olofzmässa dagen, effter han och heter Oloff; sade sig låtit bryggia sielff en 
tunna öl, så och kiöpt någre kannor hoos Hartlingen.

Sveno Engius giorde sin ursächt, at han denne gången warit ihoop med dem, 
icke derföre att han har någonsin hafft lusst till dryckenskap, mindre hade 
det den gången, utan att giöra sin gode wän till behag, warit der en lijten stund 
om afftonen, då intet det ringaste oliud warit för händer. Frågades huru de 
kommo ihoop med trumpetaren? S:des han kommit in på dem obudin, och då 
de sutit lijtet, honom druckit Raphael Stökman till en skåhl, hwars nampn 
Stökman icke wäl hördt, utan druckit allenasst samme skåhl. Hwarföre trumpe
taren blifwit onder, och sagt, den som intet dricker den skålen som iag, han 
är een hunsswott; der till Stökman swarade, I må wara sielf en hunsswott, 
till des i bewijsar mig något hunsswott stycke. Hwar med trumpetaren dragit 
uth sin wärjo och welat hugga Stökman. Hwar på de alle tagit wärjan af honom, 
och kastat henne bort in i trägården.

Wärden Ol. Kijlström* inkallad refererade, att trumpetaren kommit till sig, 
då han låtit hämpta ett stoop öl, och då de druckit litet sig gått uth lijtet, 
och honom i medier tijd kommet i hoop med studenterne, och som han mente 
för en skåhl skull hwar på de honom icke swara weelat. Rinman sade han 
hafft sin wärja ute; och Bened. Trysenius, Aron Kling, Raphael Stökman och 
Ol. Rinman warit och så ihoop medh honom. Gistadius och Gideon Stökman 
berättade han wore inte/ med, utan kommo sedan tumultet öfwerstådt.

Resol. Olaus Rinman, Raphael Stökman böta för oliud 12. mk silf:t hwar- 
dera och sittia 4. dagar i proban, warandes och Rinmans wäria förbruten. 
Benedictus Trysenius, och Aron Kling plichta med 12. mk sölf:t hwardera för 
oliud, och fängelse i ett dygn. Engius, Corylander, och Elf sittia en half dag. 
De trenne Enandri som äre unge måge slippa för denna gången med åthwar- 
ning, att de achta sig här effter för sådant wäsende, de andre alle sätties itt 
dygn i proban, och förmanes att hålla inne med slijkt lefwerne.

X. Gideon Steukman belädes med arrest till des han comparerar för sin 
i kyrckian begångne faut. Wachtmästaren sade, att då han derföre, effter Rec
toris befalning sökte honom, hade han gömdt sig i en kista. Det tilstod och nu 
Gideon Steukman sielf, och att brödren [Raphael] undstack honom på det 
wijset.

D. 17. Augusti.
Consistorium majus d. 17. Augusti närwarande Rectore D. Hoffwenio, D. P. 

Rudbeck, h. Gartman h. Ol. Rudbeck, h. Verelio, h. Arrhenio, h. Norcopense, 
h. Spole, h. Columbo, h. Steuk, h. Wulff, h. Bilberg och Secret. A. Gioding.

I. Res. uppå Qvaestoris till Rectorem afgångne bref, att fougden Mårten 
Klint bijwijstar mätningen i Skäfftuna, och Räntmästaren lagmanssynen i 
Rassbo.

II. Bewilliades stud. Svenoni Engio 6. d. sölf:t aff cassa studiosorum.
III. Gaff Rector kunnogt huru såsom Professor Norcopensis warit å Con

sistorii wägnar åth Stockholm, att recommendera M. Boos saak, sampt Beh- 
mers och åkerwäsendet till fordersam execution, hafwandes der uti uthwärckat

Kallas ovan Carl Kijlström.
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af hans nåde h. landzhöfdingen 1. ett bref till Roxen att han tilhåller M. 
Boos änckia, att liqvidera till d. 8. Septembm nästkommande, skolandes i wid- 
rigt fall Academien immitteras i alle god2en. 2. Breff till Behmers arfwingar, 
att de nu straxt och sidst innan d. 26. Augusti tilställe Acad:n sine tilldömbde 
3318. d. 13. ör koppart och om de andre disputerlige skuldfodringar inom 
den 31. nästkommande dito, med Academien till behörig liqvida//on träda, 
kunnandes i widrigt fall och der Academien förorsakas än wijdare der öfwer 
sig att beswära, icke förneka Academien den prompte handräckning till des 
fulkomblige betalnings erhållande, som i så skälig måtto hon begärandes war- 
der. 3. Bref till slottzbefal. Samuel Stehn, att inkomma med en behörig berät
telse om åkren och des natur, sampt af hwem han possideras här i staden, på 
det des w äsende till dess snarare ändskap komma måtte.

IV. Simon Jacobi Frosterus anhåller om testimonio, williandes reesa till Åbo 
och taga ordines. Prof. Steuch bewittnade honom warit fl i j tig och af godt up- 
såth i studierne. 'Resolutio. Honom bewilliades altså testimonium publicum.

V. Inlefwererades Hans Excelhces h. Georg Gyllenstiernes citation till Aca
demien, att wijd näst instundande ordinarie lagmansting d. 26. Sept. i Upsala 
swara h. Olof Rosenstierna, angående ägoskilnaden emällan Ekelunda och Al- 
beckz byar. Samma cita//on lefwererades h. Qvaestori.

VI. Uplästes Laurentii Normans bref och supplique till Consistorium, att 
fa något till underhielp i sin fattigdom att subsistera af här wijd Academien, 
emädan han blifwit benådat med Kongl. bref på professione extraordinaria.

Resolutio. Han beswaras at fa så frampt Prof. Nezelius kan blifwa hulpen 
bort annorstädes till kyrckioheerde, hwar till H. RijckzDrottzen hoos Hans 
Kongl. May:tt och consistorium ecclesiasticum honom recommendera wille, så 
kunde h. Norman hafwa något att wänta.

VII. Proponerades att Acad:ae bonden i Hussby by och Hussby Onsssala 
[o: Husby-Ärlinghundra] sochn Jahan Mattsson anhåller om förmedling på 
penninge uthlagorne, som af bem:te hemmanet åhrl. uthgå skole, och att det 
uti hans d. 26. Martii 1679. af Consistorio undfångne förmedlingz och frij- 
heetz breff måtte blifwa införd t, emädan han menar det blifwit honom lofwat, 
då han hemmanet wedertogh.

Resolutio. Såsom Consistorium aldrig lofwat någon förmedling eller lindring 
på penninge uthlagorne, såsom uti Consistorii protocoll nogsampt efftersedt, 
och der af kunnogt är, altså kan den samma honom för denne gången ey 
eller bewillias.. Men wijd frijheets åhretz förlopp, då man far see huru han 
hemmanet förbättrat, will Consistorium tillsee, huru han kan der uti blifwa hul
pen, och med skälig lindring på penninge uthlagorne benådat.

VIII. Rector giorde påminnelsse om de penningarne som D. Per Rudbeck 
emottagit, at genom wexel öfwerställa Wittenbergensibus, för sal. Kiörlings 
skuld, frågade ytterligare D:r Rudbeck huru der med förewetter, och hwad 
der till blifwit åthgiordt? D. Rudbeck swarade sig ännu intet fatt swar der om 
ifrån sterbhuset, utan skola ännu wijdare der om skrifwa sterbhuset till; hwilket 
och Rector bad honom med det forderligaste giöra.

IX. Påminte Rector att h. Verelius aflägger sitt juramentum Bibliothecarii, 
hwilket han och straxt giorde. Wijd sam/we tilfalle frågade Rector huru wijda 
det kommit med böckernes uthwälliande och föryttrande? H. Bibliothecarius
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swarade der till ännu ey blifwit åthgiordt, emädan hwad som collegialiter skall 
öfwersees, det reiicierar den ena, och den andre tager tilbaka igen, så att på 
det sättet aldrig står något uthslag der uti att winna på 40. åhr. Begärte att 
en Decanus i hwar facul te t måtte förordnas att komma tillhopa, och öfwersee 
böckren effter H:s Höggrefl. Excelkces befallningh. Resolv. att Prof. Schytz 
i facult. theolog., h. Gartman i Prof. Lundii ställe, Rector och h. Rudbeck 
sampt historiographus h. Arrhenius, och h. Spole i h. Wulffz ställe, komme 
tilsammans up i Bibliotheket hwar dag ifrån bönestunden till middagen, till 
detta wärcketz öfwerseende.

X. Giorde Rector påminnelsse att effter nu rötemånaden är förbij, Profes
sores måtte wara betänckte att anslå till lectiones publicas. Slöttz och att wijd 
Mårmässomarknaden elenchus praelectionum förfärdigas.

XI. Domkyrckiotimberman Jahan Andersson begär att få komma under 
Acad:n. Kyrckioheerden sade att ännu ey wore tijd att upsäya sin tienst, hwar- 
före kunde det denne gången honom icke bewillies.

XII. Trägårdzdrängen Bengt Persson, begär att slippa bakugnspenningarne, 
emädan han är siuk och intet kan något förtiena med sitt arbete. Res. för 
detta åhret lärer han ey kunna slippa bakugnspenningarne, emädan han är 
redan på längden upförd, och den underskrifwen, utan nästkommande åhr må 
han upskrifwas ibland de fattige.

XIII. Mentionerade Rector twenne Westphaler warit hoos sig och begärt 
fa inskrifwas in album studiosorum; men tänckia att reesa straxt här ifrån till 
Stockholm att antaga paedagogier. Rector sade sig dem swarat, att han wille 
der om conferera med Consistorio, om de kunna på sådant wilkor få inskrifwas 
och wara under Acad.s jurisdiction; begärte altså Consistorii betänckiande här 
om. Resp. Om de willia blifwa qwar wijd Academien och studera så fa de 
inskrifwas, och niuta Acad:s jurisd. men i widrigt fall kan det dem ey effter 
constitutiones bewilliat blifwa.

XIV. Professor Columbus anmälte Prof. Gezelii från Åbo förfrågan, om 
Academiae bönder niuta samma frijheet uti roteringar som frälse bönder? Det 
swarades, att som Academien hafwer inga andre bönder än som Konung Gus- 
taffz frälsse allodial, så niute de den rätt wijd roteringar och uthskrifningar som 
alle andre frälsse; dock syntes rådligit för allehanda conseqventier skuld, at 
man intet stort eller wijdlyfftigt uthlåter sig här om för Doct. Gezelio.

XV. Rector proponerade Prof. Bilberg begära refusion för sitt praebende 
som är aldeles af sig kommit och fått förmedling. Consistorium sade fuller, 
att det wore wäl och bil[li]git, att han fingo något, men sig intet kuiwa 
något der till giöra, förr än man förnimmer hwad cassan tilsäyer. Sedan tog h. 
Bilberg afträde, då discourerat blef huru Hans Höggrefl. Excellxe sielff der uti 
resolverat här in loco, nbl. att Prof. Bilberg måtte låta sig nöya med lönen 
så länge, utan icke han will förskiuta af sine medel till Sunnerstad hemmanets 
repara/Zon, att han der af deste snarare, kan hafwa att upbära räntan. Res. 
Man skall see effter in actis om så finnes af H:s Höggrefl. Excelkce slutit, 
i hwilket fall Consistorium intet kan gå ifrån det som resolverat blifwit.

XVI. Carolus Berg Upsal. borgmäster Bergs brohr som begär stipendium, 
sades wara till Acad. exercitia beqwäm.
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Res. Han recommenderas till faculteten och accommoderas med det förste, 
och så snart som något rum sig yppar.

[Samma dag.]
Consistorium minus straxt der effter närwarande Rectore Mag. D. Hoffwe- 

nio, D:r Rudbeck, h. Spole, h. Wulff, och Secret.
I. Gideon Stökman inkallades, och befaltes att förklara sig öfwer den förar- 

gelsse, han begått i kyrckian förleden pingstas. Han swarade sig fuller det 
giort, men warit så siuk och swag, att han intet råd t derföre, sade witnen nu 
intet wara här tilstädes, som kunna det bewittna, utan sig willia dem till en 
annor gång wijd handen hafwa. Han förmantes att så frampt han wil undwijka 
det straff, som på en sådan förargelig gärning föllia plägar, han då söker till 
sin exculpa//on hafwa wittnen tilstädes, som kunna betyga om hans siukligheet, 
warandes och i medier tijd belagd med arrest.

Dhen 19. Augusti
effter gudztiensten wore Rector och Professores tilsammans i gamble Aca- 

demien; då
1. Uplästes Secreterarens projecterade tacksäyelsse breff på latin till Hans 

Höggrefl. Excellice RijckzDrottzen för des till Acadin förärade bibliothek, 
hwilket och adproberades att i den form afgå. Slöttz och att Secretin reesar 
till H:s Höggrefl. Excellice der medh, och på Consistorii wägnar det i öd- 
miukheet insinuerar på Carlberg, hwarest hans höggrefl. Excellice nu för tijden 
wistas.

Dhen 24. Augusti
effter sluten gudztienst sammanträdde Rector och Professores fram wid cho- 

ret, då,
I. Secretarius förmälte sin återkompst från Carlberg, hwaresst han warit på 

Consistorii wägnar med tacksäyelse brefiet till H. RijckzDrottsens Excellice, 
för des till Academien nådigst donerade bibliothek, hwilken och nådigsst up- 
tagit det samma, och tilbaka sänt afrijtningen på bibliotheket som Samuel Otto 
aftagit, williandes så snart han får wetta att deseinen är färdig och rummet der 
böckren skole stå, tillredz, låta transferera böckerne hijt åt Upsala; önskande 
i det öfrige att det till ungdomens gagn, sampt Acadis prydnat lände måtte.

II. Framwijste h. Qvaestor en häradz synedom af d. 23. Aug. emällan präste- 
bordet i Skäfftuna och Acad. hemman Wålstad och Istad, angående skilnaden 
bemite byar emällan. Hwar wijd ut af h. Qvsestore adpellerat blifwit, att och 
den öfwre skilnaden eller rörgången måtte synas, emädan nämbden intet wille 
sig der med befatte, ehuru och häradzhöfdingen der till warit benägen, och 
det i begynnelssen af synen h. Qvaestori lofwat blifwit. Consistorium agreerade 
h. Qvaestoris wadiemål, slutandes, att till nu nästkommande lagmansting cita- 
tion på wederparterne tagas, och lagas så, att lagmanssynen kunde upskiutas, 
till des häradzsynen först skedt, angående den öfre rörgången.

Samma dag klagade hemma hoos Rectorem Magnificum och i Secretarii när- 
waro, Joh. Gistadius sig tillijka med Andrea Corylandro ertappat en Acad.
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wachtdrängz Per Matssons son, Olle benämbd, i sin matmoders inspect. sal. 
Rommels änckios humblegård, stiälandes humble, och funnit hoos honom en 
reeff humbla, sampt någre koppler i hatten, jämwäl och några i tröyapatten, 
dem poiken sagt sig uptagit i andre afplockade humblegårdar; sig frågat, hwem 
som gifwit honom loff att sittia och wara der? Honom då swarat en ryttare 
gifwit sig loff der till, men sedan när han tagit honom hem med sig, nekat 
der till. Tilstod nu sig tagit det, och ingen ryttare warit, som gifwit sig loff 
der till. Rector frågade om föräldrarne bedt honom gå och plocka humble? 
Swarade ney, men sedan tilstod han föräldrarne befalt sig, att gå och plocka 
effter i de afftagne humblegårdarne. Frågades hwem wijst honom dijt? Swarade 
Gränby Erich Erssons poike, sade sig intet mehr tagit än någre koppler. Gista
dius sade honom bekant det i går, att han tilförende och så tagit humble. 
Men gåssen swarade, att stadztienaren trufwat honom med hugg att så säya. 
Fadren sade honom warit dagen tilförende med modren uppe i ett gärde och 
plåckat ax.

Res. Scholmästaren notificeras, att straffa honom med en god rijs bastuga 
och stocken; och fadren förmantes att hafwa nogare upseende på hans wäsen- 
de, de stunderne han är utur scholen.

D. 26. Augusti.
Consistorium majus d. 26. Augusti närwarande Rectore Magnif. D. Hoff- 

wenio, [D. Rudbeckio], D:r Skunck, h. Skyttz, h. Gartman, h. Rudbeck, h. 
Arrhenio, h. Norcopense, h. Columbo, h. Steuch, h. Wulff, h. Micrandro, och 
Secretario.

I. Påminte Rector att effter H:s höggrefl. Excellices begäran, en lista måtte 
författas på alla Acad:s praebender. Res. Bookhållaren förfärdigar den samma 
med det forderligste; hwar wijd och så slötz at Acad:n i underdånigheet söker 
att fa igen Skädiga, som nu blifwit reducerat ifrån Gripenhielm.

II. Resolrs att någon af inspectoribus aerarii antager sig bondens i Filme sochn 
beswär som klagar sig lijda orätt och intrång af sine grannar och lagl. sökia 
på behörig ort des rättz Conservation.

III. Mentionerades om anslaget till concursum creditorum effter Prof. sal. 
Ausium, och at den der uti föresatte terminen nu expirerar.

Resolutio. Emädan ännu ingen anmält sig altså på det icke någon måtte klaga 
sig rättlöös, upskiutes med des afgörande till nästkommande onssdagh. D:r 
Per Rudbeck upkomb.

IV. Uplästes Kongl. HofRättens bref till Consist:m af d. 18. Aug. nästledne, 
af innehåld, att såsom cammarrådetz wälb:e h. Erenskiöldz son, hwilken för 
någon tijd sedan begått ett dråp på en student [Beronius], och på flychten 
undankommit, har förmedelst H:s Kongl. May:tts leydebreff sig hijt i landet 
igen begifwit sin saak här att förswara, Consistorium fördenskul effter före
gången laga citation, det samma målet företaga, och der med effter lag och 
stadgar förfara wille. Resolutio. Citation med det forderligste afgår till den unge 
Erenskiöld, och ställes på 6. wekors dag, hwar för innan han bör comparera 
här i Consistorio; så och till actorem.

V. Uplästes häradzhöfdingens Joh. Barclays bref, med bijfogade innelychte 
copier så af [fortsättningen ej inskriven på härför reserverad plats i protokolls
boken.]
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VI. Giordes åter påm inweis se af Rectore at til föllie af hans höggrefl. Ex- 
cellices begäran om Communitetets uprättande måtte förslag giöras.

'Resolutio. Alla Consistoriales tilsäyes att komma ihoop till delibera//on här 
om, en wiss dag; doch syntes nu mycket swårt, och nästan ogiörligit att kunna 
bringa det till någon effect i åhr, för åthskillige orsaker skull.

VII. Hedraei änckia anhåller om resten af sin lön som hon har at fodra 
af sal. M:r Boo. Prof. Rudbeck swarade, hennes man blifwit i M:r Boos räk
ningar befunnen skyldig till M:r Boo en posst, hwar om bookhållaren kunde 
gifwa extract utur räkningeböckerne. Resolutio. Bookhållaren skall uthdraga 
af böckerne hwad sal. Hedraeus tagit af sal. M. Boo, hwilket sedan kan wijsas 
henne, på det hon wijdare der med icke må löpa och beswära Consistorium.

VIII. Decanus philosophiae anmälte en student Wermel. Joh. Ulffberg 
[o: Ullberg], willia disputera de humanitate. Resolutio. Det bewilliades honom.

IX. Gaf Rector klageligen tilkänna, huru en student Joh. Flodaeus warit 
Bärtelsmässa dagen uti kyrckan, och tagit sig det orådet före att stiäla en 
hoop silfwer utur en graf; sade honom wara dagen effter wid Flötsund er- 
tappad och funnen med silfret.

Domkyrckio klåckaren Samuel Jahansson förekom, klagandes att den 24. 
Augusti förleden en student warit i kyrckian och stulit, berättandes som föl- 
lier: Då iag Bärtelsmässa dagen af en fremmande man ombedin, gick uti kyrc
kan att wijsa honom itt och annat som är wärdt att see, och skulle der ibland 
och låta honom beskåda den polska drottningens graf, föll, rätt som iag hade 
läst up dören på grafwen en stega neder fram för mig, så att iag blef för- 
skräkt, och undrade huru den stegan kommit dijt in, såg så omkring, om der 
war någon, blifwandes warse att silfwercronan låg neder på golfwet, och att 
korsset med äpplet, så och en hoop annat silfwer war brutit af henne, hwar 
wijd iag blef illa wijd, och skyndade mig straxt till sysslomannen, och der 
ifrån till rådman Gam, at säya dem det, och begära de wille komma upp och 
besee skadan. Men effter de intet wore hemma, lopp iag till kyrckioheerden, 
och berättade för honom hwad som skiedt war. Hwar på han straxt befalte 
mig gå till guldsmederne i staden och förhöra om någon sådant förgylt silfwer 
hade såldt, sampt begära att der någon kommo och wille sällia, den samme 
måtte blifwa wederbörl. angifwen. Samme ordres fick och kyrckiowachtaren, 
Lars Erichsson, hwilken omsider fick förnimma hoos Claes [Reyman] guld
smed, att der warit en student Joh. Flodaeus wid nampn, som såldt någre för- 
gylte knappar samma dag.

Lars Erichsson kyrckiowachtare framhafd refererade sålunda: då iag på 
kyrckioheerdens befalning hade warit hoos guldsmederne Joh. Thomsson och 
m. Petter [Ingemundsson], men förnam att ingen hade der såldt något silfwer, 
gick iagh till Clas guldsmedh, och råkade först hans gåsse, hwilken iag til- 
sporde om hans mästare kiöpt något förgylt silfwer? Han swarade att hans mäss- 
tare kiöpt någre lodh. Jag gick så till mästaren och frågade honom, om han 
hade kiöpt något förgylt silfwer? Han swarade ney. Jag sade, eder gåsse be
kände ju för mig, att I hafwen kiöpt silfwer. Han swarade, ja några knappar 
köpte iag, löpandes så in effter twenne stycken, och wijsandes mig dem. Jag 
kände dem så straxt igen, och sade för honom huru de blifwit bortstulne af 
en silfwercrona i kyrckian. Gud beware mig, sade han, intet trodde iag den 
karlen der om, bekände at thet war en student, men sade sig intet wetta
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hans nampn. Sedan fick iag lijkwäl förnimma hoos honom, at han het Joh. 
Flodaeus.

Johannes Flodaeus befaltes nu redeligen bekänna huru han sig här wijd åth- 
burit. Han berättade som föllier: Näst för än iag gick i kyrckan förleden 
onssdag som war Bärtelsmässa dagen, söp iag för en half marek brännewijn, 
och när iag kom i kyrckan sompnade iag qwar på lächtaren effter högmässa 
gudztiensten, då iag, sedan alt folcket uthgångit war, waknade och gick neder 
af lächtaren, fick iag see silf:r cronan och tänekte, Gud gifwe iag ägde itt 
stycke af den der cronan, tog så en stega der stod och klef öfwer skraneket, 
och då iag war inkommen i grafwen, fick iag mig en stång och stack på cronan, 
så att hon föll neder, och så när hade träffat mig i hufwudet, då hon så neder- 
föll gick itt stycke af henne, hwilket iag tog, och gick der med min wägh.

Flodaeus tilspordes om han ingen hade i sälskap med sig, effter han elliest 
intet kunnat allena så regera stegan? Han swarade ingen menniskia warit med 
sig, eller wisst det ringaste der af. Bekände sig sedan gått till Claes [Rey- 
man] guldsmed och såldt lod der af, hafwandes fatt 8é mk lodet, sampt 
druckit der sammastädes en kanna öl, effter som han war törstig, och han hade 
godt öl. Tilspordes wijdare hwar han giorde af det andre silfret? Swarade sig 
satt hoos skepparen på jachten Jahan Matsson Birhals, korsset och cronan i 
pant för 3. mk andre dagen då han kommit till lagården, ärnandes sig på jachten 
åth Stockholm. Om natten tilförende sade han sig legat qwar hoos honom, eff
ter han iddes intet gå hem om afftonen up i Fiärdingen der han gäste. Något 
silfwer bekände han sig och så gifwit en ryttare Erich Pålsson af oförstånd och 
enfaldigheet, men det tillijka med alt det andra, han tagit, wara åter till rätta 
kommit.

D. 31. Augusti.
Consistorium majus d. 31. Augusti, närwarande Rectore D. Hoffwenio, D:r 

Benzelio, M. Holm, h. Schyttz, h. Gartman, h. Ol. Rudbeck, h. Arrhenio, 
h. Norcopense, h. Spole, M. Columbo, M. Steuchio, h. Wulff, M. Micrandro, 
h. Bilberg, h. Qvaestore J. Arrh. och Secretio And. Göding.

I. Uplästes Kongl. Mayitz full macht gifwen Dn. Gustavo Peringero d. 5. 
Jan. 1681. at wara Prof. lingvarum orientalium.

Rector frågade på hwad dag han skall introduceras? Resp. nästkommande 
tijsdag bewillias honom der till.

II. Berättade Rector at en person W-Gothus som tilförende gått i scholan 
och för några åhr sedan gifwit sig til at betiäna en fogde så och en häradz- 
skrifware med skrifwande, nu ankommit, begärandes fa studera här och niuta 
Acadis privilegier, sades wara några och tiugu åhr, men warit hoos Decanum 
och icke dristat sig till att skrifwa een rad latin. Säyer fuller sig skola antaga 
en privat praeceptorem.

Resolutio. För det slut som giordes i fiol, och notifica//on, som till städerne 
och biskoparne afgick om scholarium hijtskickande, kan honom ey bewillies 
att få wara under academiske societeten, emädan han så till åhren kommen är, 
och ingen ting kan.

III. Uplästes Hans Höggrefl. Excellices bref och föreskrifft för Magistro 
Christophoro Laurino af d. 26. Augusti nässtwekne, att den i Consistorio in-
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sinuerade saken, angående be:te Laurini förhållande, den  och  så wäl skrifft- 
som  m untel. åthskillige gånger blifwit H :s höggrefl. E xcell:ce repraesenterat, 
m åtte här m ed dödas och d om en  öfw er honom  ey afsäyas, em ädan att blifwa  
wijd lag och ordinariam juris viam  den n e gången nepligen  sig  giöra låter, både 
derföre att d et ett sam wets wärck w ore, störta den  i total förderf, som  lell 
kunde sig bättra, såsom  och  för des sal. förnäm e faders [Laurentii Laurini] 
merita, och  flere d es hederwärde anhöriges considera//on. 2. U thw ijsa och  
många exem p el at wälbetänckte dom are w ijd särdeles händelser gå största rigo
rem förbij effter dom are reglarne den  10. 3. Är saken förlijkt, så at ingen  
dom are b ehöfw es, der ingen åklagare är, ehuruwäl vindica/zon kongzsaken och  
Acad:s heder kunde än stå öpen . 4. Handlar man bäst när man föllier G udz  
egit exem p el, som  säyer n o lo  m ortem  peccatoris sed ut convertatur e t  vivat. 
H w arföre råder och  H :s höggrefl. E x ce llx e  at saken dödas, och honom  
M agistren, dock inter privatos parietes a f R ectore i närwaro a f någre flere, 
gifw es en  alfwarsam correction och  förm aning, m ed önskan att han sig  der  
effter rätta och den  intention  conservera w ille , m ed e tt fult alfwar och  m ed ett 
beröm ligit lefw erne här effter uthplåna den  maculam, som  des existim a//on  
bekom m it. Sedan detta brefw et upläsitt war, discourerades om  han skulle här 
i C onsistorio alfwarl. förmanas, eller hem m a hoos R ectorem , så och  om  han 
skulle hafwa någon skrifft ifrån C onsistorio här om  till sin Conservation, huru- 
lunda den ställas m åtte. O ch slötz att till hörsam pt fö llie  a f H :s Excellrces 
bref, Laurinus kallas hem  till R ectorem , och  i närwaro af flere Professoribus 
(såsom  Prof. H o lm , h. Spole, och  h. W ulff) alfwarl. corrigeras och  förmanas, att 
här effter taga sig för slijkt oråd till wara. Skall och  skrifften, som  honom  m ed- 
d eles, aldeles ställes effter H :s E xcelkces brefz innehåld, nem bl. at samma sak 
här m edh dödas, och icke m ehra, som  sädan kan lända C onsistorio till gravation.

IV. G af R ector tilkänna term inen af anslaget till concursum  creditorum  uti 
sal. A usii sterbhus nu wara u te, m en ingen ännu anmält sigh. R es. T ill öfw er- 
flöd slås anslaget ännu upp, och term inen sättes på 6. w ekors dag, skolandes 
interessenterne uti Ausii sterbhuus och  så notificeras här om .

V. Berättade R ector rådman här i staden Erich H ansson  [Ångerm an] hafwa 
em ot Consistorii g iorde arrest på sal. G estrinii gård, inlåtet sig i handel m ed  
m ajoren h. Leyonswärdh; m en  C onsistorium  inkom m it i rådstugun m edh pro
test der em ot. H w ar på Erich H ansson åter swarat, begärandes Consistorium  
w ille  arrestera penningarne och  låta honom  få tom pten . R es. Emädan A cade- 
m ien förm edelst sin praetension effter sal. G estrinium , som  så m ycket blifwit 
A cadem ien skyldigh, är kom m en at blifwa ägande a f tom pten , warandes sålunda 
m ajoren icke fritt at den försällia. Fördenskuld släpper intet A cadem ien sin 
arresterade ägendom b, w illiandes icke heller hafwa beskaffa m ed penningarne, 
som  rådman Erich H ansson  derföre biuder.

VI. Prof. R udbeck giorde påm innelsse att på hum blegårdarne m åtte fort- 
ställas execution , em ädan der om  länge sedan blifw it resolverat, protesteran- 
d es på, att som blige blifwit exeqverade förr, som blige intet, hwar öfw er d e  
som  executionen  öfwergått, swårligen klaga. R es. D eln in gen  skall nu straxt 
och m ed det första företagas, och  exeqveras på dem  som  ännu återstå; m en  
w illia som blige a f Professoribus effterlåta sin d ee l detta åhret, d e t råda d e före, 
allenast C onsistorium  derföre fram deles icke blifw er beswärat. H är wijd ced e-  
2 5 —7 3 4 2 2 0  SatlanJer



3 8 6 i 68i : 31 augusti

rade h. A rrhenius Qvaestor godw illel. sin d ee l a f h. Schefferi änckias hum ble- 
g lrd  till Secreteraren G öding, ehuruwäl han och  protesterade, att in tet hafwa 
bordt dela någon hum blegårdh m ed någon änckia, utan bekom m it en  h ee l och  
hållen.

VII. R ector frågade huru man skall sig  b etee  m ed Acad. böndernes rest 
spanmål, sam pt wara betänckt på at förhandla afradz spannem ålen i winter.
H . Qvaestor sade at honom  blifw it lofwat i Stockholm  d. kopp#r:t för 
tunnan, hw ilket Consistorium  tyckte wara raisonabelt budit, och  wara wäl om  
A cadem ien så m ycket finge.

"Resolutio. B önderne säyas till gen om  fogdarne, att hafwa sin rest spanmål i 
beredskap, så och ränta, på det han i tijd och på bååt m åtte kunna föras till 
Stockholm  att föryttras.

VIII. Bookhållaren inkallad frågade huru m ed canuwererarens verifica/Zoner 
på H elsin ge spanm ålen blifwa skall, antingen originalet skall m edtagas dijt 
upp till H elsingeland eller copien.

Resolutio. Det är nog at sända en vidimerat copie med.
2. O m  den kyrckiohärbärgz spanmål som  blif:t påförd Acad. i liqvida/Zonen 

af cronofogdarne.
Resolutio. Acad. fougdarne skole befalles att giöra skrifftelig förklaring här på.
3. H uru skall blifwa m ed bibeltryckztunnan, som  Acad:n blifwit afförd in på 

antiqvitets C ollegium  d esse  åhren bortåth. H . Arrhenius swarade, att antiqvi- 
tets C ollegium  har aldrig niutit e tt korn der af, sedan åhr 1674.

Resolutio. D e t sees effter uti donations instrum entet huru d et är författat, och  
sedan i anledning der af skrifw es K ongl. Cam m aren till och  begäras att Aca
dem ien m åtte blifwa m aintinerat wi jd sin donation.

IX . Supplicera några Acad. bönder, såsom  Lars Jonsson  i H älliestad, A nders 
Persson och  Erich A ndersson i Kätstad, sampt Jahan O lofsson  i Kalhammar 
[Kolham m ar], att deras arresterade lador m åtte relaxeras.

Resolutio. Inspectores aerarii med Qvaestore ransaka här om, och sedan referera 
det till Consistorium.

X . A nm älte h. Qvaestor, att Lars Jon sson  i H älliestad, som  nu afträder hem 
m anet till sin  son  [A nders Larsson], och  är Acad:n skyldig ee n  stoor summa, 
m en har ingen  ting att betala m ed, begär att fa behålla a f sine cre[a]tur en  
k oo , itt far, och  itt swijn. Resolutio. H o n o m  bewillias at fa 1. koo , 1. far och
I. swijn. Ä nckian i W ässby och  B roo  sochn 1. koo. D ito  i Lutergiäle i Frös
sunda sochn 1. k oo , och  3. swijn.

X I. U plästes, af K ongl. Mayrtz b ref till R ijckzD rottzen, cop ien , om  fordom  
Qvaestoris M . B o o s räkningar, hw ilket förled et åhr skrifwit war och öfw er- 
sändtz af H :s E x ce llx es  secreterare [Q uensel] per posta ifrån K ägelholm , m en  
under w ägen förkom /« i t, hwarföre han cop ien  der af till Acad. Secreteraren för  
någre dagar sedan under couvert tilhanda sändt ifrån W ennegarn.

X II. Sveno Bornander W-Gothus fattig och siuk begär hielp af cassan. Reso
lutio. Han far 6. d. sölf:t.

X III. Berättade R ector en  bonde Erich Staffansson benäm bd, som  förr åbodt 
Stenlunda i B iörcklinge sochn, tilbiuda sig att tilträda Acad. hem m anet Käll- 
myra i Teenstad sochn hafwandes insinueradt för sig Per K noges och  Staffan 
Erichssons i Siöbodarne caution. Samma caution lydandes på itt åhr uplästes,
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och resolverades att han hemmanet far tilträda, och mot wanlige uthlagors 
afgifft bruke.

XIV. Frågade Rector om Mårten Persson får blifwa Acad:s murmässtare? 
Prof. Spole wiste säya att han är en stoor fyllehunder, sades och wara gammal, 
hwarföre det ey kunde bewillias honom.

XV. Matts Mattsson ifrån Len na, Erich Mattsson utur Upsala qwarn, an
tagas till humblegårdzdrängiar, och Zachris Danielsson till snickare.

XVI. Påminte Rector att tijden är för handen, på hwilken stipendiarii böra 
examineras, frågade hwem som är inspector stipendiariorum tillijka med sig? 
S:des Prof. Schyttz, och slötts att han påminnes här om, så at examen med det 
forderligste kan företagas.

XVII. Continuerades med ransakningen om Joh. Flodsi begangne kyrckio- 
tiufnad; och uplästes 1. borgmästarens Thomae Lo[h]rmans skrifft, hwar uti 
han såsom curator templi cathedralis, och i kyrckioheerdens frånwaro begär, 
att saken måtte uptagas, ransakas och dömas, sampt der wijd effterfrågas huru 
och igenom hwad tilfälle han ud kyrckan kommit att qwarblifwa, klåckaren 
owitterligit. 2. Slottsbefalningzmannens h. Samuel Stehns bref, der ud han 
begär på sitt ämbetz wägnar, att, emädan bem:te Flodsus bortstulit utur kyrc
kan och Konung Johans Drottningz graf en silfwer crona, hafwandes der med 
begått itt crimen publicum, justitien fördenskull måtte honom öfwergå, och 
han till det straff dömas som medh Sweriges lag är enligit.

Sedan inkallades klockaren Samuel Johansson och tilspordes huru mycket 
det bortstulna silfret wäger? Han inlefwererade der på sysslomannens h. Erich 
Bergs specifica//on belöpandes in alles 59 1/4 lod silfwer, hwar af 13. legat 
qwar effter honom ud choret hängiandes wid cronan. Sade och klockaren alt 
wara igenbekommit och ingen ting fattas till cronan.

Flodsus inkallad tilspordes än wijdare om han hafft någon mera i råd med 
sig? Han betygade att ingen menniskia wiste der af mera. Frågades huru han 
kom uth? S:de lille norre dören stod igen allenast på klinckan, och sig så 
sluppit der igenom uth, och sedan dragit dören på klinckan igen effter sig. 
Klåckaren tilspordes hwij han så låter stå dören uppe på klinkan? Han swarade 
henne hafwa stådt igen i låss, och sig läst up henne då den fremmande karlen 
war medh honom at besee kyrckan innan dll; sade at tiufwen måst lupit uth 
wijd det tillfället. Men Flodsus nekade der till. Klåckaren betygade at dören 
war i låss, säyandes sigh willia giöra eedh der på. Flodsus twert emot, stod icke 
mindre uppå at dören war igen på klinckan säyandes at nyckelen hängde innan 
til på låset. Cursor sändes åstad att besee, om dören kunde stå igen på klinc
kan, hwilken igenkom, och betygade henne kunna så giöra. Men klockaren 
nekade ändå henne stått öpen, säyandes at tiufwen måst lupit uth, sedan han 
läste upp henne, förmantes af Rectore alfwarl. att achta wäl dören, emädan 
sådant lärer komma på hans answar.

Sententia. Emädan Johannes Flodsus så wäl sielf bekänt, som och klarligen 
blifwet befunnen med at hafwa bortstulit utur Upsala dombkyrckia, och af 
cronan i sal. Konung Johans Drottningz graf 46. lod förgylt silfwer, förutan 
de 13. lod som woro afbrutne, men funnes i choren effter honom qwar hängian
des wijd cronan, och det på apostolens Bartholomsi dagh, hafwandes så han 
violerat en Kongl. graf. Ty kan Consistorium intet see, huru bem:te Flods#*
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kan befrijas ifrån d et straff, som  uti d et 3. cap. T .B . StL, så och straford- 
ningen af åhr 1653 § 3. uthtryckeligen form ales.

[Samma dag.]
Consistorium minus straxt der effter närwarande Rectore, D:r Benzelio, h. 

Spole, h. Wulff och Secretario.
I. Fredstad bönderne i A lunda sochn, A nders O lsson skattbonden, och Pär 

O lsson  på Acad:ae hem m anet klaga att B engt A nderssons änckia hust. Malin, 
som  åbor e tt skatthem m an i samma by, w ill upsättia 2. st. torp på bysens 
oskiffte ägor. "Resolutio. D e t  skrifwes en  zedel m ed dem  till tinget och sökes 
förbudh der uppå.

II. Acad:ae bonden O lo ff  M ichelsson i Inninge begär att få hugga neder  
tw enne st. ek er som  stå på Acad:s ägor, och liggia m itt uthi åkren för honom . 
Resolutio. H on om  tilstädies at hugga bort dem , och der uti dem  finnes något 
dugligit wärcke, han d et hijtförer till A cadem iens behoff.

III. Slottztim berm ans Per N ilsson s hustro Kirstin A ndersdotter förekom  
klagandes på Sotens änckios [Annas] pijga Karin M arckusdotter, att hon  henne  
i sitt huus m edh skam lösa ord och hugg öfwerfallit, berättade som  föllier: 
D å hon kom  förleden  måndagz till m ig m ed en häckla, begärte hon  igen  itt 
ölfat, som  iag har hafft till läns af S otens hustro hennes m atm oder. Jag swarade: 
B ed din m atm oder Sotan, först sända m ig m itt ölfat igen, så skall hon  sedan  
få igen sitt. H w ar på hon yrckte på d et ordet Sotan, och frågade hwarföre 
iag öknäm bde hennes m atm oder?, brukandes skam löös mun på mig. H warföre  
sköt iag hen n e utom  dören och bad henne gå sin wägh. H o n  swor der med  
till och ga ff m ig i wädret, kallandes m ig rofferska och tyff. Jag sade tu skall 
wara en  hora till d es du bewijsar m ig något rofferskestycke, sköt henne så 
wijdare i farstugun och  itt steg  uthför åth trapporne; hwar wijd hon fattade 
m ig i höfftdelen , och sle t honom  sönder och skiälte m ig. Pijgan Karin M arckus
dotter swarade: N är iag kom  dijt m ed en  ask och häckla, tänckte iag intet 
d et ringaste ondt, utan hon  hade hela långe tijden bannatz på m ig och  bedt 
fanen så m ånge gånger taga m edh; då iag kom  begynte hon  straxt at bruka 
m un«en på m ig gifw andes m ig och  m in m atm oder bort i wädret, säyandes iag 
g eer  dig och  Sotan alle d e  tusende dieflar. Jag swarade G ud beware m ig, iag 
har intet m ed Eder att beställa, lät wara m ig. H o n  swor ändå åth m ig alt 
fort; der m ed gick iag uth om  dören , hon fö lgd e efter och  begynte see  effter  
käpp at slå m ig m edh. Jag sade iag har ju intet giordt Eder, hust. K irsten, 
lätt wara m ig. H o n  sk iöt m ig uthför åth trapporne och kallade m ig racka och  
hora iag hade så när fallit halssen a f  m ig trapporne uthför åth. I d et samma 
tog iag henne i särcken att hielpa m ig, m en särcken gick sönder, och iag 
föll trapporne uthför åth, hon skälde m ig alt fort hora och racka.

Skinnaren Erich Joen sson  beropades till w ittne af h. Kirstin, hwilken inkallad, 
effter aflagd eed h , refererade, att pijgan och hust. Kirstin trätte en  lång stund 
inne i stugun, hust. Kirstin sade, gå uth, lätt m ig blifwa i fredh i m itt huus, 
sk iöt så uth henne, hwar m ed ropade pijgan, du rofferska och tyf, skall du 
skiuta mig? H ust. K irstin sprang åter igen upp, och så stod ett Parlamente 
dem  em ällan, m en iag w ee t in tet huru d et m ehr passerade, utan h. Kirstin 
kom  sedan neder och hade förklät i fam pnen och  sönderrifw en särck.
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Sententia. A ldenstund pijgan Carin M arkusdotter in tet kan undgå, at hafwa 
kallat hust. Chirstin rofferska och tyff, fördenskuld fålles hon till 6. mk sölf:tz 
böter för hwardera skiälsordet, m en hwad skiutandet och kläderefnat w ijd- 
kom m er, så, em ädan det intet är bew ijssligit, att pijgan i d et sinnet rifwit 
henne att willia hem pnas utan snarare till at hielpa sig, at hon intet skulle  
falla uthföråth trapporne, hafwandes och  hust. Cherstin först skutit henne, altså 
kan C onsistorium  henne, pijgan, derföre m ed någon plicht ey  beläggia, utan 
reserverar henne rätt att sökia hust. Cherstin i w ederbörligt foro igen, för skiu- 
tande och skällande d et bästa hon  gitter.

IV . J. Lisken Francks fullm ächtig Joh. K em pe inkom b, em o t M. Christo- 
phorum  Laurinum, insinuerades en  suppliqve der uti hon begär att emädan sal. 
kyrckioheerden [Johan W idm an] i A lsike uppå ett m ed henne uprättade gårde- 
kiöp skrifftel. tillsagt henne en  discretion och wännegåf:a m en den  till datum  
ey  erlagt blifwit, hans arfwingar m åtte fördenskull lagl. tilhållas samma dis
cretion att erläggia och utan u p sk off god  giöra.

Mag:r C hristophorus Laurinus interessent uti sterbhuset, hw ilken fuller först 
tilböd at excipera forum , m en sedan effter behörig rem onstration, at saken  
lände under den n e rätten, contesterade litern m ed, j. Lisken Franck, swarade 
att hon 1. intet har någon obligation på wännegåfwans qvanto, 2. har hon b e
kom m it öfw er k iöpet m ehr än 100 dr k o p p a rt uti åthskillige perzedlar, hwilka 
han henne intet warit skyldigh, utan henne böra w ederbörligen betala eller  
afräkna. J. Lisken Franckz fullm ächtig upw ijste sal. kyrckioheerdens obligation  
på wännegåfwan skrifwen d. 25. Junii 1679. sedan som  hon undfått perzed- 
larne, m en intet specificerades huru stoor den skulle wara. Laurin swarade, 
henne så trägit öfw erijlat sal. gubben m ed begäran om  discretion, så at ehuru- 
wäl hon  den längesedan bekom m it, han lijkwist blifw it twingat, att gifwa h en »e  
en  sådan skrifft, m en w illiandes icke d esto  m indre afräkna, der på d e  perzed- 
larne som  hon tilförende uti plåckew ijs bekom m it. K em pen påstod henne böra  
hafwa discretion, emädan sal. kyrckioheerden der till sig obligerat, hafwandes 
han elliest af god h eet, och  för det han fick så god t kiöp på gården, skänckt 
henne de företeknade pertzedlar.

Laurin swarade om  hon 1. kan upwijsa obligationen på något w ist qvanto.
2. W inna d et m ed rätta, att d e  perzedlar som  stå förteknade i des sal. swär- 
faders räkenbook (hw ilken bör honoreras och  för god  erkännas) och hon öfw er  
kiöp et undfått, icke böra a f henne igen betalas eller afräknas, så w ille han intet 
säya der em ot, utan giärna gifw a henne discretion. K em pen sade der em ot att 
om  sal. kyrckioheerden intet w eelat gifwa henne discretion som  i denne obliga- 
t/on förm äles, jämwäl sedan hon  perzedlarne bekom m it, så hade han icke för- 
obligerat sig skriffteligen der till sederm era. Parterne togo afträde. O ch effter  
någon Conference här om  inkallades igen, och tilspordes om  d e sins emällan  
icke kunna liqvidera, em ädan om  något w ist qvanto intet är uri obligation för
mält, och discretionen  bör henne lell betalas, em ädan sal. kyrckioheerden der  
till långt effter, sig obligerat, sedan Lisken Franck perzedlarne åthnutit.

Laurinus swarade sig  d et giöra willia, m en henne wara så irraisonabel, sade 
sig budit henne 45 . d. och nu par discretion och på d et saken måtte afhiel- 
pas, willia läggia der till 5. så d et blir 50. als.

Consistorium förehölt Kempen, att det war skiäligt budit, och att j. Lisken
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ey m era lärer winna, em ädan intet w ist qvantum  henne blifwit skriffteligen til- 
sagt.

K em pen swarade sig  wara der m edh nögd, tackandes Laurin på j. Liskens 
wägnar derföre, hwar m ed de och  in för Consist:o handtoges och förlijktes, 
lofw andes Laurin att penningarne skola m ed d et snaraste henne tilställas.

D h en  4. S ep tem b m
w oro R ector och Professores tilsam m ans effter högpredikan, då
I. R esolverades att b ref skulle afgå till h. Lindskiöld, som  förnim m es a f sal. 

M:r B oos änckia ansökes att befodra d ees saak hoos K ongl. Mayrtt till god t 
uthslag em o t A cadem ien, hwar uti sammanhanget af h eela  sakzens beskaffen- 
h eet om  M. B o o s skuld uthdrages a f suppliqven som  förlijdit åhr g ick  till 
H :s K ongl. M ay:tt m ed begäran att h. Lindskiöld w ille  låta A cadem iens wälfärd 
sig till d e t bästa recom m enderat och  angelägen wara. Sam m aledes skulle och  
b ref förfärdigas till h. G yllenhoff, hw ilken förliudes blifwa dllijtad a f  änckian 
att drifwa d es in teresse uti bem :te saak h oos K ongl. May:tt.

II. Taxerades spannem ålen i U psala qwarn att sällias för 8. d. t:n.

D h en  6. Septem br[is]
w oro R ector och  Professores effter bönen  tillsammans i gam ble A cadem ien,

då
I. U plästes Secret. projecter till h. cantzlierådet wälborne h. L indskiöld, så 

och krigzrådet h. G yllenhoff, hwilka blifwit anm odade a ff M:r B o o s  änckia, 
att insinuera des suppliqve och sak h oos H :s Kongl. M ay:tt em ot A cadem ien, 
att de in tet sättia troo till hwad som  änckian af ogrundad och passionerad  
rela//ön  inwändandes w orto em ot A cadem ien, utan giöra sig  inform erade af de  
inlagde docum enter så och  copien  af suppliqven, som  till Kongl. M ay:tt i fiol 
afgick, och nu skulle innelycht m edsändes dem  tilhanda. Samma bref, så och  
notificaf/on till interessenterne i A usii sterbhuus om  concursu creditorum  öf- 
w ersändes sam m a dagh under couvert till h. Schaefer.

II. Proponerade R ector befalningzm an A nders R ox begära, att fa för billigt 
prijs tilhandla sig  d et kullhuggna tim ber i Rassbo som  Acad:n w unnit a f Leus- 
ner, och han tillförende m ed Leusner accorderat om .

Resolutio. D e t  effterläts honom  kunnande han om  k iöpet m ed h. Qvaestore 
öfw er een s kom m a.

Den 7. Septembm
höltz Consistorium  m inus närwarande R ectore M agnifico, M . H olm , h. Gart- 

m an, h. Spole, h. W ulff, Qvaestore qvi acta notavit absente Secretario.
I. Arendatoren på Sätuna P etter K noge inkom  em ot Johannem  Lind G oth- 

landum , klagandes att han af d e penningar, som  han förliden p ingest skickat 
m ed någon till Stockholm , tagit till sitt b eh o ff 335 . d. kopp*r:t, och dem  ännu 
icke betalt, ehuruwäl han det lofw at till åthskillige term iner som  alle redo  
äre förbij; hwarföre han och nu begärade, att fa sin betalning, och  i m edier  
tijd till des den sam m e föllier söker caution. Lind tilstod sig  tagit d esse  pen 
ningar, m en  der af uthgifw it något i Stockholm , mädan han der låg och  wäntade  
på som blige arendatorens m edel, hwarföre han och nu lem nade uti arenda-
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tö ren s  b eh ag  o m  han  w ille  d er fö re  b estå  h o n o m  n ågot e lle r  in tet. A ren d atoren  
s:d e  att Lind ree st till S to ck h o lm  sin e  e g n e  ären d er o ch  sig  brukat sam m a til- 
fa lle  o ch  få s in e  m ed len  ö fw er  m ed  h o n o m , o ch  d er fö re  e y  h e lle r  kunna b estå  
h o n o m  n ågot, a f f  d e sse  335. d . D e t  w o r e  n o g , m e n te  han, att han in te t  k la
g a d e  p å  h o n o m  fö r  d e t  han  tagit p en n in garn e  o lo fw a n d es , b egärade e llie s  
in tere sse  för  d e n  tijd  p en n in g a rn e  b lifw e borta. Lind lo fw a d e  betala  till d en  
s id ste  O c to b m , o c h  w ill i m ed ier  tijd  pantsätria s in e  h o o s  aren d atoren  stå en d e  
saker, som  äre 3 . räckebolstrar, 6 . sm å hufw u d b olstrar , e t t  par lakan en  kijsta  
m ed  b öck er , e n  k o rg  m ed  lijn k läd er, e n  m ålad ask , a lle  3. fö rseg lad e , e tt  
lij te t  scatu ll, 4. klädesråckor, e n  röd  y llen ströya , e t t  lijfsty ck e  a f f  cartun 4. 
par byxor o c h  2. hattar. F:s o m  d e s se  saker h öra  Lind till e lle r  o m  någon  
annan äger  d em . Lind sw arade, d em  h öra  sig  a llen a  till. S tannade än d tel. d er  
w id , e ffter  so m  p arterne d er  o m  o c h  fö ren te s , att Lind g ifw er  arendatoren  en  
sk r iffte lig  o b lig a //o n  at han  d e sse  m e d e l skall r ich tigt beta la  s ist in  O cto b r i 
uti S to ck h o lm , o c h  g ifw er  in tere sse  8 . p ro  c e n to  fö r  d en  tijd en  pen n in garn e  
w arit borta , e ffte r  so m  han tagit d e m  o lo fw a n d es; o c h  aren d atoren  b eh å ller  i 
m e d ie r  tijd  d e  h o o s  s ig  s tå en d e  saker, so m  o fw an  specificeras.

II. Een bondedräng Erich Pärsson ifrån Nolstbo [d: Nordansbol?] ud 
Sta[v]by sochn, klagade på Jonam Fernelium och Johan Alström Wermelandos, 
att de förleden lögerdags affton, huggit och stuckit honom på store wägen, 
emällan tullporten och wäderqwarnen. Fernelius sade denne drängen med någre 
flere kommit effter Alström och sig, och skiält dem på åthskilligt wijs, och om
sider huggit deras bondes häst, och swurit sig skola hugga ihiäl både deras 
hästar och dem sielfwe, så at de derföre omsider måst defendera sig emot 
honom, och hade så skadat honom något med wärjorne, som de sielfwe nu 
tilstodo. Uplästes cämbnersdomen, som studenterne der wunnit på Erich Pers
son, hwarest han Erich sakfålles för 4. skiälsord, och des utan till 3. d. sölf:t 
för oliud sampt till betala hästen som han huggit och en reseråck, som han 
sönderhuggit. Erich klagade att Alström lupit effter honom in på giärdet, och 
der huggit honom. Alström, då denne högg hästen, och iag reed effter honom, 
kom den andre bondedrängen och slog mig i ryggen med yxhammaren. F:s 
hwad sår Fernelius gifwit drängen? S:s intet sår. Erich tilspordes om Ferneluw 
giordt honom något sår? Swarade ney, och sade att Alström skadat honom. 
Alström sade sig intet stuckit utan huggit honom i nödwärn. Frågades om Erich 
har något klaga på Fernelium före? Swarade ney, emädan han intet wiste 
honom rört sig, utan Alström allena. Frågades effter barberaren men han kom 
intet tilstädes.

Sententia. Johannes Alström böter för 2. kiött sår, och för 2. blånader 12. 
mk sölf:t hwardera cap. 9. Sårm. med willia Sd. Jonas Fernelius böter för itt 
slag 6. mk. 2. Äre Fernelii och Alströms wärjor, som både warit dragne, för- 
falne effter constitutiones. 3. Betalar Alström barberare lönen.

III. W altuna en ck ian  o ch  stu d en tek o k ersk a n  Ingri D a n ie ls  d o tter  klagade  
at h. N ils  B arck W -G o th u s , är d em  sk y ld ig  d en  förre 10. d e n  senare 15. 
dr koppwr:t o c h  b lifw it tilsk rifw en  p u b lice  i D o c t . B en ze lii rectorat, o c h  fo r 
m ant till b eta ln in g , m en  ick e  ännu  b eta lt, eh u ru  han g e n o m  J o h . R h o d in  lo fw at 
betala; b ew illiad es d em  fö rd en sk u ll än e tt  p u b lic t  b r e f  till h o n o m , hw ar u d  
h o n o m  e n  w iss  term in  försättias n em b l. C harim ässan, in om  h w ilk en  han skall
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betala, så frampt icke hans kista och korg här stå skola upslås, och hans saker 
försällias till betalningh.

IV. Adam Weffwer O-Gothus inkom, berättade Steuchman folgt sig hem 
utur högmässan den dagen han skiämde uth sig i afftonsången och då intet 
ätat hoos, utan klagat sig ondt, och törstig, och derföre druckit någre dryckar, 
sade sig ey eller kunnat märckia det han warit drucken, dlböd sig att afläggia 
eedh här på. Steuchman sade sig då warit fastande, och druckit öl hoos Wef- 
wer, effter han mycket törstade, hwar af sedan funnit sig illa, och ändtel. 
upkastat.

Aron Kling, som giäster i samma gård är och wid en disk med Steuchman, 
witnade honom intet warit hemma den dagen emällan högmässan och affton
sången; ey eller warit druckin då han gått i högmässan, utan dagen klagat sig 
opasslig, det han och will med eed betyga.

V. Bygningzskrifwaren Clas Echman [Ekman] klagade på glasmästaren 
Jordan Nilsson, att han intet fullgiordt den förlijkning dem emällan giord är. 
Jordan sade sig intet blifwit krafd för än nu desse dagar, och lofwade willia 
betala. Pålades Jordan at betala till nästkommande lögerdagh.

VI. Jahan Sifwert och hans pijga Lissbeta Pärsdotter inkomme. Sifwert kla
gade först att Lissbet tagit 4. arck af en book som warit burin till honom, att 
inbindas, och dem sönderklipt. 2. Sönderskurit lärofft effter samma mönster 
som hört hans moder till. Pijgan swarade Sifwertz dotter inburit lärofftet, och 
sig sedan gifwit hans moder annat lärofft igen. 3. Att ett manuale bortkommit 
utur hans fönster, och sedan igenfunnitz uti ett kar under pappersspånen, 
hafwandes han pijgan derföre misstänckt. Pijgan nekade sig den dijdagdt, kien- 
des och intet wid slipperne, som boken warit swepte uti. 4. Har en demantring 
kommit bort utur hans skåp, som han intet weet hwart han kommit. Pijgan 
nekade sig wetta aff ringen, eller någonsin hafwa hans nycklar. Frågades om 
Sifwert tillägger då henne stulit boken? Han swarade intet wetta någon annan 
der warit, men kunde dock icke fullkombl. tilläggia henne. Sade sig ellies intet 
läggia om boken, effter han igenfunnitz, ey eller tala om lärofftet, effter det 
intet hördt honom till, och hon det betalt. Sifwert tilspordes en och annan 
gång, om han tillägger pijgan stulit ringen? Hwar till han nekade.

Sententia. Effter som Lisbet bortskiämt boken i det hon sönder klipt någre 
arck, så betalar hon den samme, eller förlijker äganden som hon bäst gitter.

D h e n  8 . S ep tem b r/j

e ffter  ö fw erstå n d en  h . P eringeri in tro d u ctio n  till p ro fe ss io n em  linguarum 
orien ta l, trädde R ecto r  o ch  P ro fesso res  u ti C onsistrm  då

I. H . G u stavu s P erin ger  afflade juram entum  assessoris.
II. U p lä stes  ransakn ingen  m ed  d o m e n  sam p t b re fw e t, so m  sk u lle  afgå till 

K on gl. H o fR ä tte n  o m  J o h . Flodaei kyrck io tiu fn ad h .
III. Proponerade Rector Hendrich Schruffwert [Skruf] supplicera att hans 

son Nicolaus som för 2. åhr sedan blef relegerat, måtte åter få komma under 
Academien, och idka sitt påbegynte studium theologicum. Consistoriales förkla
rade sig att om det wore den äldsta af dem, hwar effter sees kunde in actis, 
det icke kunde bewillias, emädan han altijd wijst stor kynheet och elakt lef- 
werne, och intet hopp om emendation. Men wore det den yngre [Johannes], 
som är enfaldigare, så måtte han fa komma till Academien igen.
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IV. Isak M ånsson begär att få igen  Prof. sal. C elsii änckios inlefwererade 
rächning för sitt förwaltade förm ynderskapp för U n on ii d otter  [Kristina], sin 
nuwarande hustro.

Resolutio. Secret:n låter honom få comwunication der aff.
V. Berättade R ector tim berm ans sal. Lars Pärssons änckia warit hoos sig och  

klagat, at hon blifw it upskrifwen för boskapzpenningar, der hon  lijkwäl inga 
cre[a]tur har, utan warande h eel fattig. Resolutio. Borgmästar Lo[h]rman ad
verteras här om , och begäres, at, emädan hon aff förseende är blifw en upförd  
på den  listan, warandes uthfattig, hon fördenskull måtte blifwa afförd igen.

V I. Frågade R ector huru blifwe skall m ed G id eon  Steuchm an, som  fuller 
giordt förargelse i kyrckian, m en hafft w ittne m ed sig i sidste Consist:o m inore, 
då den  saken till ransakning företogs, som  edel, betygat, d et han warit siuk? 
Resolutio. H an wijsas till h:s hög:t kyrckioheerden, att undfå behörig adm oni- 
tion i sacerstigan, skolandes och så gifwa något till de fattige.

Dhen 11. Septembm
effter sluten högm ässo gudztienst, w oro R ector och  Professores tilsamwans 

i gam ble A cadem ien och då
I. U plästes advocatens Schaefers bref till Secretarium  af d. 9. Sept. hwar uti 

han förm äler
1. bestält de 2. lagmans citationerne gen om  cantzlisten uti B ergs-C ollegio  

Zachris R ydelium , hwars attestater der på m edfölgde.
2. Lefwererat C onsistorii bref till Ausii arfwingar åth notar. N ym an, hwil- 

ken uthlofwat att samptl. interessenterne lära innan kort inkomzwa m ed sin  
förklaringh.

3. Bestält Consistorii b reff till h. Lindskiöld och h. G yllenhoff, angående 
M. B oos änckia, uti hw ilken saak han skrifwer, lärer blifwa ett hårt knijpande.

4. A cadem iens bref till h. landzhöfdingen om  B ehm er, har han intet welat 
öfw erlefw erera, emädan han tror att i inkom m ande w eka hufwudsaken lärer i 
K ongl. R evision afdöm was, hwar till w ore wäl, om  någon af hh. Professoribus 
kom m o öfw er till Stockholm .

Sedan detta upläst war undrade Consistoriales på, hwad gen om  hufwudsaken  
h. Scheffer förstår, hwarföre han intet öfw erlefw ererat A cadem iens b reff till 
h. landzhöfdingen angående h. B ehm er, emädan det in tet angår den  saken hwar 
uti beneficium  R evisionis är sökt w ordet, nbl. om  expenserne, skadestånd, inte- 
resse och injurierne, utan allena den liqviderade posten  som  han är tilldöm dh  
att betala, som  wäl som  den oliqviderade skulden, hwar om  parterne blifwit 
föresatt en  w iss liqvida//ons term in, m en han den m otw illigt försutit, och hans 
fatalia juris sålunda expirerat; hwar på Acad:n altijd reserverat sig  execution  
effter K ongl. H offR ättens dom b, och nu i detta brefw et till h. landzhöfdingen  
der om  anhållit. H warföre resolverades att Schaefer tilskrifwes m ed påm innelsse  
om  denna saken, och begäres att han A cadem iens b ref strax öfwerlefwererar 
till h. landzhöfdingen, och  i d et öfrige söker uthslagh uti K ongl. R evision  
angående in teresset för d e  förre åhren til baka, expenserne och  injurierne, gif- 
w andes försst C onsistorio part aff h. C oyetz rela //on , och sin deduction der  
uthöfw er, på det, at om  något w ore at påm inna, d et i tijd kunde skie. T ill 
hw ilken ända Prof. N orcop en sis och så nu reeser öfw er på C onsistorii wägnar 
till Stockholm , m ed hw ilken h. Schaefer wijdare här om  kan conferera.
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II. Communicerade med Consistio befalningzman Anders Persson Rox en 
lista på några hemman, änger och hagar, som höra till Kongz gården i Upsala, 
och någre commissarier äre förordnade till att undersökia, om der på kan wara 
giord någon melioration, skolandes i morgon det förrätta wid Gambia Upsala. 
Der ibland wore och någre Acadis praebender så och tullqwarnen upfördhe. 
Resolverades altså att h. Qvaestor bijwijstar samme commission, och copie 
tages först af de communicerade documenter, och sedan lefwereras befalningz
man igen.

III. Frågade h. Qvaestor huru högt han skall sällia rest spannemålen före 
som nu inskeppas i Flötsundh at öfwersändes till Stockholm, och der förytt
ras; mente att ingen lärer giffwa mehr än 7. d. t:n. "Resolutio. För 7. d. t:n 
må hon wäl sällias.

Den 14. Septembr/j
kommo Rector och Professores till Consistim majus.
I. G iorde R ector kunnogt att com m issarierne till m elioration begära at Aca- 

dem ien  i dagh kl. 9. m åtte kom m a upp [på] rådstugun m edh specifica/*on  
på den förbättring som  på Upsala qwarn skiedd är. H . Qvaestor sade att det 
kan intet så snart skie, at räkning w ederbörl. blifwer författad, utan att man 
ungefehr säyer, hwad kostnad der på lagd blifwit; sade deras fullm acht ey  eller  
lyda, att d e  om  qwarnens m elioration skola undersökia, utan allenast om  hem - 
m anetz förbättring, hafwa och swarat borgm ästaren om  hagen som  d e  förbätt
rat, att om  H :s Kongl. M ayitt w ill den  reducera, så kan staden inkom m a m ed  
förtekning på m elioration. Resolutio. H . Qvaestor går upp på rådstugan och  up- 
w ijser donations instrum enterne på qwarnen, och  i d et öfrige gör en  behörig  
rela//on  och förklaring här öfw er, så wäl som  på hwad d e effterfråga.

II. Erich M arckusson i Forssa och  T eenstad sochn supplicerar att få hem 
m anet fritt så wäl för 1679. som  för 1680. der på han förr bekom m it breff, 
såsom  och tilgifft på uthsädet som  O lo ff  Larsson der sådde om  hösten  1678.

H . Qvaestor sade detta in tet kunna giärna sk ie , utan icke han finge 6 7 9  
fritt och  betalte uthsädet. B onden  inkallades och sades att d et är alt för m ycket 
som  han begär. Frågades om  han w ill betala uthsädet som  O lo ff  Larsson sådt, 
då han steg  till hem m anet, så kunde honom  ändtel. bew illies 6 7 9  åhrs uthla- 
gor. B on d en  förklarade sig  der em o t nögd, och  bad Consistorium  w ille  benåde  
honom  1679  åhr fritt, så w ille  han giärna betala uthsädet. Resolutio. H on om  
bew illiades 1679. åhr fritt, skolandes han betala O lo f  Larsson uthsäde.

III. Inkallades bookhållaren och påmintes att hafwe praebende listan färdig, 
och insinuera henne sedan till öfwerseende i Consistorio. Han lofwade sig till 
effter middagz det giöra skola.

[Samma dag.]
Consistim minus strax der effter.
I. Remsnidaren mir Jacob Erichsson [Wendelberg] förekom klagandes på 

Acad. wachtdrängen Per Persson, att han warit så otijdig och öfwerfallit honom 
en och annan gång med skamlige ord, för någon skuld som han bord t betala 
till sin styfsson, til hans förmyndare Jacob Erichsson blifwit af staden förordnat. 
Och nu för några dagar sedan, då han kommit till honom, at begära han wille



i 68i : 14 september -  18 september 395

liqvidera m ed sig och  giöra klart, honom  lupit till och  slagit sig i sijdan m ed  
yxen, så att han fallit om kull, och m åsst wara under barberare handen, kun
nandes swårl. derföre om  nätterne sofwa.

Per Persson swarade att han blifwit m ehr oförrättat en och annan gång af 
Jacob Erichsson m ed fula ord och hotelser, så a f h onom  s ie lf  som  hans hustro; 
sade sig allenast stött h onom  från sig m ed yxan, em ädan han frågat hwad d et 
w ore för ett hunssw otterij, att han w ille  in tet betala honom .

A nders Persson påberopat till w ittne, och  inkallad effter aflag[d] w itnesed , 
bekände som  föllier: M . Jacob kom  till Persson och talte åth honom  något, 
som  iag in tet w ee t hwad d et war, e ller  hwad d e  sin em ällan hade, tå swarade 
Per Persson, Gud bewars, lätt m ig då wara i fred på m itt arbete, iag w eet  
I kunna ändå få Eder betalning. H wad m. Jacob der till sade w et iag intet, 
utan Per Persson steg så till och slog  m:r Jacob i sijdan m ed yxhammaren, 
så at han föll om kull. Sade och A nders Persson sig intet hördt, om  m:r Jacob  
kallat Per Persson något skiälsordh.

Sedan upkallades barberaren m:r Petter Trecow att förhöras om såret, hwil- 
ken inkom och berättade det warit illa swullit och blått.

Sententia. A lldenstund Per Persson end els bekänt, endels och af edsw orne  
w ittne är öfw ertygat w orden, att hafwa slagit rem snidaren m. Jacob Ersson i 
sijdan m edh yxhammar, hwar effter blånad och swulnad förorsakatz, förden
skull plichter Per Persson 1. för itt blåmärcke m ed to lf  mk sölf:tz böter effter  
d et 9. cap. S.M . W . Sd ., 2. bör han betala bardberarelönen, som  och för det
3. w ederbörl. förmanas at liqvidera m ed m. Jacob om  resten på dess pupils 
h oos Per Persson innestående arfzdel. Hwar effter parterne hafwe sig att rätta.

Dhen 18. SeptembnV
trädde Rector och Professores tilsammans, effter sluten gudztienst, i choret, 

då
I. Prof. N orcop en sis förm älte om  sin exped ition  i Stockholm  och at Schae- 

fer 1. lefw ererat Acad:s b ref till h. landzhöfdingen angående execution  på h. 
A xel B ehm er. 2. tagit a f Acad:s b reff till sig, om  d e  under K ongl. R evisionen  
adpellerade puncter af K ongl. H ofR ättens dom b em ot B ehm er en  noga in- 
form a//on. 3. förklarat sig  på sitt till Acad. Secret:m  afgångne bref, att han 
gen om  hufwudsaken förstått den  oliqviderade p osten , hw ilken han m een te  
skola wara Acad:n till förm ån, om  den  b lefw e nu afgiord i K ongl. R evision , 
emädan e lliest torde gå m ycket långt uth m ed liqvida/zonen. M en Consistori- 
ales swarade d et icke böra så wara, utan Acad:n jämwäl uti den  oliqviderade  
skulden reserverat sig execu tion , och  den  böra begäras af h. landzhöfdingen, 
och  icke kom m a under R evision. 4 . Sade h. N orcop en sis declara/zon af h. 
C oyet wara färdig, och  Schaefer betygat den  i ingen  m åtto wara A cadem ien till 
last, utan stämma aldeles öfw erens m ed d e  inlefw ererade docum enter, hwar om  
han kunde fullkom bl. försäkra Consistorium . D ed u ction  hade och Schaefer för
fattat, m en sig icke kunnat f l  d en  samma, ehuru han offta sök t honom  der om , 
m en in tet kunnat träffa honom  hemma; hade lijkwäl lofwat, at m ed d et första  
öfwersända h onom  C onsistorio tilhanda.

II. Frågade Rector om en Gothlandus Petrus Petraeus, som warit för några 
åhr sädan här och will reesa till Gothland igen, och begär testimonium emädan
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han d et förutan intet blifw er a f b iskopen der å orten  antagen, må fa d et 
samma. Resolutio. A ldenstund man intet w ee t om  h onom  något ondt, så må 
testim onium  honom  bew illias, doch  så att där uthi bewittnas, d et han på den  
tijden, som  han här warit, har stält sig  wackert, emädan Consist:m  icke w eet  
huru hans lefw erne sedan warit.

D e n  19. S ep tem b m

w oro R ector och Professores tilsammans i C onsistorio effter  hållen parenta- 
tion  öfw er sal. A rchibiskopen.

I. Frågades hwilka skola constitueras att öfw ersee B ib liotheks räkningarne 
effter  sal. L occenius, som  h. R udbeckius förfärdigad? Resolutio. D ecanus i facul
tate theologica  h. Schütz, D ecanus i philosoph. h. W olff, och h. Sp ole  i h. 
Lundii ställe, som  för lagm anstinget skull sig ursächtade, förordnas här till, 
börandes och  inspectores aerarii m ed h. Qvaestore och bookhållaren wara der  
hoos.

II. W ijste h. R udbeck några oredigheter och  store fauter i M. B os egen  
t rächningebook, angående Prof. A usii aflöning, hwar uti befans att 1. Ausius

fådt på itt åhr 4 . Profess, lön  och  blifw it på 3. åhr skyldig öfw er 3 0 0 0 .  
d. 2. D en  spanmål som  A usius bekom m it utur U lfw a qwarn wara några d. 
m indre upförd för tunnan än han gu llit på torget, och andre Professores fådt 
honom  före. Sade och A usius för sin  gård skuld, som  han den  tijden upbygde, 
blifw it förorsakat att taga så m ycket förr uth sin  lön , och at sålunda ingen  
stock i gården w oro  som  icke m ed Acad:s penningar blifw it k iöpt och  upsatt.

III. R esolv. på h. N orcop en sis påm innelsse att bref skall afgå 1. till under  
R evision i Stockholm , och begäres att B ehm ers sak m åtte uptagas och behöri
gen  afhielpas, 2. till bägge Flem m ingerne a part och heela R eductions C olle
gium  i g em een , att Acad. m åtte blifwa conserverad wijd sine god z  och egen- 
dom b, så at den  intet m åtte underkastas R eduction. H war w ijd och så insinu
eras en ödm iuk begäran, att A cadem ien m åtte blifwa effter H :s Kongl. May:tz 
resolution  förhielpt till sine förbytte hem m an igen. H w ilk et Prof. Rudbeck  
lofwade sig willia befodra uti R eductions C ollegio , och till den ändan till 
Stockholm  öfw erreesa på någre dagar.

IV. R esol. att praebende listan öfwersändas till H . R ijckzD rottzens E xcellice  
m ed begäran att han hoos H:s K ongl. M ayitt w ille förhielpa A cadem ien till 
confirm ation der på.

D h en  25. Sep tem b m , 
w oro ProR ector h. Lundius, och  fölliande Professores M. H olm , h. Gart- 

man, h. R udbeckius, h. Arrhenius, h. N orcop en sis, h. Spole, M. Colum bus, 
M. Steuchius, h. W olff, M. M icrander, h. Qvaestor A rrhenius, och  Secretis 
A. G. tilsammans effter sluten gudztiensst i kyrckan, då 

I. U plästes Kongl. Cammar C ollegii bref a f d. 16. S ep tem b m  1681, hwar 
uti A cadem ien alfwarl. påm innas, att inlefw erera sina rächningar för åhren 
1679, och 1680  etc.

Resolutio. D e t sees effter in actis hwilka som  till 1679. åhrs bookz revide
rande förordnade blifwit, de der tilhålles att straxt 1679. åhrs book  öfw ersee  
och underskrifwa, skolandes den samma sedan öfwersändas till K ongl. Camma-
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ren , m ed  b ijfogad  förständigan  att 1 6 8 0  åhrs rächning kan in te t förfärdigas 
förr än w ijd  s lu te t  a f  åhr 1 6 8 1 . a f  d e  skiäl som  tilfö ren d e  äre w ijd  h an d en  
g ifn e , uti C on sistorii b re ff  till K on g l. C am m aren  fö r lijd en  w intras.

II. Supp licerar b o n d e n  Jo h a n  O lo fsso n  som  b esitter  2. R åbyw retar i R om -  
fertuna so c h n ,# d em  hans sw ärfader a f  öd em arck  u ptagit, att han m åtte slippa  
m ed  s in e  w an lige  u th lagor 7 : 1 6 .  ö re  kopparmynt o m  åhret, em äd an  nuw arande  
b efa lln ingzm an  fodrar a f  h o n o m  16: d . 16  öre . U n d e r  hans su p p liq v e  har 
bef:n  W in ter  sk rifw it att jord b o k en  so m  han fatt a f  b ook h ållaren , so m  o ch  
nu u p w ijstes , in n eh å ller  1 7 :1 6 . ö r  k o p p a n t  e lle r  5 é d . sö lf:t fö r  2. R åby w retar, 
ic k e  h e lle r  w ara någon  fö rm ed lin g  d er  på  g ifw en , so m  han k u n d e  w etta . P ro- 
R ecto r  frågade o m  någon  w is te , att på  d e s se  w retar n ågonsin  g ifw its  fö rm ed 
ling? H . Q vaestor sw arade d e t  ey  sk ed t, så m y c k e t han d er  a ff  w iste . F örd en 
sk u ll reso l:s att d e t  blir w ijd  d e t  so m  w an lig it w arit, o ch  jo rd eb o k en  in n e 
håller, böran d es O lo f f  Jah an sson • ** åhrl. g ifw a  17. d. 16  ör k o p p a r t  a f b em :te  
w retar.

D h e n  2 6 . S e p te m b m  

u p k o m m o  in  C on sistor iu m  P roR ector , h. D :r B e n ze liu s , h. S chytz, h. G art- 
m an, h. A rrhen ius, h. N o r c o p e n s is , h. S p o le , h. S teu ch iu s, h. W o lff, h. B il
b erg  o c h  Q vaestor qvi e t  acta notav it a b sen te  Secretario .

I. U p lä ste s  itt tili R ecto rem  an k om m it b r e ff  ifrån e n  jude, benäm bd Israel 
M an d el, som  tillijka  m ed  sin  fam ilie , in  a lles 6 . p erso n er , berättar s ig  sk o la  
nu M ich aelis  dag antaga d o p  o c h  ch r isten d o m b  i S to ck h o lm , b iu d er  fö rd en 
sku ll U psala  U n iv ers ite t  till w ara w ittn e  till sam m e act. P roR ector  frågade o m  
någon  a f C on sistoria lib u s h ad e  h ört n ågot a f  d e sse  dagar, e lle r  fatt någon  w iss  
kunskap  o m , att e n  sådan act sk u lle  sk ie , so m  b refw et förm äler; m en  a lle  
sam ptl. n ek a d e  u n d antagand es h. S p o le  o ch  h . W o lff , so m  sad e sig  fu ller  hörd t  
a f h . P eringer, att han fadt d e s se  judar h em  m ed  sig , m en  h ad e  in gen  w ijdare  
kun sk ap  o m  d eras co n v ersio n ; hw ar till o c h  d e t  k o m , att M . V u lt  o ch  pastor  
i T ysk a  kyrckian  w arit här ifrån S to ck h o lm  till sal. h. A rch ieb isp en s  b egrafn ing , 
o c h  talat m ed h  e n  o ch  annan, m en  ick e  e t t  ord  m en tio n era t o m  d e sse  judar  
o ch  deras co n v ersio n . H a d e  o c h  h. Schytz  m ed  s id ste  p o s t  fatt b r e ff  ifrän e n  
con sistor ia li H o lm e n s i, so m  e llie s  berättat någre andre nya saker, m en  in te t  
näm bt o m  detta . W ar altså C onsistrm  o w ist, an tin gen  någre sådane p erso n er  
w o r o , e lle r  n ågon  sådan act t ills to d , w etta n d es  fö rd en sk u ll in te t  hw ad d e  sk u lle  
hålla d e tta  b r e f  fö re , r ichtigt e lle r  orich tig t. För d e t  andre d iscu rerad es w ijd -  
ly fftig t, d er  b re fw e t w o re  rich tigt, o ch  d er  e n  sådan act i san n in g  på o fw an -  
sagd e d ag  sk ie  sk u lle , huru  m an äntå m åtte  uth låta s ig  e m o t  p erso n ern e  o ch  
deras begäran , em ädan  föru tan  b re fw et in g en  kundskap  w o re  an k o m m en , e ller  
någon  n o tifica tio n  ifrån co n s is to r io  H o lm e n s i o m  d e sse  p erso n er  o ch  deras  
c o n v ersio n , ön sk a n d es  att d er  m ed  w o r e  d en  flijt o ch  b ek y m b ersa m h eet bru- 
kadh, som  till o ch  w id  itt sådant angeläg it w ärck fordras, så att w ärck et p u b lice  
e lle r  co lleg ia lite r  b lifw it rättel. handlat, p er so n ern e  g io rd t s in e  rich tige p r o ff

• Sannolikt felskrivning för Åby i S:t Ilians socken, som enligt fogderäkenskaperna 1681 inne
hades av Johan Olofsson.
•• Felskrivning för Johan Olofsson.
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och uthstått sin profwetijdh, så att wederbörande tilbörl. afhämptat all nödig 
wissheet och säkerheet, det alt wore här med richtigt, så att man icke måtte 
befara här wid någon argheet, som offta befunnitz hoos sådane judar, då de 
mehra för andra orsaker, der på de hafft sitt uthseende, simulerat en conver- 
sion, och sedan icke blifwit beståndande, effter, som sagt är, all sådan nödig 
kundskap desidererades, kunde man ey eller wäl finna sig i judens åstundan. 
Doch in omnem eventum slöts, att genom en expres skall skrifwas till D:r 
Schunck, som nu är i Stockholm, och begiäres han om desse personer och deras 
conversion sig informerar, och der som befinnes, der med wara alt richtigt, 
då bijwijster acten lijka såsom ett witne på Consistorii wägnar. Sedan inkallades 
nobilessen och studiosi, som Rector låtit upkalla, och sades dem brefwets inne
håll, hwar på de sedan måtte sig wäl betänckia.

Bewilliades wachtdrängen som går åstad med brefwet 12. d. kopp*r:t af 
fisco Consistorii till reesepenningar.

II. Påmintes att 679. åhrs book måtte revideras, af dem der till deputerade, 
och öfwersändes till Kongl. Camwaren.

D. 5. Octobr/j.
Consistorium majus d. 5. Octobm närwarande Rectore D:r Hoffwenio, D:r 

Benzelio, h. Verelio, h. Arrhenio, h. Spole, M. Steuchio, M. Micrandro, och 
Secret. A. G.

I. Berättade Rector sig fått orsak att sammankalla Consist:m denne gången 
af ett Hans. Kongl. M:tt ankomne och genom slåtzbefallningzmannen Samuel 
Sten i afftons kl. 6 sig lefwererade breff lagdt uti form af en resolution an
gående Prof. Verelii emot sal. Schefferum under trycket warande scriptum. 
Samma resolution daterad Stockholm d. 27 Sept. nästweckne uplästes, och be- 
fans af innehåld, att berörde Prof. Verelii skrifft och des publication förbiudes 
wid confiscation af alle exemplaren och wijd 1000 dr smtz böter om bem:te 
Verelius antingen fortfar med tryckandet eller och utdelar något exemplar till 
någon af det som tryckt är, hwar igenom Kongl. May:tt icke allenast afskiär 
och betagar androm slijkt sielfzwåld och lusta till onödige och onyttige kijf 
och trätor på den ort der som näst Gudz ähres främjelsse, ungdommens up- 
byggelse och förkofring i studier och goda seder, förnembligast bör sökas, utan 
och Kongl. May:tt tryggar och förswarar en redelig, capabel och wäll meriterad 
tienare på des döda mull etz. Will och H:s Kongl. May:tt här med hafwa 
Prof:res anbefalt, att dhe gifwa noga ackt uppå, att här emot intet måtte något 
skiee och förelöpa i någon måtto.

DD:r Benzelius frågade hwem som har censerat detta scriptum, sade det 
wara en ynkelig ting, att så många otienlige skriffter tryckas och icke censeras; 
ty har dhenne rätt giord, sade han, att låta trycka sådanna saker? Prof. Vere
lius sade ingen har censerat hans scriptum emedan ey häller sal. Schefferi blef 
underkastadt någon censur, sade och att DD:r Benzelius intet hade behof fara 
ut på honom. DD:r Benzelius: Jag säger hwad constitutionerne förmå. H. Vere
lius: Hwem plägar censera edra skriffter? DD:r Benzelius: Jo, det plägar Deca
nus facultatis giöra. Prof. Steuchius: wist är det, att effter constitutionerne bör 
ingen låta trycka något utan föregången censur af faculteten. DD:r Benzelius: 
det bör icke allenast dhen som elliest låter trycka, utan och dhen som trycker
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plickta dherföre. Rector frågar om h. Verelius distribuerat några exemplar? 
H. Verelius sade: ioo exemplar har iag sändt till antiqvitets boden i Stockholm, 
dhe andre som här ligga, begiär iag att Secret:n måtte komma hem och för- 
sigillera hoos mig. Men om book tryckare drängarna hafwa distribuerat några, 
kan iag intet weta, dock har iag mist 30 eller 40 exemplar under trycket. 
Rector lät upkalla booktryckaren med gesällerne, hwilka upkommo förmantes 
att bekiänna om dhe något exemplar hafwa såld t, eller på hwarjehanda sätt 
låtit komma uth till andra, det de utan dröyzmåhl måtte skaffa tilbaka, samt 
om dhe hade ännu något qwart, det då ifrån sig lefwerera. Hen. Curio sw:de 
sig icke ett exemplar hafft eller nu haf:a, mer än dhe som kommo Acad:n 
och Bibliothit till, dhe han och gierna will ifrån sig lef:ra. Tryckare drängarna 
swara sig effter plägseden fått hwar sitt exemplar, och gesällen 2. hwilke de 
alle såldt, men lofwade att de skulle dem igenskaffa och ifrån sig lefwerera. 
De förmantes alfwarl. der till, och tilsades at der det blif:r uppenbart at de 
försåldt eller uthspridt något exemplar, skulle de effter Kongl. May:tz resolu
tion böta 1 000. dr sölf:t. De lofwade sig så giöra skola.

Rector frågade huru h. Verelius mist så månge uti tryckandet? De swarade 
det kommit der af, at i pappersböckerne warit defecter uti arcketalet.

II. Rector påminte om Communitetet som H. RijckzDrottzen begärt att 
fodersamligast måtte giöras anstalt om. Consistoriales swarade att förr wäre re
solverat att alle Professores måtte komma tilsam/wan om delibera//on der om, 
hwarföre emädan störste delen nu är borte, det icke denne gången företagas 
kunde. D:r Benzelius: Ehuruwäl så resolverat är, så lär det icke deste mindre 
wara lijka mycket, om månge eller få der om deliberera, ty det äre tilförende så 
månge skiäl, vota och consulta/zones der om författade och finnes in actis, att 
der till lärer ingen ting fattas. Dock kunde man i medier tijd swara H. Rijckz- 
Drottzens Excelhce att man der om giärna wille deliberera, men wara för detta 
så wijdlöfftigt discurrerat pro och contra att der till synes intet desidereras. 
Wore och en sådan delibera//on för dee skälen skuld aldeles infructuosa. H. 
Arrhenius: Jag för min person, kan intet see huru det will gå an, och ehuru 
det är, så lärer både H:s Kongl. May:t och Academien der på taga skada till- 
lijka med stipendiaterne, ty den som skall wara deras oeconomus, han richtar 
sig, och aldrig lärer Acad:n få någon trogen man der till, som icke söker sin 
winst der hoos som wij nogsampt erfaret haffwa. Äre och månge academier 
uti fremmande land, som sådana communiteter intet hafwa.

Consistoriales tyckte och at man nu så mycket mindre hopp kunde hafwa 
att ersättia communitetet, som Acad:n lefwer i daglig befaran, att tullqwarnen 
som till stipe ndiaterne besynnerligast är anslagen blifwer underkastad reduc- 
tion, hwilket till att behörigen möta, man i tijdh borde wara betänckt om.

III. Uplästes remsnidarens Jacob Wendelbergs suppliqve, der uti han begär 
at emädan den domb som uti sidste Consistio minore emällan honom och 
wachtdrängen Pelle Persson, angående föröfwat wåld och slagzmål fålter blef, 
förmedelst hans oförstånd och blygsamheet uti käromåletz framförande, lindri
gare är, än han der wid acqviescera kan, han och ey wiste att stante pede 
appellera till Consist:m majus, Consist:m fördenskull icke deste mindre täcktes 
samma hans klagan restituera och in för Consist. majus komma låta, effter han 
stundel. af den honom tilfogade sårmåls sweda och wärck, hårdare ansättias och
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ifrån sitt näringzmedel hindras, än han det afsäya kan. Res:o. Ehuruwäl han 
sine fatalia försummat, saken och så är ey af den wicht, att den effterlåter ad- 
pellation, icke deste mindre effter han sidst icke wisste rätt angifwa sin saak, 
och nu der om ödmiukeligen beder, skall det honom förunt wara, att bem:te 
sitt käromål framhafwa uti näste Consistio majore.

IV. Insinuerades af Rectore, gymnasii Gevaliensis breff af innehåld, at emä- 
dan een scholaris reest ifrån gymnasio utan testimonio och tilstånd af weder- 
böranden, till Academien i upsåt at låta sig deponera, honom fördenskull i. 
det förwägras och behörig repriment derföre gifwas, och han tilbaka igen till 
gymnasium wijsas måtte. 2. Consistim academicum wille ett bref till gymna
sium afgå låta, der uti slijke attentater aldeles förbiudes, och att ingen måtte 
reesa ifrån gymnasio som med testimonio icke wore försedd och classes igenom 
gått. Res:o. Det fantz mycket skäligt och bewilliades.

Der uti låg och innelycht ett copierat extract 1. af Kongl. Mayitz instruction 
och memorial för krigzrådet h. Baltzar Gyllenhoff af d. 21. Junii 1681. Hwar 
effter alle donationer och frijheter af hwad wilkor de wara måtte revoceras 
böra till militien uppe i WästerNorrland. 2. Gyldenhoff notifica//on der om 
till öfwersten och vice gouverneuren UlfSparre, och 3. vice gouverneurens 
ordres till cronobefalin Erich Warg af d. 5. Julii, samme åhr. Här på meente 
Consistoriales att den»e reductionen gingo intet Academien, och des å den 
orten kyrckiotijonde an, effter rijckzdagz beslutet; doch res:s at det spanas 
genom någon af Acadis medel effter, huru här med kan wara beskaffat, i syn- 
nerheet skrifwes h. Norcopensis till, som för tijden är i Stockholm, at han 
talar med h. Gyllenhoff här om, och recommenderar honom Acadin till god 
befordran i detta målet.

V. Petri [Albogii] Cursoris änckia supplicerar att hennes son Petrus måtte 
fa slippa till deposition. Resolutio. Consistim kan intet ändra sitt förre sluth af 
d. 26. Januarii nästwekne, skolandes, när den der uti författade terminen 
expirerar, och han thes innan någon emenda//on wijsar, blifia der till admittera- 
der.

VI. Proponerade Rector Adjunctum Andr. Rhodin begära någon hielp i 
sin fattigdom, emädan han intet hafwer att lefwa af. Consistoriales swarade 
rådligast wara att förhielpa honom i det stället som Magir Blijd skulle komma 
på Gothland; men Rector swarade honom ey willia det wedertage eller reesa 
dijt neder för hustrun skuld, som är aldeles der emot.

Resio. Consistim finner ingen uthwäg at hielpa honom, så frampt han icke 
will tage emot den scholemästare tienst som vacant är på Gothland, på hwil- 
ken händelse Consistim will hielpa honom reesepenningar dijt uthför åth, men 
kunnandes ellies för förargelige conseqventier skuld icke hielpa honom något 
af cassa studiosorum, mindre af cassa aerarii, hwarest inga medel finnes.

VII. Acadiae befalningzmans wälit Anders Winters skrifft uplästes, hwar uti 
han förfrågar sig 1. om effter Kongl. Maytiz påbodh af d. 19. April näst
wekne, angående kyrckiotijondens intagande och uthlefwerering, sampt admini- 
stra//on och förwaltning, hwilket copialiter medfölgde, och i Muncketorp för- 
sambling af predik[st]olen upläsit, och förkunnat blifwit, och så med Acadis 
k yre k io härbärgen förfaras skall? Samme copie vidimerad af cappellanen i 
Muncketorp uplästes och befantz af det innehåld, att H:s Kongl. Mayit till
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förek om m an d e a f  d e n  ored a  so m  m ed  k y rck io tijo n d en s in tagande o ch  u th le fw e -  
rerin g  sam pt d e s  ad m in istra //on  o ch  förw altan d e här tils fö re lu p it  i d e t  in g en  
w iss  term in  då  sp anm ålen  in - o c h  uthtagas b ord e a lm o g en  fö resk r ifw en  w arit, 
e y  e lle r  förslagen  d e r  öf:r  i rättan tijdh  till w ed erb ö ra n d e  le fw erera d e  b lifw it  
här nådigt fu n n it 1. att sam m e kyrck iohärbärgz spannem ål b ö r  d . 24. O cto b r /j  
för  innew arande åhr, o ch  så fram geen t a lle  åhren b ort åth le fw erera t o ch  in 
tagen  w ara, o ch  förslagen  till d. 1. N o v e m b m  a ff  lan d zb ook h ållaren  färdige till 
Stats C an to iret ö fw ersändas. 2. A lle  afkortningar, som  h ijt in  till m ed  rågat m ål 
u th le fw erera d e  äro, sk o la  hädan e ffter  lijka  som  d e t  m ilitien  anslaget b lifw er, 
sk e e  m ed  strukit m ål, o ach tan d es eh w em  d er  på assignerat b lif:t hw ar w ijd  o ch  
så H :s  K on gl. M :t h å ller  n ö d ig t, att när sam m e k y rck io tijo n d e  spanm ål in tages  
o ch  uthm ätas, e n  b ör  w ara d er  h o o s  på la n d zh ö fd in g en s , d e n  andre reg em en 
te ts , o ch  d en  tred ie  på so ch n en s  wägnar. H w ilk e  tren n e  fu llm äch tige  hw ar sitt 
lååss för  k yrk ioh erb ergen , när säden  in k o m m en  är hängia sk o la  e tc . m ed  m ehra  
so m  H :s K on gl. M ayrtz b r e f  o ch  nådige påbudh inneh å ller .

R es:o . B efa ll ni ngz m an n en  ställer  H :s  K on gl. M ay:tz h ö g stb em ite  n åd igste  
påbud sig  a ld e les  till underd ån ig  e ffterrä tte lsse , sk o la n d es uti d e  soch n er , hwar- 
e s t  d e t  p u b licerat o ch  u p läsit är, d er  e ffte r  m ed  afkortn in garn es u th le fw ere-  
ring sig  förehålla , o ch  rågarne sed an  uti sp ecia l räk n ingen  till upbörd  antekna.

För det andre rådfrågar sig och bem:te befakn huru han sig med kyrckio- 
tijondens in- och uthtagning uti Wessmanlandz sochner Muncketorp, Biörskog, 
Torpa och Harbo betee skall, emädan mehrhögstb:te H:s Kongl. May.tz breff 
och påbud alfwarl. befaller, det all kyrckiohärbergz spanmål skall och bör d. 24. 
Octobrn alle åhren här effter framgeent lefwererad och intagen wara; men al
mogen i bem:te sochner ganska trög och motwillig är med den at inkomma, så 
at man blifwit förorsakat icke allenast en, 2. eller 3. utan och flere, ja och 
heela\wintren lysningar och påminingar giöra om tijondens uth- och intagning, 
och äiitå mycket dels oinlefwererat, dels inlefwererat och intet uthtagit, sampt 
och uthtaget men intet till salu uthfört blifwit, utan hemma qwarlegat, och 
omsider consumerats och förfaritz, så at och en stoor deel måst medelst uth- 
pantningar och tingförande fodras. Hwilket såsom det 1. honom alt för beswär- 
ligit faller, och för annor sin tiensts behörige upwachtning ogiörligit, 2. den 
store oordning som wid in- och uthtagandet sker besynnerligst i Muncketorp 
i det att stundom alla tilhopa sam/wanströmma såsom en fors, och willia möta, 
hwar wid 3. eller 4. karlar nästan omöyeligit är, att kunna hålla richtig längd, 
stundom och des emällan ingen tilstädes är, som in- eller uthtaga will honom 
på rest kommer uti sielfwa qvantumet, hwilken att ärsättia des ringa löön och 
lägenheet omöyel. förslå eller tala kan; altså blifwer han nödwändigst föranlåten 
här öfwer in för Consistorio sig at beswära och om boodt eller råd der emot 
anhålla, gifwandes sielf förslag wid handen, att det antingen 1. kunde blifwa 
honom något medel bestådt, att belöna en med, som kunde så wäl i des från- 
som närwaro adsistera honom här wid, och med uthpantningen; eller och 2. 
Consistorium wille förmå ordres ifrån h. gouverneuren och ståtthållaren öf:r 
Hennes May:tz lijffgeding till cronobetienterne at de här wijd räckia Acadiae 
befalrn handen; eller 3. föryttra Muncketorp kyrckiotijonde till inspect:n på 
Strömsholm Carl Hindersson, som hafwer befalning öfwer Hennes May:tz 
bönder i den sochnen, etc.
2 6 —7 3 4 2 2 0  SallanJtr
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Befal:n Anders Winter inkallad inkomb och än ytterligare och wijdlöfftigare 
beswärade och klagade sig öfwer den swårheet som infaller wijd bem:te 
kyrckiotijonde i Muncketorp, och att det omöyeligit är, för honom allena den 
in- och uthtaga, lärandes heller för den ogiörligheet skola qvittera tiensten, 
der icke han med någon handlangare blifwe nu der hielpt, som jämpte en 
cronobetient, som kunna tilhålla bönderne till richtigheet eller hooss dem uth- 
panta eller på något annat sätt der wid soulagerat. Berättade sig förutan läns
mans och skrifware tunnan, åhrligen äntå gifwit 2. t:r till den som här wijd 
assisterat honom.

Res:o. Consistorium finner fuller i detta målet och till at facilitera detta 
wärcket för befal:n bäst och beqwämligast wara, om inspectoren bem:te Carl 
Hinderson wille tör skäligt prijs tilhandla sig be:te spanmål, hwar igenom bön
derne med deste bättre efftertryck kunde tilhållas, att richtigt och i tijd henne 
lefwerera och uthtaga; kunnandes på den händelsen befal:n Winter der om med 
lämpa effterfråga, och honom det notificera. Men skulle det wara något owigt 
och Acad:n i någon måtto förfördelachtigt, så består Academien be:te befal- 
ningzman till en handdangare som på den orten kan giöra honom uti detta 
behörigt assistence jämpte någon cronobetiente siu tunnor spannemål för utan 
den wanlige länsmans och skrifware tunnan.

VIII. Insinuerades befalrn Welt Anders Winter till ratifkation en expense 
rächning på åthskillige nödige extraordinarie uthgiffter, bestigandes till 16. dr 
5 2 /3  ör 9 i  t:a. Hwilken god erkändes och ratificerades.

Dhen 7. Octobrn
kommo Rector D:r Hoffwenm och Professores tilsamwans in audit, vet. 

då Rector förmälte relation wara öfwerkomwen ifrån h. Schaefer, som h. 
secretrn Coijet författad t ud Acad:s saak med Behmer, at insinueras i Kongl. 
Revision, hwilken uplästes och befantz af den beskaffenheet, at emädan den 
jämwäl insluter de poster af HofRätts domen, som Acad:n intet sökt bene
ficium Revisionis uti, utan reserverat sig executionen, sarrvwa relation förden
skull corrigeras, och här och ther interpoleras måtte; hwilket att giöra h. Rud- 
beck lofwade sig påtaga willia, hwarföre relationen honom till god bestälning 
recommenderades.

II. Slöttz att bref förfärdigas till biskopen i Wästerås med begäran, att han 
wille hafwe sig Academien till det bästa recommenderad, och der han för- 
nummo henne tilbiudas någon anstöt uti des ägendomb det hon doch ey will 
förmoda, han det behörigen wille sökia hoos H:s Kongl. May:t förekomma. 
Sam/Ha bref afgick med posten effter middagen. Vid. copieboken.

D. 12. Octobr/j.
Consistorium majus d. 12. Octobm präsentes woro Rector D. Hoffweni/yj, 

D:r Benzelius, h. Schytz, h. Ol. Rudbeck, h. Arrhenius, h. Norcopensis, h. 
Spole, M. Steuchius, M. Micrander, h. Qvaestor, och Secretarius.

I. Sade Rector sig blifwit denne gången förorsakat at kalla Consist:m för- 
nembligst för Erenskiöld skull, hwilken på undfangen Consistorii citation, är nu 
ankom/wen att i dag swara för sitt på sal. Beronium begångne dråp. Men effter 
han begärt en times resbit till des han far sine kläder ifrån Flotsund, altså 
sade Rector sig willia taga i medier tijd någre andre saker före.
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II. Framhade altså h. Rudbeck h. Coijets författade, och sig tili öfwerseende 
recomwenderade rela//on uti Behmers saak, hwar wijd h. Norcopensis, som 
nyl. war kommen ifrån Stockholm berättade, at uppå Rectoris och Consist:ii 
bref om Berners inkombne postulatum hoos h. landzhöfdingen, det samme 
blifwit ifrån landzcancelliet öfwerskickat hijt tili Upsala under couvert tili sig 
förleden onssdag, men blifwit åter tilbaka sändt tilhanda här ifrån. Uppå det 
brefwet sade h. Norcopensis, gick iag i Cancelliet och frågade huru wijda det 
war lijdit med saken? Då wijste cancellisten mig ett breff, som war conciperad 
uti sådan form, at emädan Behmer dragit saken så länge på långbäncken, och 
sökt immerfort att eludera rätten, fördenskull sättes honom en termin nembl. 
en dag i Octobm före, att infinna sig med betalning till Academien. Men då 
secret:n war uppe att praesentera samme bref hoos h. landzhöfdingen till under- 
skrifning, swarade h. landzhöfdingen, at han mintes h. Behmer kommit in med 
någon skrifftelig exception der emot, den han först wille hafwa communicerat 
med Acad:n, och hempta des swar der på. Detta sade cancellisten mig igen, 
gifwandes mig godt hopp, att der något skrifteligt swar der på hoos h. landz
höfdingen inkommo skulle Acad:n straxt hafwa samma bref att erhålla, som låg 
färdigt, och wäntar allenast uppå underskrifft. Skreff altså iag några rader till 
swar der uppå och insinuerade det genom secreteraren, hwilken lofwade wist 
att bem:te breff om executionen skulle med denne posten Academien tilhanda 
sändas. Samme h. Behmers postulatum tillijka med h. Norcopensis conciperade 
swar der emot uplästes och fantz mycket godt och sufficient, så at det intet 
tycktes nödigt wijdare något der tilläggia eller något annat bref, hoos h. landz
höfdingen der om insända.

Sedan uplästes h. Rudbeckii författade observationer öfwer h. Coijets rela
tion, uti b:te Behmers sak, hwilken rela/Zon fantz nödigt att ändras, 1. uti 
sielfwa titulen, och 2. tilläggias wijd slutit med någre andre märcken uti sielfwa 
texten. Och effter h. Rudbeck sade någre documenter här wijd desidereras, 
som icke wore wijd handen, såsom 1. HofRättens domb af d. 15. Nov. 1675.
2. Kongl. HofRättens declara//ön på Academiens beswär, hwarföre HofRätten 
dömbt i injurierne förr än i hufwudsaken; altså resoks att der effter skali 
sökias, såsom och förfrågas hwarföre rela//on slutas med qvaestion om Acade
mien skall fa revision uti injuriesaken. Här wijd förklarade detta h. Norco
pensis, att då han war med h. Lundio på Acad:s wägnar uti denne sak uti 
Revision så difficulteras då om denne injurie saken skulle förunnes revision, 
utan de wille äntel. hafwa oss till förlijkning, men då allegerades af h. Lundio 
capitula i lagen nembl. det 4. cap. Kong.B. LL. och 41. TingM.B. at det wore 
rättmätigt Acad:n förunnes revision, det och h. Gyllenstolpe, med lijka capitel 
confirmerade.

II=[III]. Insinuerades ett bookhållaren Rommels memorial, der uti han be
gär förklaring på fölliande puncter nödige till 1679. åhrs verifications book.

1. Hwart det öfwerskott skall föras, som blifwer af staten behållet för com- 
munitisterne, om det kan liqvideras emot byggningz- eller extraordinarie ex- 
penserne, som store påster skyldige äre. Res:o. Det föres antingen på byggningz 
conto, eller extraordinarie expenserne.

2. För 1679. har sal. Prof. Åkermans änckia niutit full hemmanss ränta af 
Willinge, så och änckiespanmål 10. t:r huru der med förhållas skall? Res:o. 
Så frampt sal. Åkermans änckia åthnutit heela räntan af Willinge; hwar om man
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kan giöra sig underrättad och der hoos io. t:r s^annemä\A för 1679. så bör 
hon i åhr så mycket mindre fa af sin änckiespanmål.

3. Huru mycket kopparslagarne som 1679. bekommo en påst råg, skoie 
gifwa för tunnan? Res:o. Emädan andre här i staden handlat med Academien 
samme åhr och gifwit 12. d. t:n så kan man icke heller begära mehra än 12. 
d. aff desse.

4. Om cämbnär Jahan Knäppz spanmåls prijs för 1679. effter han åthskillige 
sorter bekommit. Secret:n sade sig extraderat utur actis Consist:ii resolution 
om kornet och rågen som han handlat af Academien, hafwandes intet funnit 
i protocollet om flere spanmåls sorter, som Knäppen skolat sig tilhandla.

'Resolutio. Det höres effter hoos h. Verelium, huru han accorderat med 
honom, hwar wijd Consistorium blifwer.

5. Om Prof. Rudbecks arrende för pappersqwarnen och kopparhammaren, 
som förr warit 200. d. koppart om åhret, nu kan medlas till itt 100. d. pro 
1679. och 1680. effter h. Rudbeck berättar pappersqwarnen allenast en månad 
om åhret kunnat gå, och han frijwillel. så mycket bewilliat. Här wijd sade 
h. Rudbeck sig omöyel. kunna gifwa 100. d. om åhret för papperqwarnen, 
emädan hon intet offta får gå, stundom en månad, stundom och 2. om åhret, 
och skulle icke Consistorium wara nögdt med 50. d. det åhret som hon kan 
gå, så är han tilredz at lefwerera ifrån sig qwarnen, allenast han får sine uth- 
lagde penningar igen för henne. Res:o. För 1679. och 680 medles arrendet 
på pappersqwarnen och kopparhammaren dll 200. d. in alles, skolandes man 
sedan tillsee, huru arrendet wijdare der på kan förmedlas.

III [bis]. H. Qvaestor berättade huru mycket Upsala qwarn åhr 1680 dragit, 
och huru högt expenserne stigit. Nbl. till ordinarie staten 300. tunnor hwilka 
giöra
3129. d. 20. ör. Till extraord. staten 102: t:r 3. f:r giöre 
1045. d. 24. öhr
4174. d. 12. öhr.
Expenserne 2500. dr 
behållit 1674. 12.

4174 - 12.

Gå altså bort i expenserne icke allenast 1. de 1045. d. 24. öre som extraord. 
staten ellies kunnat komma till goda, utan och ordinarie staten har måst äntå 
der utöfwer förskiuta till expenser 1454. 8. så at extraord. staten fördenskull 
denna gången får intet, och ordinarie staten lijtet af qwarnen.

IV. Proponerade Rector bookbindaren Siwert begära sin praetension uti Kor
lingens honom tildömbde och här stående ägendomb.

Res:o. Det bewilliades honom emädan Ketzling, som fuller begärte få ad- 
pellera emot Consistorii domb, intet förnimmes sökt något wijdare och fatalia 
för honom nu expirerat. Secret:n förmäl te bookföraren Keder i Stockholm be
gära så månge och de samme böckren igen som sal. Kiörling tagit af honom, 
och kunna finnas qwarr; hwilket bewilliades.

V. Resol:s att Academien söker communication af det beswär som Leusner
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inlagt i Kongl. HofRätten, och at det sedan behörigen beswaras och förklaras 
måtte.

VI. Res:s at Academien skrifwer kyrckioheerden i Muncketorp h. Dan. 
Unger till och recommenderar Academiens bonde i Tåå Per Jönsson at blifwa 
kyrckiowärd, emädan Academien har kyrckio tijonde der, och kan wijd des 
uth- och intagande giöra Academien tienst.

VII. Sade Rector sal. Aurivillii änckia begära och poussera mycket på at få 
sin caudon igen. Secret:n sade den intet igen finnes; hwarföre resol:s at om 
caution ingalunda igenfinnes, henne då en revers gifwas måtte at wara cau- 
tionen frij.

VIII. Förmälte Rector Hendrich Skruf åter igen bedt, att hans son [Nils] 
måtte få komma igen till Academien. Res:o. Ehuruwäl Consist:m har wäl fog 
att neka honom detta för dess här wid Acad:n förde oskickelige lefwerne, 
icke deste mindre om hans fader will praestera caution för honom, hafwen 
under en god och skarp inspector och uti en sådan gård, hwarest han om aff- 
torne intet slipper uth, så will Consistorium på de wilkor bewillia honom det, 
skolandes han der emot wijsa under tijden och esomofftast prof af sin flijt 
och framsteg i studierne.

IX. I lijka måtto begär och så ännu Storm W. Gothus som förr fatt repuls 
at komma under Academien. Res:o. Honom bewillies emot sin faders caution, 
att under praeceptoris hand och inspectoris upsicht fa blifwa till profs på 1. åhr 
wijdh Academien.

X. H. Erenskiölds praeceptor Magnus Beckius begärte fa inkomma; hwilken 
effter bewillning inkomb, och förmälte h. Erenskiöld wara så indispos af reesan 
sampt af annat förhindrat, at han förorsakas bedia om dilation här uti till 
näste session. Honom swarades af Consistorio, att det lärer swårl. kunna låta 
giöra sig för actoris skuld, hwilken är långwäge och intet far wara ifrån sin 
tiensts upwachtning wijd försambl. Hwar till han uthlät sig, honom skola 
fuller då upkomma. Han gick uth. Och h. Nils Beronius inkallades och frå
gades om han kan till onssdagen dröya? H. Beronius swarade sig omöyel. 
kunna fa wara här så länge, emädan han har långt hem och bör wara hemma 
till söndagen att upwachta wijd församblingen, sade h. Erenskiöld fatt citationen 
allereda för 6. wekor sedan, och hafft godh tijdh att praeparera sig till swars. 
Detta blef Beckio som åter inkallades, repraesenterat. Hwar på han sade h. 
Erenskiöld skola straxt upkomma. Beckius afrrädde, och effter en lijten stund 
kom igen med h. Erenskiöld, hwilken inkallad befaltes wijsa sitt leydebref, 
han swarade sig intet hafwa det wijd handen eller med sig, emädan han tänckt 
wara nog, at hafwa lefwererat det in i Kongl. HofRätten; doch lofwade han 
willia det med posten hijt förskaffa. Beckius inkomb och så. Erenskiöld för
mantes att nu redeligen bekänna och referera om dråpet. Han swarade sig 
gärna åstunda att här med kunde upskiutas till näste Consistorium, effter han 
så nyss wore ankommen, och wille något först conferera med dem som wore 
med honom då dråpet skedde, och äre nu här i staden. Consistorium swarade 
honom nu böra afläggia sin bekännelsse, hwad de andre förr sagt det funnes 
i protocollet. Berättade altså Erenskiöld som föllier: Den 19. Martii var jag 
ute med g[reve] Leyonhufwud och Cronström på landet, då wij kommo hem, 
skildes wij åth, Leyonhufwud gick hem, och iag fölgde Erensten, sedan effter
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det war postdag så ginge wij åth gamble torget at see effter breff på posten; 
som Erensten fick då 2. ducater eller 3. uti sitt bref, böd han oss in på källa
ren att dricka kallskål. Då wij ginge mötte oss Skötten [Skytte] och Juring, 
hwilke med oss fölgde på Anders Anderssons [Hoffmans] källare. När wij 
hade drucket der till halfgången sex, ginge wij dädan, och då wij wore kombne 
ett stycke sade Erensten, effter som det är så när in på måltijden, och wij 
intet kunna taga oss stort före, så willie wij gå in på Leymans källare; och då 
wij kommo in lätt han hämpta itt stoop hallon wijn, det iag och han jempte 
Juring och Skötten drucko uth. I medier tijd kom Simming som satt nä[r]mbst 
in till oss uti ett annat lag, och drack Erensten till med en tobakz pijpa, 
Erensten swarade, och drack mig till med samma pijpa. Jag wägrade och sade 
mig icke wara wan att dricka tobak, bad honom hafwa mig der med förskont. 
Simming wille forcera mig der till, sade iag borde rätt så wäl giöra besked der 
till som Erensten. Då han såg sig icke kunna der med uthwärckia, sade han så 
lätt blij, det är ingen som biuder Eder. Jag sade: det är intet wackert sagt 
af Eder at I först skola biuda en, och sedan säya det är ingen som biuder en. 
Det föllier intet godt på at willia påbörda enom hårda ord, som intet tiene 
sig. Han swarade, den som dör af hoot, om honom är intet stort. Der på sades 
intet mehr, utan då wij drucket uth wijnet, stego wij upp och gingo wår wägh. 
När iag kom hem der iag logerade, frågade iag om det såto till bordz? S:des 
att måltijden war snart förbij; iag gick up i cammaren, stod lijtet och såg 
igenom fönstret, och fick see Erensten och Juring stode utan före: iag bad dem 
komma och föllia mig på källaren at dricka ett stoop öl, emädan måltijden war 
förbij. De jakade der till, hwar på iag gick neder, och så fölgdes wij åth. 
Erensten bad sin dräng [Christian Holm] gå föråth, och taga öl fram; han 
giorde så, och satt stopet till redz till dess wij kommo. När wij kommo in 
sutte wij stilla och sade åth ingen. Westhius kom ifrån Simmingens lag till 
oss, och bad oss intet tänckia på det som tilförende war emällan mig och Sim
ningen, utan låta deras lag wara i fred, der på s:des att iag intet ondt inten
derade, ey heller någon annan, utan effter wij intet kunde komma till mål
tijden så ginge wij tilbaka att roa oss här med hwar andra. Då war det heel 
tyst och saken bleff så componerad. En stund der effter hände sig, att ett lag 
som war innan före uti en kammar, och hade paenaler som spelade och sungo 
för dem, och ett annat lag wijd itt bord nedre wijd dören, i samma stugu 
som wij wore, de ropade sins emällan och budo paenalerne komma och speela 
för sig. Wijd det bordet uti den stugun som iag war, ropades, gåssar kom in; 
der på swarade Skötten som satt wijd wårt lag, den som är gåsse så må han 
swara. Jag bad Skötten wara stilla och tijga, och intet läggia sig der uti; det 
han och giorde, men wijd andre bordet s:des Skottar äro och passlige karlar, 
då iag får en bössa, så är iag och en Skött. Jag sade åth den som sade det 
åth Skötten, mons:r lägger eder intet i wårt lag, utan låter oss wara i fred, 
der på s:des, iag achtar Eder intet, iag har warit för mine fiender och sedt 
dem i näsan, då I lågo hemma. Jag är så god karl som I, och bättre äntå. 
Erensten och iag stego så upp och swarade. Beronius hoppade af sätet neder 
på golfwet. Erensten gick emot honom och sade, mons:r lät oss wara i freed 
och wara stilla, hwad de sedan taltes wijd det kunde iag intet höra, utan det 
såg iag at han stötte Erensten under näsan med handen (då war ingen wärja
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ute). D å  retirerade Erensten sig tilbaka, och drog uth sin wärja, och då han 
skulle stiga till B eronium , kom  H olsten iu s och fattade honom  i armen; och då 
B eronius ärnade gå till honom , kom  Erenstens poik e [Christian H olm ] emällan 
och fattade honom  om  lifw et att hindra honom  från sin herre, der på tog  sal. 
B eronius honom  i håret, och slog  honom  en  örfijl, bediande honom  draga för
tusende etc ., sade sig willia hindra h onom  at giöra sin herre någon skada. 
B eronius for fort att slå honom , kufw ade honom  neder till gålfw et. Jag tog  
uth m in wärja och  slog honom  m ed flatan öfw er hufw udet, bediande honom  
släppa drängen, och kom m e uth, effter han oss affronterat, han swarade sig  
intet achta m ig, utan w illia gå uth m ed bara näfwarne och  slå m ig, fast han  
än ingen wärja hade. D er  m ed tog  Erenstens dräng m in wärja a f hans hufwud, 
då iag slog  honom , och hölt henne fast, iag bad drängen släppa henne, m en  
han w ille intet, förr än B eronius kom  upp, då släpte han wärjan, och  sal. 
B eronius slog  så neder handen, och wände sig  åth m ig, och då höll iag m in  
wärja styff uth, gåendes uth igenom  dören. N är iag uthkom  på gatan bad iag 
honom  kom m a effter mig, ty iag w iste ingen skade wara skedd förr än en  stu
dent kom  uth, och sade B eronium  wara stungen, och  m ig hafwa giordt det 
samma. D å  iag exciperade m ig d et ey  w etta , om  iag d et giordt eller ey , kom  
och drängen Christian uth säyandes sig  w etta sådant wara a f  m igh skedt, då 
iag, effter som  m in wärja war blottad, och Erensten war hållen som  och hade 
sin wärja ute, a f fruchtan ga f m ig på flychten; sade sig in tet warit i Prof:s 
Colum bi gårdh sädan.

Frågades hw em  som  länte h. Erenskiöld häst? S:de der till in tet, utan att han 
hafft honom  til Ö rsundsbroo, hwarest han i en  giästgifwaregård legt en  annor.

H . N ils  B eronius frågade om  icke han a f berådde m ode gått på källaren, 
em ädan han hörd t d et hans fru m oder [Katarina Ehrenskiöld, f. Rask] skulle  
s ie lf  hafwa sagt, att h. Erenskiöldz kanucerater bedt och upm ant honom  att 
revangera den skym f han någre dagar tilförende lijdit a f B eronio . Erenskiöld  
swarade d et aldrig kunna bewijsas, m indre hans fru m oder d et någonsin sagt. 
H . Steuchius frågade hwarföre d e så bytt om  wärjor? Erenskiöld s:de sig  d et  
ey w etta, utan icke d et skedt i d esein  att häm pnes Sim m ingen, sade på tii- 
frågan sig ey w ist att B eronius war der, förr än d e  andre sade h onom  det, 
när han andre gången kom  igen  på källaren. H an tilspordes huru gam m al han 
war? S:de iag fyller i dag m ine 17. åhr.

Ransakningen uplästes angående detta dråp hållen d. 21. Martii näsdedne. 
D er  uppå swarade h. Erenskiöld och  tilstod sig  warit någre dagar tilförende  
förr än dråpet sk edde sålunda ih oop  m ed B eron io , föranlåten af d et B eronius  
bad dem  köra för tusende etc. S ig och  blottad t wärjan, och slagit honom  öfw er  
hufw udet der m ed , m en  intet stött honom , sade sig  icke heller tänckt den  
gången skaden sederm ehra skedde, att vindicera d et, emädan han en  gång icke 
w iste, att B eronius då förste gången war der, förr än de andre sade honom  
det. N u  w ijstes honom  att han warit twetalig, i d et han rätt nu sade sig  icke  
w ist att B eronius warit der hwarken förste eller andre gången han kom  på 
källaren, m en nu åter sade sig  icke w ist d et förste gången allenast, förr än d e  
andre sade h onom  det. E renskiöld tilspordes om  han andre gången  bytt om  
wärja? S:de ja, jag tog  en  stukat på m igh, i stället iag förr hade en  lijten  
com m endeur wärja. W ijdare nekade han sig  budit d em  in på källaren, och bedt
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sin poike [Börje] gå upp effter wärjan, så och at hafwa fält pijkar, då han 
andre gången kom igen, emädan Vestius kommit då straxt och bijlagt dem 
emällan. F:s hwad han mente med den fula skålen han druckit? S:de sig fuller 
en sådan skål af oförstånd druckit, men intet i någon ond mening. Örfijlen 
nekade han sig gifwit Beronio. Till de Christian Holms ord, at han kändt huru 
Erenskiöld fijlat wärjan af och an emällan hans tume swarade Erenskiöld att 
det war då när poiken hölt wärjan, och wille icke släppa henne. Erenskiöld 
tilspordes om han kan tryggel. neka före at hafwa giordt dråpet? Här wid 
hwiskade praeceptoren Magnus Beckius honom i öronen, och blef derföre af 
Consistorio reprimerad, at han så stod och suggererade disciplen heml. i öro
nen, der med att involvera saken i onödig swårheet, wille han något på hans 
wägnar giöra, så borde han först wara fulmächtigad, och sedan effter det är en 
actio criminalis, intet han för Erenskiöldz skull swara till det som Consistorium 
öfwer det begångne dråpet tillspör Erenskiöld, ty dhet måtte han sielff i egen 
person giöra, utan redel. umgå der medh och sedan Erenskiöld på tilfrågan swa- 
rat, då hans swar, om det wore obscurt, bättre uthläggia etc. Det wore ellies 
intet annat än att sökia döllie sanningen och eludera rätten. F:s åter Erenskiöld 
om han kan säkert och i sitt samwet neka för skadan? S:de: Intet kan iag neka 
derföre säkert, men det säyer iag at iag intet wiste när skadan skedde.

När förste sessions ransakningen war igenom läsen war klockan 7. slagen. 
Begärte och så h. Erenskiöld dilaf/on at få betänckia sig på förklaring öfwer 
wittnens rela//on, så angående sielfwa dråpet, hwilket han sade sig icke wetta, 
om han det giordt eller icke, som och om de der uti befintlige omständig
heter, begärandes att wittnen måtte med honom blifwa confronterade; honom 
bleff swarat, att det nu ey kunde skee, emädan de ey woro tilstädes, och hwad 
som så månge wittnen effter aflagd eed bekänt, stod intet att excipera emot, 
wore och intet för h. Erenskiöld at neka, det ju han giordt skadan. Han 
swarade: Jag kan intet neka till skadan, men intet wet iag när hon skiedde.

Beronius tilspordes, om han icke will genom någon fullmächtig agera emot 
honom, så frampt han ändtel. måste hem till söndagen, och icke har sålunda 
tijdh att wänta till näste Consistorii dag? Han swarade sig willia skaffa sig en 
fullmächtig, som på hans wägnar inställer sig. Slötz altså at här med upskiutes 
till nästkomwande onssdag, hwar förinnan här Erenskiöld tilsades att hijt för
skaffa Kongl. May:tz honom gifne leydebreff. Han lofwade sig det giöre skola, 
affträdandes altså tillijka medh actore.

D. 15. Octobrn.
Consistorium majus d. 15. Octobrn praesentibus Rectore D. Hoffwenio, h. 

Olao Rudbeckio, h. Norcopense, h. Spole, h. Peringer, och Secretio A. Goe- 
ding.

I. Berättade Rector sig fått bref af D. Skunck om judarnas christendomb, 
hwilket uplästes och der på resolverades, att emädan heela Universitas är 
budin, och så wäl Professores som adelen och studenterne böra till fadder- 
gåfwan contribuera. Altså skola de medh en lista som Secretarius författar 
genom Cursorem der om beskickas, hwar på hwar och en kan upsättia hwad 
han gifwer. Studenterne kunna genom inspectores nationum här till hållas.

II. Förmälte Rector sig fått ifrån Storms fader effter sidste Consistorii sluth
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skrifftelig caution, att han under praeceptoris hand skall wara, till des han sielf 
blir mogen till lectiones och exercitia academica, samme caution uplästes och 
lades ad acta, tillijka med lectoris i Skara Laur. Victorini testimonio för bemrte 
Storm. Elliest sade Rector praeceptoren UUin mycket berömma denna Storm, 
att han mehr på en timma giör uti sina studier, än de andre hans disciplar 
uppå en heel dag.

III. Gaff Rector tilkänna terminen till concursum effter sal. Prof. Ausium 
infalla i dag och en hoop creditorer wara tilstädes, hwilka inkallades, såsom

1. Academiens fullmächtig Anders Winter.
2. Uppå häradzhöfdingens sal. Gudmund Kroks arfwingars wägnar Johan 

Bröms.
3. Anders Larsson Grått.
4. Academiae wachtmästaren Fälle Persson på wachtdrängens Per Matssons 

wägnar. Inkomb och så Canuti [j/V] Ausius Prof. sal. Ausii son.
(1.) Insinuerade Anders Winter Acad:ae pretention uti sal. Ausii sterbhuus 

bestigande till 11891. d. begärandes att emädan Acadrn
1. Considereras såsom en pupill och ett publicum.
2. Prof. sal. Ausii gård upbygd med Acadrs medel.
3. Academiae betiente såsom des förmyndare åligger at uthfodra sådane gäl- 

der, så frampt de derföre i längden sielf icke willia häffta, hon fördenskull 
måtte hafwa fram för andre praeference till sin betalningh.

(2.) Insinuerade Joh. Bröms en skrifft aff häradzhöfdingens sal. Gudmund 
Kroks änckia, sade sig ingen fullmacht hafwa, ey eller wara ombedin der wid 
något at tala eller swara; fördenskull communicerades bemälte skrifft med 
Acad:ae fulmächtige der på att med swar inkomma i näste Consistorio om han 
gitter.

(3.) Borgaren Anders Larsson Grått uppå hust. Carin Matzdotters ryttarens 
Olof Perssons änckios wägnar, opwijste en erfwingarnes obliga//on af d. 25. 
Maji 1678. underskrifwen af Martino Ausio, stigandes till 150. d. koppant. 
Denne obliga//on sade Anders Larsson härflytt aff en skuld som sal. Oloff 
Persson hafft fodra aff sal. Prof. Ausio nembl. penningpz 300. dr hwar emot 
hon bekommit des trägårdztompt här i staden i pant. Der på woro betalte 
100. d. och änckien sedan efftergifwit på skulden 50. på det hon deste förr 
skulle fa resten aff sin betalning, som henne lofwat blifwit.

(4.) Wachtmästaren framtedde sal. Ausii änckios obliga//ön gifwen Per Mats
son wachtdräng på 26. dr.

Flere wore nu intet tilstädes, doch giordes påminnelse af Consistorio om den 
crono tijonde, som sal. Archiebiskopen och kyrckioheerden fodrat af sal. Ausii 
åker som en lång tijd innestådt, och en och annan gång i protocollet blifwit 
admonerat om.

Här emot begärte Canutus Ausius att få slippa denne actionen, emädan han 
wäl kan see sig intet aff egendomen kunna fa, som äntå intet räcker till skul
dens afbetalning, cederandes giärna den deel som på honom effter hans mor
moder [Katarina Mårtensdotter] och föräldrar kan wara honom lembnat. Sade 
sin swåger Mathesium fadt af åkren 1100 d. för des usu fructu, och Martinum 
Ausium 600 d. men sig icke mehr än 40. Ausius frågades hwad egendomb han 
menar sig hafwa? S:de den som är här å orten. Tilspordes wijdare om des
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moder ärfft sin fader [Knut Henriksson], eller om det blifwit deelt emällan 
erfwingarne i Ausii moderfaders sterbhuus? Ausius s:de ingen delning skedt, 
utan barnen fadt här och der förmedelst modermoders disposition hwar sin 
deel at iiwehafwa, och således Prof- Ausium med sin hustro fadt den ägendomb 
som har å orten war; dock sig icke wetta om det wore deras lagl. och egne 
ägendomb.

Sedan uplästes interessenternes i sal. Ausii sterbhuus breff till Consistorium 
af innehåld.

Winter swarade, om det icke hade warit deras egendomb, huru hade de då 
så fullkombl. kunnat pantsättian?

H. Qvaestor: Häradzhöfdingen Krok har längesedan fått immission i gården 
och åkren, der icke Academien hade protesterat på upbodet som skiedde på 
rådstugun.

Anders Larsson Grått sade sig fatt faste breff på hans trägård, som han sig 
tilbytt med åker som i samme breff kallas hans egen ägendomb, tillijka med 
gård och trägård. Samma bytesbreff uplästes, och fantz nödigt att afcopieras, 
sampt af twenne gode och förnäme män vidimeras.

IV. Erich Andersson i Ekelunda och Dingztuna sochn supplicerar att fa 
någon tilgifft på sin skuld bestigande till 58. 24. kopp*r:t 2. t:r 6. f:r span- 
mål. H. Qvaestor berättade honom warit hoos sig förleden sommars och lefwe- 
rerat 40. d. koppart mycket anhållandes om tillgifft på det andre, men sig 
swarat honom att då han lefwererar 10. dr till, så skulle han slippa, dock så 
att det skall ratificeras i Consistorio.

R:o. När Erich Andersson betalar 10. d. till så skall den andre skuldresten 
honom tillgifwes, nbl. 8. d. 24. ör kopjwrrt 2. t:r 6. f:r spanmål.

V. Bookhållaren Oloff Efwertssons [Hägers] änckia supplicerar att fa sittia 
qwar på hemmanet. 'Resolutio. Hon far sittia der till des Academien far någon 
bonde och åboe der på.

VI. Insinuerades en wärdering af bookhållaren Romwel författad på den 
spanmål som Jahan Hansson Knäpp af Academien handlat, och intet prijs 
blifwit i Consistro uppå satt, mehr än på rågen och kornet men icke på bland
sädan, hafran och hwetet.

Nbl. 551/8 t:a råg och slött korn å 12. d. 66 4: 16.
18 3/4 t:a korn å 12. dr 262: 16.
10. t:r råg å 12. d. 120: —
7. t:r blandsäd å 6. dr 42: -

19 3/4 t:a hafra å 6. d. 118: 16.
af kyrckio- I 4. t:r dito å 6. d. 24: -
tijonden. 1 2. t:r 6é f:r hwete å 12. d. 33: 14-

1262: 8. ör

Denne wärdering kunde intet närmare jämkas med den betalning som Knep- 
pen gifwit för be:te spanmål; fördenskull ratificerades hon.

VII. Berättade Rector Magnum Folcker warit hoos sig och begärt arrest på 
adelssmäns Körningarnes saker, som de tänckia att hädanföra, klagandes att han 
lagt kost in hoos dem, och dem sädan rest bort hwarföre han most leya sig 
6 wekors tijdh kost, och nu begär att de det samma honom refundera måtte.
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Resolutio. D e t är billigt at deras saker arresteras, och  d e sielfw e notificeras 
här om , m edh ansäyande, att betala M agn. Folcker.

Sädan effter några dagar kom  bem :te Folcker till Secretin och  berättade sig  
fadt b reff ifrån dem , hwar uthi d e  lofwat betala honom ; hwar m edh och Mag. 
Folcker förklarade sig nögdh.

D . 19. Octobr/7 .
Consistorium  majus d. 19. O ctobr/j praesentibus R ectore D:r H offw en io , 

h. O lao R udbeck, h. N orcop en se , h. Spole, M. C olum bo, M. Steuchio, M. 
M icrandro, h. B ilberg, h. Qvaestore, och Secret.o  A. G oedingh.

I. Proponerade R ector studios. Ericum Tullenium  V esm . begära på en  h öka- 
res wägnar i Stockholm  von  H usum s testim onium  deposition is för sine söner  
Petro och Johanne von  H usum  som  han achtar låta reesa utom  landz. Fråga
d es om  någon kände dem , och om  detta må dem  bewillias? Inspector nationis 
H olm en sis h. Spole swarade sig  hwarcken känna dem , eller w etta när eller  
om  d e blifw it deponerade; fördenskull resolverades att förr än sådant testi
m onium  kan dem  bewillias, m åste sees och  höras wijdare effter, när de blifw it 
deponerade.

II. Berättade h. Qvaestor A cadem ia bonden Per Ersson som  åbor hem m a
net Årby wara kom m en på en  stoor rest, och  så fattig och  siuklig, att han 
om öyel. kan förestå hem m anet längre m ed Acadrs gagn; sig  fördenskull sökt 
at fa annor bon d e der på som  d et m ed behörig  flijt kunde igen uprätta och  
häfda, hafwandes fått spaning på en  bonde A nders O lsson  benem bd som  bru
kat till hälfte Bärga herregårdh, hwilken han låtit inkalla o c h  förhöra, om  han 
sam m e hem m anet Årby wedertaga w ille; h onom  då effter något betänckiande  
d et lofwat, m en icke utan ett åhrs frijheet der uppå. Sam m e bonde war nu 
tilstädes, och inkallad tilspordes, om  han icke w ill wedertaga hem m anet, em ot 
den  förm edling som  förre åboen der på åthnutit? H an swarade sig fuller willia  
taga em ot det, så frampt han finge ett åhrs frijheet der uppå, kunnandes e lliest  
d et icke åboo, emädan der in tet huus är som  doger, och icke w ill lagas förr 
än någon kan wara der uti. D e t  sanuwa betygade och  h. Qvaestor, och  at 
gärdzgårdarne äro m ycket swage.

R es:o. A ldenstund hem m anet är m ycket af sig kom m it, och till huus och hägn 
förswagat, fördenskull bewillias A nders O lsson  itt åhrs frijheet der uppå, hwar 
em ot han skall wara aldeles förplichtad, att upbyggia gården, och  uprätta h em 
m anet; hw ilket han och  lofw ade, tagandes der på R ector i hand.

III. Protesterades af R ectore och samptl. närwarande Consistorialibus, at så 
faå assessores w oro tilstädes, och  äntå i en  så w ichtig och capital saak, som  bör 
afgiöras. R ector sade pastorem  D . Pet. R udbeck, M. Pet. H o lm , h. Gartman 
och h. W olff warit hoos sig  och  begärt lo ff  at få reesa till Stockholm , och w ore  
sålunda ursächtandes, m en dem  som  äre i staden, och på undfångit bod in tet  
upkom m a, ingen enskyllan hafwa. Prof. Rudbeck: Jag war någre gånger borte  
i wåres, och derföre bötte iag effter constitutiones hwar gång 3. dr, m en är 
det så at d e andre som  absentera sig in tet willia giöra det sam m e, så tager 
iag m ina penningar igen. Närwarande Consistoriales sade constitutiones böra 
effterlefw as, och  den som  absq«i sontica causa försum m ar Consistorium  och  
drager sig der ifrån, böte derföre.
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H. Rudbeck: Jag råder Eder till gode herrar, at i fullgiören constitutiones, 
få see, om icke det lärer komma en gång efftersläng. Discourerades altså, at 
wijd slutet på hwart Rectorat Secret:n utdrager utur protocollet, hwilka som 
warit borta utur Consistorio, och huru månge gånger de det giordt utan giltig 
orsak, och det icke behörigen hoos Rectorem angifwit, skolandes då effter 
constitutiones derföre böta.

IV. Företogs continuation med h. Erenskiöldz dråpmål. Joh. Heising af sal. 
Beronii broder h. Nils Beronio fullmächtigad inkom tillijka med h. Erenskiöld, 
hwilken och upwijste en vidimerad copie, af Kongl. May.tz honom nådigst 
gifne leydebreff, men effter han tilhöltz att framtee sielfwa originalet, som hans 
praeceptor Magnus Beckius sade wara hemma i logementet, fördenskull gick 
han hem effter det samme, och i medier tijd insinuerade Erenskiöld itt den 
Kongl. HofRättens breff, försigillerat och dat. d. 17. Octobm 1681. af inne
håld, at såsom cammarrådet Erenskiöld anhållit, att de som emot hans son witt- 
nat uti det för någon tijdh sedan tijmade dråpmål, måtte med honom blifwa 
confronterade, och i hans åhöro förhörde och examinerade, så och at uti denne 
criminal action samme hans son, som mycket ung är icke måtte wägras at 
hafwa en redelig advocat wijd handen, som honom i all rättwijso styreker; 
altså och emädan det är lag lijkmätigt, att alle wittnen honom närwarande höras, 
ty wille Consist:m dem som något hafwa emot honom att wittna för sig citera, 
deras uthsagu i hans närwaro giöra låta, som och honom för des ungdomb 
och oförfarenheet skuld tillåtes hafwa med sig een redelig man, som honom uti 
det som rättwijsan kan medgifwa tilhanda går; hafwandes och den Kongl. Rät
ten för det öfrige funnit skäligt h. cammarrådetz suppliqve med Consistorio 
att communicera, på det der af kunde sees, om der något är, hwaröfwer Con
sistorium finner nödigt sigh att förklara. Suppliqven uplästes och befans af inne
håld, at emädan hans son Johan Erenskiöld i Consistorio blifwit uppå begäran 
förnekat, att the, som något hade emot honom att wittna, måtte effter lag med 
honom confronteras; och at wijd handen hafwa någon advocat; fördenskull 
supplicerar bem:te h. Erenskiöld at bem:te hans son 1. måtte niuta Sweriges 
lag till goda, och intet blifwa dömbd effter någon berättelsse, som är giord 
honom frånwarande, af them, som welat antingen sig sielfwa exeulpera, eller 
intet hafft försyn at gravera then frånwarande. 2. effter han så wijda omyndig 
är, att han altijd hafwer stådt under praeceptoris lydno fast honom öfwerhänger 
en criminal action, det honom ey wägras måtte at hafwa en redelig advocat wijd 
handen, som honom i all rättwijso styreker, och der på arbetar, att hans son 
intet emot lag öfwergår, eller kommer till att lijda för ens eller annars brått. 
Wijdare beklagar sig h. Erenskiöld, huru the som warit i compagnie med hans 
son, då dråpet skedde, äre i hans frånwarande dömbde, tå saken är worden 
considererat såsom giord af berådde mode, förmodandes sin sons brått ey 
sådant wara, utan om honom gifwes tilstånd med them, som emot honom witt- 
nat confronteras, och han sedan dömes effter den ransakning som i hans när- 
waru hålles, nogsampt lärer befinnes, honom intet af berådde mode eller up- 
såtekn något giordt, ey eller wara then dödas baneman, utan hwad händt, är 
af brå skilnad kommet, och hans sons gärning intet förorsakat någons dödh. 
Insinuerade och h. Erenskiöld som sedan tillijka med sin wederpart afträdde, 
en sin suppliqve till Consistorium, hwar uti han begär, att emädan den högl.
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K ongl. H offR ättens ankom ne b reff tillåter honom , in för C onsistorio, mun tel :t 
Conference och  confronta//on  m ed och em ot d e w ittnen  som  uti hans frånwaro 
äre förhörde och  exam inerade, sampt att bruka någon förståndig advocat, och  
han för tijden här å orten icke kan hafwa någon advocat, som  han sitt här 
wijd verserande interesse säkerl. kan förtroo, förr än han far någon ifrån Kongl. 
H offR ätten  i Stockholm , äro och  een  d eel aff w itnen på någre afläg[s]ne orter, 
Consistrm fördenskull w ille till en  wiss tijdh ofwanbem rte wittnen instämma, på 
d et actionen må blifwa processen  conform t företagen, och han i m edier tijd 
någon god advocat förskaffa kan.

Effter något Conference här om , inkallades h. Erenskiöldh och tilspordes, 
hwilka w ittnen  han begär m åtte exam ineras, och han klagat sig  blifwit wägrat 
at kom m a till confrontation m ed sig? S:de d e  som  w oro m ed då skadan sk iedde  
och hafwa witnat i m in frånwaro, jämwäl och Erenstens dräng [Christian H olm ] 
som  sitter på slottet. H on om  förehöltz at confrontation m ed w ittnen hade 
aldrig blifwit honom  förnekt, utan allenast honom  swaratz, at uppå hans be
gäran d et den gången ey  kunde skie, emädan w itnen  ey w oro tilstädes, och  
hwad advocaten anbelangar, så hade C onsistorium  fog  till att reprimera hans 
praeceptor som  sidste gången hem bligen hölt på och hwiskade honom  i öronen  
hwad han swara skulle. N u  kom  M agnus B eckius igen med leydebrefw et in 
originali, hw ilket uplästes och straxt lefw ererades h. Erenskiöld igen. Sedan  
sades partem e af R ectore, att emädan K ongl. H offR ätten  i sitt bref (hw ilket 
C onsistorium  en  behörig respect och wyrdnad defererar) tillåter h. Erenskiöld, 
at få hafwa jäm pte sig en  redelig  man till advocat, och han sie lf  begärer tijdh  
att försee sig m ed någon ifrån Kongl. H offR ätten , kunnandes ey  e ller  w ittnen, 
som  m ed honom  confronteras skola, så snart kom m a hijt, fördenskull upskiötz  
m ed denne sakzens wijdare affgiörande, till des h. Erenskiöld skaffat sig ad
vocat, och w ittnen, som  nu lagl. skola stämmas, ankom m a. Slötz och at w eder- 
parten far com m unication a f leydebrefw et, och Erenskiöldz i C onsistorium  in
lagde suppliqve, att der på effter  processen  swara.

V. Insinuerades och så en  Erenstens dräng Christian H olm s suppliqve, der  
uti han begär, att emädan han förre gången så oförm odeligen  b le f upfordrad 
i Consistorium , och  lijtet der hoos drucket, så att han ey  kunde sitt tal rätt 
framställa, Consistorium  w ille  fördenskull låta honom  få kom m a upp, wijdare 
att afläggia sin relation, som  och hielpa, at der han C onsistorii dom b undergå 
m åste, han då icke länge m åtte i swårt fångelsse och boyor plågas.

C onsistorium  fan det icke stå hoos sig här om  något att w ijdare resolvera, 
emädan d et allaredo förm edelst en  d efin itif dom b skild t honom  ifrån sig. H ade  
och han icke allenast en  gång warit för C onsistorio, utan någre gånger, som  
sees af den der håldne ransakning.

VI. Påm inte R ector om  praebende listan, att den  måtte m ed d et snaraste 
öfwersändas till H ans höggrefl. E xce llxe  R ijckzD rottzen som  förr resolverat 
är.

H . Qvaestor: förr än som  listan kan förfärdigas behöfw es en  noga accuration 
der till, och  är något som  iag ther om  will hafwa förfrågat, och Consistorii 
slut uppå, nbl.

(1 .) O m  pastoraterne skola sättias m ed på praebendelistan, em ädan theologi 
hafwa dem  i d et stället, ph ilosophi hafwa praebender? Res:o. D e  anteknas intet
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på sielfwa listan, utan uti titulen kan införes, at emot theologorum pastorater, 
hafwa philosophi desse praebender.

(2.) Om Professorernes nampn skola upsättias som hafwa praebenderne, eller 
allenast ämbetet som praebenderne äro anslagne till? Resolutio. Embetet upföres 
wid sitt anhörige praebende.

(3.) Om Bärby skall påföras någon Professor? "Resolutio. Ingen Professor 
nämpnas utan allenast officium, som här wijd och så anteknas bör, kunnandes 
effter åth ibland de andre hemmanen som sökias skole, upföres att Secret:n 
fattas hemman.

(4.) Om Skediga skall effteråth förslagwijs upföras, att det må komma under 
Academien igen? Resolutio. Ja.

(5.) Om 2. praebender skola upföras på Professore Hebraeae lingvae.
Res.o. Forkarby påföres communitetet, och Marsta på h. Peringer.
(6.) Om för bibliothecariatet skall upsättias 2. praebender?
Resolutio. Ett sätties för Bibliothecario, och ett för Professore andqvitatum.
Sedan påminte Profess. Rudbeck att förr än man öfwersänder praebendelistan 

till confirmation hoos Hans Kongl. May:t så borde man först see till, att Ske
diga kunde komma effter Reducdons domen igen till Acad:n, ty sedan wore 
icke så wigt wijdh att giörat; mente och att praebendelistans öfwersändande 
icke fodrar så stoor hast, emädan det icke står at befara det praebenderne 
komma under roteringh. Resolverades altså att Skediga först igensökes genom 
någon särdeles der till Acad:s deputerade, som öfwerresa skall för än praebende 
listan öfwerskickas till H. RijckzDrottzens Excell:ce.

VII. Proponerade Rector wachtdrängen Erich Larsson begära något för thet 
han war en tijdh på Academiens wägnar i Kiärngzmyra [Källmyra] och hade 
omak där. Res:o. Han far 3. dr koppermynt.

VIII. Berättade Rector Secretin hafwa uppå Consistorii resolution förfat- 
tadt en lista och sänd t omkring till adelen; att der på antekna hwad de uti 
faddergåfwa gifwa willia till de döpte judar. Hade grefwe Axel Lillie tillijka 
med någre andre aff adelen reedan giordt der till begynnelsse och upsatt hwad 
de gifwit, förmodandes at och de andre adelsmännerne giöra det samme; 
men studenterne sade Rector intet willia förstå sig der till, i synnerheet de 
af Össtgiöte och Stockholms landskapen. Res:o. Inspectores nationum kalla till 
sig hwar sitt landskap, och hålla them ther till. Här wijd discourerades om Öst- 
götherne som h. Bibliothecarius Verelius förklarat sig öfwer, att intet willia 
hafwa med dem wijdare att beställa, huru de skole fa någon inspectorem igen 
och slötz att der h. Verelius intet will wara deras inspector, h. Skytts då tager 
sig den curam uppå.

IX. Insinuerades h. Qvaestoris memorial på någre puncter, hwar öfwer han 
åstundar Consistorii sluth. Nbl.

1. Äre 7. st. special rächningar för så månge Acad:s bönder i Klintens be- 
falning, som äre sin koos och aldrig en fyrck står at wänta i betalning aff; 
om deras rest altså kan afföres?

Res:o. Det remitteras till inspectorum aerarii öfwerseende, och sedan insinu
eras i Consistorio till ratification.

2. Afkortningen på mantalslängden för 1680.
Res:o. Remitteras till inspectores aerarii.
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3. Att Consistorii resolution för Korsta rättaren af d. 8. Sept. 1680. deter- 
minerar något wist. Res:o. Han far 3. tunnor.

4. Will öfwerläggias om Acad:n skall fullföllia sin appella//on från lagmans 
rätten, emot Joel Hörner? Här wijd sade h. Qvaestor sigh uppå Consistorii 
resolution agerat på lagmans tinget emot bem:te Joel Hörner, och effter då 
blifwit nekat lagmans syn på de stridige ägor, som doch ey bordt nekas, sig 
fördenskull appelleradt under Kongl. HofRätten, effter han och war der om 
bedin af h. Barclay. F:s huru den saken är beskaffat, om Acad:n har någon god 
resolution att förwänta der uti?

H. Qvaestor: Intet kan iag see huru Acad-.n kan winna något. Fördenskull 
resoks att man låter blij här wijd, och appella/fonen intet proseqveras.

X. Resoks att M:r Boos gård inventeras till dantzmästaren som den samme 
begär få hyra, och att Secret:n författar contractet, som han med Academien 
ingå skall, så stält, att han gifwer lijka mycket som de andre gifwit, nbl. 150. 
d. kopjwr:t.

XI. Kundgiorde h. Qvaestor, att ehuruwäl constitutiones påläggia honom att 
giöra sine rächningar färdige icke förr än till Thomasmässe han lijkwist alle- 
reda giordt 1680. åhrs räckning färdig. Klagade der hoos att thet går så seent 
till med räkningarnas förfärdigande för den orsaken skuld at då man skall hafwa 
verificationer utur protocollet, så finnes stundom intet anteknadt spanmåls 
kiöp, stundom skall man så länge leeta der effter förr än man far sådane reso
lutioner igen; giörandes förslag huru sådant kunde rättas, nbl. om han effter 
hand på en lista upsatte hwad om spanmåls handlingen blifwit resolverat och 
contraherat, och sedan att det på en gång då rächninge booken skulle giöras 
färdigh ratificerades i Consistorio.

Res:o. Det fant Consistorium godt och adproberade att så här effter skie 
måtte.

Den 23. Octobr/j
wore Rector och Professores tilsammans i kyrckan effter sluten gudztienst, då
I. Uplästes it breff ankommit ifrån biskopen i Wästerås h. Carl Carlson af 

d. 21. Octobm angående Hans Kongl. Mayittz muntelige förklaring öfwer 
Academiens bijbehållande wijdh des privilegier och rättighet, och att hon 
reductions wärcket skall wara exempt. Och slöttz at till honom itt tacksäyelsse 
swar skulle afgå; som och skedde den 25. ejusdem.

II. Frågade Rector om icke Johan Billing O-Gothus måtte fa testimonium 
publicum, emädan han täncker reesa utom landz? 'Resolutio. Det bewilliades.

Den 26. Octobm
höltz Consist:m majus, närwarande Rectore Magnif.o, h. Rudbeckio, h. Arr- 

henio, h. Norcopense, h. Spole, h. Micrandro, h. Bilberg, h. Peringero, och 
Qvaestore, qvi acta notavit absente Secretario.

I. Uplästes Jacob Anderssons ransakning på Forssa i Teenstad sochn, som 
Erich Hansson i wåras emottog effter änckian, som der förr bodde, berättan
des bemrte hemwan wara illa farit till husen, som ransakningen wijdare uth- 
wijsar. Bonden begärade någon frijheet till hemmanetz uprättande. Res:o. 
Honom bewillies frijheet för 1681. med den condition och förord, att han der-
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före hemmanet wäl uprättar och bygger; försummar han det så skole fougden 
och rättaren tillijka med cautionsmanwen, som der på böre hafwa noga upsicht, 
swara der före; hwilket och skall införes i frijheets brefwet.

II. Uplästes h. Henrici Myranders bref, med begäran att blifwa underrättadt 
om den skuld sal. Bringii sterbhuus är skyldig till Academien. Res:o. Honom 
skall swaras och här om underrättelsse gifwas oachtadt han tilförende hafwer 
saken sig be kand t, och är der om intet okunnigh.

III. Uplästes Samuel Arfwidsons suppliqve att fa sin wederpart och de som 
i hans frånwaro witnat emot honom uti dråpmål saken, tilstädes till en wiss 
tijdh, så att då en fulkomblig ransakning må kunna hållas. 2. Uplästes H:s 
Kongl. May:tz allernådigste leydebreff för bem:te Samuel Arfwidson. Res:o. 
Alla som uti saken interessera eller witna kunna instämmas och citeras effter 
lagh.

IV. H. Ehrenskiöldh och de som wittnat i hans dråpmål saak, och nu til
städes wore inkom«e, men som ännu felades någre, till hwilke citationer redan 
afgått, och h. Ehrenskiöldh ändtel. wille hafwa tilstädes, så kunde saken denne 
gången intet företagas. Ehrenskiöldh begärade och att Simming och Olaus Lind 
måtte jämwäl citeras, förmenandes dem kun«a gifwa någon underrättelsse om 
occasion till trätan emällan honom och sal. And. Beronium, hwilket bewillia- 
des at skie skall, och i medier tijd till des saken blifwer ändat, tillsades alle 
att wara här in loco tilstädes.

V. Uplästes remsnidarens Jacob Wendelbergs klagoskrifft öfwer wachtmäst:n 
Pälle Persson williandes at han måtte plichta för edzöre. Skrifften communice- 
rades med wachtdrängen, att der på swara, och excipera hwad han med skiäl 
kan och gitter. Frågades om Wendelberg har witne till det han skrifwer? Wen- 
deloerg swarade ney, ty wij wore allena.

VI. Uplästes Consistorii majoris resolution aff d. 17. Nov. 1680. för befal. 
Mårten Klint att niuta någon förmedling på hemmanet Tarff, så at han kan 
blifwa behållen, när han upwijsar bookhållaren attest hwad hemmanet förr 
rantat, eller han der af uthgifwit. Sedan uplästes under samme resolution book- 
hållarens attest att detta Tarff i Knijfstad sochn, räntar, sedan gamble förmed
lingen är afdragen spannemål 26. t:r kopp*r:t 53. d. 23. ör, förutan mantals- 
penningar. H. Micrander bewitnade sig befunnet hemmanet wara af en swag 
åker och lägenheet, då han der icke längesedan ransakade.

Res:o. Hemmanet förmedlas i spanmål till 16. t:r på 5. åhrs tijdh, med 
sådan condition att Klinten samme förmedling anwänder till hemmanets 
märckelige förkofringh.

VII. Upwijste fougden Mårten Klint någre special räkningar för någre Aca
demiae bönder, som äre ifrån hemmanen, warandes somblige döda, somblige 
uthgamble gåendes med tiggiare stafwen, hoos hwilka tagit är till deras skuldz 
betalning, så mycket der funnitz, men de äntå blifwit skyldige, som aldrig 
står till att wänta någon penning till wijdare afräkning, som föllier:

Koppanwy«/ SipannemäbX 
Päder Andersson i Wiggby och Orkesta sochn — 33: 2 1/4
Daniel Oloffson i Dankumble och Grän sochn 263: 24 54:4.
Lars Rassmusson gamble rättaren i Korsta sochn
och by —_________  67:7 é____

263:24. kmt 1155: 5 3/4 Sp.
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Item som äre ifrån hemmanen och blifwit skyldige på cröningzhielpen:

Dråpstad
Slås ta rättarelagh.

5 : 1 2 .

Fransåker 5: 1 2 .

Skiörsta 5 : 1 2 .

Knifstad 5 - 1 2 .

Hussby 5: 1 2 .

Bärga 5 : 1 2 .

Wiggesiö 2 : 2 2 .

Ultuna
Målstad rättarelagh.

1 0 : 2 4 .
Koge sta 5: 1 2 .

Ekeby 5 : 1 2 .

Luttergiärde 5 : 1 2 .

Orkestaby 1 0 : 2 4 .
Rosslanda 2 : 2 2 .

Korsta Jahan Andersson
Korstad rättarelagh.

5 : 1 2 .
Wardalajah. Anderss. 2 : 2 2 .

Bälinge And. Jacobss. 5 : 1 2 .
Håstad Nils Persson 2 : 2 2 .

34 : 30 .

40: -

16:
91: 2.

Noch en upsatz på någre personer som för 1679. och 680. äre upförde 
på mantalslängden, men deels förr af V. Consistro befundne såsom oförmögne, 
dels ännu funnitz, antingen gamble, husarme eller wanföre.

Närtuna sochn: Dufwedal Erich Michelson 
Lundatorp Jahan Persson

2. pers. 
2. p.

Korsta sochn: Tiusta torp Jahan Andersson 
Korsta torp Erich Nilsons änckia

2. p. 
1.

Skiefftuna sochn: Enstad torp Mårten skomakare 2.
Markhem sochn: Ekeby torp Jöran 1.

Blir för bägge åhren 20. personer. 10. pers.

Och effter som inspectores aerarii och Qvaestor om ofwansagde rester och 
personer wara ransakat, och funnit med dem således wara beskaffat, som för
mält är, ty slöts nu att denne resst, och desse personer afföres i räkningarne.

[Samma dag.]
Effter middagen höltz Consist:m minus närwarande Rectore, Doct. Benzelio, 

M. Columbo.
I. Jahan Andersson i Gottsunda klagade på Isak mölnare, att han för någon 

tijd sedan inlefwererat i qwarnen en säck råg, som mölnaren emottagit, men
2 7 - 7 3 4 2 2 0  Sallandtr
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säcken sedan låtit bortkomma, hwarföre han och nu fodrade sin betalning eller 
refusion af honom; helst effter som och drängen Oloff skulle tilstått sig wältat 
samme säck undan, då qwarnen i medier tijdh hackades. Isak sade sigh icke 
tagit säcken i antwardning, och att Petter bagare tilstår sig skutit undan denne 
säck. Jahan Andersson: Drängen tilstår sig hulpit honom att skufwa säcken 
undan. Petter bagare inkom sade sig lagt denne säcken emällan den store och 
främste qwarnen, på det hans måtte få rum, och sedan lagt sten karet på 
samme säck; ellies hade wij ey eller, sade han, kunnat få upp store stenen. 
Bonden frågade hwarföre Petter skufwat hans säck? Bad att han skulle wijsa 
hwem som senare hand terat samme säck? Petter: iag halp allenast mölnare- 
drängen, at få säcken undan, emädan qwarnen skulle hackas. Drängen Olof 
inkom och tilfrågades hwart säcken är kommen? S:de, iag rörde intet säcken 
utan mäster Petter och hans stifson wältade honom undan. Petter: Det war så, 
men intet tog iag säcken bort. Effter föregångne frågor tilstod Isak sig sed t 
när säcken inlades och wältades, och hwar han lades, men intet tagit honom i 
antwarning. Bonden: han sade äntå att then skulle wara wäl känd, som skulle 
taga bort samme säck. Här till nekade Isak intet. Isak sade en säck korn om 
3 spän liggia qwar, som ingen kännetz wijdh mente at den som samme säck 
ägt tagit orätt, rågen i stället för kornet. Petter bagare tilstod än wijdare sig 
med sdfsonen skufwat undan säcken; men sade sig det giordt mölnarens folk 
till hielp, som skulle hacka qwarnen.

Sententia. Emädan Jahan Andersson infördt och insatt sin mäld ud mölnarens 
närwaro, och med mölnarens tillhielp, mölnaren och sagt att den som skulle 
borttaga samme säck, skulle wara wäl bekant, hwilket mölnaren alt tilstår, ty 
måste Isak betala Jahan Andersson sin mäld som bortkommit nembl. 5. half- 
spän råg, och söke sedan sitt igen hwarest han gitter.

Ellies förmantes han alfwarkn att i qwarnen låta alt skickeligen tilgå så att 
ingen far orsak sig öfwer honom eller hans folck att beswära.

II. Studiosus Bolmeni/« och hust. Karin wore sedan citationerne uthgått, 
förlijkte, och hade Bolmenhw gifwit henne i förlijkning 3. d. kopptfr:t, hwar 
med Consistorium åthnögdes, effter som saken intet war aff något wärde.

III. Wachtmästaren Pelle Persson klagade att då Olaus Söderholm Mattis- 
mässo afftonen warit på Hof[f]mans källare, hafwer h. Dunderfelt [o: Tunder- 
felt] skutit itt skott der han giäster hoos fransosen, och då wachtmästaren 
uthkom från corps de garde, stodo twå i Hofmans dör och ropade hunssfott 
kom uth, den ene hade en grå råck på sig, med messings bricke i bröstet. 
Dunderfelt: det war Söderholm. Söderholm: iag nekar intet der till. Wacht- 
mäst:n: des utan wore twenne på torget, som högge i gatan och ropade; 
men när wij slogo effter dem, lupo de undan och wij fölgde effter, men hinte 
dem intet. I medier tijd mädan wij wore borta, war Söderholm och en an«an 
ihoop med stadzwachtmästaren. Hwad de talte med honom weet iag intet. 
Söderholm: det war iag, Swebilius och Arendt. Wachtmästaren: när iag kom 
tilbaka, kom Söderholm och en annan hållandes hwar andre i handen, och 
siungandes, men när de kommo neder åth nya bron, begynte de roopa, och så 
gick iag ned före, och förmante dem till wara tyste. Söderholm frågade om 
han intet får qwäda? Jag swarade, det är åthskilnad på qwäda, när han kom 
tilbaka frågade han äfwen som förr, iag swarade lijka som förre gången. Han
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stötte mig så 3. gånger, och sade sig finna mig på itt annat ställe, iag swarade 
om mig händer något så wet iag hwem iag tager derföre. Söderholm swarade 
sig straxt gått ifrån källaren till stadzwachtmästaren, och Acad:s wachtmästare 
derföre intet kunnat see honom på trappan. Wachtmäst:n: sedan iag war bort
gången, ginge i till stadzwachtmäst:n och war ingen som hade en sådan jacke 
mehr än I, ellies nekade och Söderholm sig skrijat. Dunderfelt: iag kände igen 
Söderholm af kappan, Swebilium af des röst, och Joh. Arendt af des hwijte 
strumpor. Söderholm tilstod sig stått på trappan, men nekade sig kastat eller 
hördt något skielsord. Dunderfelt: iag, drängen, och Dunt [0: Johan von 
Dunte] kände dem igen, som iag förr sagt. Wijdare nekade Söderholm sig stött 
wachtmästaren. Wachtdrängarne Erich Larsson, Per Matsson, och Fälle Persson, 
inkomme och witnade inständigt, att Söderholm och hans cammerater skriat 
och ropat. Söderholm bekände att stenen som blifwit kastad, just kommit 
ifrån källare dören, men meente att någor annor kastat på deras hals, nekade 
nu åter sig stådt på trappan. Dunderfelt sade sig och hafwa Dunt till witnes. 
Söderholm sade sig intet hört något skrijkande den afftonen; men wachten be
rättade enhällel. at och en skomakare mött dem, och sagt det Söderholm med 
sin camwerat ropat. Dunderfelt klagade mycket der öfwer at hans fönster blif
wit sönderslagit, och han skiälter; kunde intet annat än hafwa desse mis- 
tänckte derföre.

Sententia. Effter som Söderholm är öfwertygad med witne, att han ropat 
och giordt oliud, så plichtar han derföre effter placatet, och Swebelius böter 
pro absentia sine 3. mk smt. Det öfrige mons. Dunderfelt klagar öfwer, står 
till wijdare ransakning, då Söderholms cammerater skola med komma tilstädes.

IV. Wachtmäst:n Pälle Persson klagade på Jonam Fernelium, att han kallat 
honom twå gånger snehufwud, då han sökt honom för de böter, han blifwit 
fälter till icke långe sedan. Fernelius: så sade iag, han måtte wist intet höra 
rätt effter han är snedh på hufwudet. Per Ersson wachtdräng witnade det Fer- 
nelius kalladt honom snehufwud. Fernelius beropade sig på Swen Carlheims be- 
witnande, men hade honom icke tilstädes.

Sententia. Fernelius böter för ett oqwädies ord 6. mk sölf:r mynt.
V. Borgaren Anders Michelsson begärade det Jonas Fernelius måtte betala 

honom den häst, som han icke långe sedan leyt af honom, och en bondedräng 
sedan huggit förderfwad. Fernelius sade sig hafwa domb på bondedrängen att 
han skall betala hästen.

Sententia. Fernelius betalar hästen, och interesse 6. pro cento för den tijd 
penningarne äro borta, effter som han är Anders Michelssons man, sökiandes 
han sedan sin man det bästa han gitter.

VI. Jonas Fernelius lofwade effter föregående förmaning att innan 3. dagar 
betala de 31. d. kopp«r:t som han effter obligation är skyldig till M. Ericum 
Micrandrum.

VII. Wachtmäst:n Pälle Pärsson klagade att Laur. Laurinus Holmensis i kyrc- 
kan kallat wachten korfwar; och sedan i går på ijsen kallat honom hundzfott. 
Andreas vice Cursor inkom, sade det Laurinus kallat wachtmäst:n du, men 
intet hördt något skiälsord. Laurin: iag kallade dem intet korfwar, men då han 
kallade mig belghunder, swarade iag, war sielf en belghunder du snehufwud. 
Olaus Olai en diekne witnade att Laurinus nämbt korfwar i kyrckian.
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Petrus Bagge inkom, nekade sig kunna wijdare referera hwad som passerat 
dem emällan i kyrckian, utan då och då hörd t ett ordh, men intet skielsord 
på någondera sidan. Laurinus swarade på tillfrågan sig wara 7. åhr gammal.

Sententia. Laurinus böter för itt skiälsord som han sielff tilstått, 6. mk sÖlfrt.

Dhen 28. Octobrö
trädde Rector och Professores tilsammans i gamble Academien effter hög- 

mässo gudztiensten, då Rector
1. berättade h. Qvaestorem fatt bref från cammereraren Blanck i Gäfle, att 

gouverneuren förklarat sig på Acad:s breff, att han intet kan limitera Kongl. 
May:tz sig tillhanda kombne ordres angående kyrckiotijonden i Helsingeland, 
utan will Academien något i det fallet winna, måtte hon sökia H:s Kongl. 
May:tz allernådigste förklaring der öfwer.

Resolutio. Effter landzhöfdingen som är praesident i Kongl. Cammaren wäntas 
hijt om måndag, woro rådligt att tala med honom der om, att han wille wara 
Academien här utinnan beforderlig.

Dhen 30. Octobm
woro Rector och Professores tilsammans uti gamble Academien, då
I. Rector berättade swar wara ankommit ifrån h. landzhöfdingen Johan Flem- 

ming uppå Acad:s till honom för någre dagar sedan afgångne breff angående 
Upsala tullqwarn som man befarade skulle wijd Reductions wäsendet komma 
ifrån Academien. Samme swar uplästes, och befans af det innehåld, at wälb:te 
h. Flemming contesterar sin goda benägenheet emot Academien, hwars bästa 
han med all omwårdnat skall sökia conservera, så wijda det fundament wid 
sidste rijckzdag förordnades, någon uthwäg tillåter.

II. Breff ifrån de döpte judarne i Stockholm, hwar uti de betacka Acade
mien, för det hon hafft sin fullmächtige som stådt i des ställe fadder till deras 
doop och christendomb, gifwandes och så något wijd handen huru der med till
gått.

III. Proponerade Rector, at emädan h. landzhöfdingen, som förmentes i desse 
dagar skola hijt komma, ey är till förwäntandes, emädan skrifningen blifwit 
upskuten; kunnandes altså Acad:n icke såsom slutit war fa här tillijka honom 
i det ärendet angående Reductions wärcket, som befruchtades skulle öfwergå 
Acad:s kyrckiotijonde i Helsingeland, helst effter breff war ankommit ifrån 
camwereraren Blanck att gouverneuren intet kan limitera H:s Kongl. May:tz 
ordres. Man fördenskull måtte skrifwa här Gyllenhoff till här om, och sända 
honom tilhanda copie af biskopens Carl Carlssons breff, angående H:s Kongl. 
Mayt:tz förklaring öfwer Academiens bijbehållande wijd dess rättigheet och 
förmån, och att hon ingen reduction skulle underkastas. H. Qvaestor sade intet 
ännu wara tilbudit, det han wiste, att Academien skulle mista sin kyrckio
tijonde, utan at H:s Kongl. May:tz bref och ordres allenast wara till alla landz- 
höfdingarne afgångne, att all kyrckiotijonde måtte wara intagen till d. 24. 
Octobm, hwilket emädan det faller Acad:n altför swårt, den samme så snart 
att inskaffa, i ty bönderne intet kunna komma der med fram förr än något 
på wintaren då siöarne och kärren tilfrusit; fördenskull hade breff författa[t]s 
till gouverneuren i Gäfle, hwar uti honom gifwitz wijd handen desse swår-
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heter, att kunna så snart intaga Acad:s kyrckiotijonde, med begäran han wille 
förträda Acad:s ursächt hoos Kongl. May:t om hon med bem:te tijonde till 
den tijden ey inkommo; hwar på canvwereraren Blanck sedan på h. gouver- 
neurens wägnar swarat, att det stod honom intet till att limitera H:s Kongl. 
May:tz ordres, utan om Academien wille winna något, så måtte hon sielf sökia 
H:s Kongl. May:tz förklaringh. Öfwerlades altså nu huru Acad:s kyrckiotijonde 
måtte och inkomma, emädan det berättades att alle andra som hafwa slijk 
tijonde der med inkommit, och slötz att Carmen straxt sändes dijt upp, och 
drager behörig försorg at tijonden kan inlefwereras. Kunnandes sedan Acad:n 
sielff om något öfwer tijden drögs, hoos H:s Kongl. M:t inkomma med under
dånig ursächt, och remonstra//on om den swårheet som der uppe wijd kyrckio- 
tijondens intagande infaller, och altså i underdånigheet anhålla om dila//on med 
des införsel till bättre in på wintren de tillkommande åhren.

IV. Giorde h. Rudbeck påminnelsse om åkerwäsendet, och execution i 
Behmers saak. Somblige mente att breff skulle der om afgå, så till Kongl. 
HoffRätten, som till h. landzhöfdingen. Men andre sade att någon expres skulle 
frambättre öfwerreesa, att drifwa på uthslag i bägge sakerne. Hwar wijd det 
och bleff. H. Qvaestor berättade att Kongl. Revision med särdeles missnöye 
uptagit det Behmer åter bortresst olofl. så at saken fördenskull intet kun
nat uptagas, såsom ärnat war.

D. 2. Novembm.
Consistorium minus d. 2. Novembr/r närwarande Rectore D. Hoffwenio, 

[D. Benzelio], h. Gartman, h. Spole, h. Wulff, och A. G. Secret:o.
I. Förekom Acad:ae wachtmästaren anklagandes studiosos Samuelem Swebi- 

lium och Arendt för oliud och grassation, hwilket tilförende finnes i sidste 
Consistorio om dem klagat.

Rector dlsporde Swebilium hwij han sidste gången citerad icke comparae- 
rade?, sade honom fördenskull blifwit belagdh med böter. Swebiliz/jv Då Cursor 
war hoos mig, nämbde han intet hwarföre han stämbde mig, icke deste mindre 
war iag sinnad at upkomma, men effter iag den dagen, då Consistorium war, 
fick fremmande, glömbde iag altså bort att gå upp. Calvam nimis hanc dec
larationem et excusationem judicavit Consistorium.

Wachtmäst:n sade en folgt Söderholm, som skrijkit tillijka med honom, 
intet wettandes förwist hwilkentera af thesse thet warit.

Swebilius: Jag war intet ihoop med honom då, utan bortgången. Det skall 
ingen kunna bewijsa mig den afftonen ropat, eller giordt det ringaste oliud, 
och hwad Söderholms bekännelsse widkommer, som han giorde här i sidste 
Consistorio, så angår den Arendt och icke mig. Arendt sade sig fuller warit 
ihoop med Söderholm, men intet ropat eller skrijkit det ringaste, utan då 
Söderholm trallat och ropat, sig förmant honom att wara tyst och stilla. Wacht- 
mäst:n: någre roop hörde iag gifwas, men itt i sönder, det hörde iag och 
Arendt Söderholm tijga; fördenskull kunde Consist:m för detta målet ey finna 
Arendt skyldig att beläggias med något straff.

II. Inkom och monsrr Tunderfeldt continuerandes med sin klagan på Sam. 
Swebelium, Söderholm och Arendt, för det de kallat honom hunswott, hafwan- 
des och dem misstänckt före at haf:a kastat en steen genom hans fönster.
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Rector frågade om han hade någre wittnen tilstädes, hwar om han sidst blif- 
wit påmint. Tunderfeldt: Jag har min dräng Erich [Olsson] som skiöt effter 
dem, och såg huru de woro klädde. Dunt[e], som och så war hoos mig samme 
gång, har iag fuller bedt upkomma, men han will intet emädan han förlijkt 
sig med Söderholm uti en annor saak a part; fördenskull beder iag Eder Magni
ficens och V. Consistorium wille låta upfodra honom att witna här om. Cursor 
sändes åstad att kalla honom upp, och i medier tijd tilhöltz drängen Erich Ols
son att referera hwad han wiste. Han berättade således: Då de kastade in med 
stenarne i min herres kammar, lopp iag till med bössan, och skiöt effter dem 
igenom fönstret, och då såg iag en hafwa hwijta strumpor, och en hafwa kappa 
med mässingz spänne uti bröstet; de ropade, hunsswott kom här uth, dant- 
zandes nedre för wårt fönster. Duntfe] sade: det är Swebilius, iag kiänner igen 
hans röst. Swebilius, Söderholm och Arendt nekade sig ropat hunsswott, 
mindre kastat någon steen in, eller dantzat nedre för fönstret, och ingen kunna 
det någonsin bewijsa; sade sig fuller warit uthe, Arendt hafft hwijta strumporne, 
och Söderholm kappan, men kommit uth sedan det skiöttz utur Anders 
Anderssons [Hoffmans] källare. Swebili/w och Arendt bekände sig hört skiutas, 
men Söderholm nekade sig det hört.

Tunderfeldt: Jag såg Eder, då min poike skiöt, tillijka med wachtmäst:n, 
som det tilförende bekänt.

Wachtmästaren inkallades och tilspordes om han såg desse då det skiötz? 
Wachtmäst:n: rätt som det skiötz lopp iag tillijka med en wachtdräng, hwilken 
iag intet mins hwem det war, att see effter hwarest som det skiötz, och då 
iag kom uth fick iag see desse twå, en med hwijta strumpor och en med kappa, 
stå uti källerporten hoos Anders Andersson, och ropa hunsswott, hwilket iag 
tryggeligen will gå eedh på.

Söderholm och Arendt nekade sig nämbt eller ropat hunswott, doch tilstodo 
de sig stådt i porten, men intet kommit uth förr än det war skutit. Sade att 
det wore flere compagnier den afftonen lustige, som och sute på källaren, och 
kunde hafwa extravagerat, men sig icke giordt det.

Nu upkom Dunt[e], och inkallad effter aflagd wittneseedh, effter bägge 
parterne wore tillfredz der med, berättade som föllier: När mons:r Tunder
feldt, Reenstierna och iag såto wijd bordet i Tunderfeldtz kammar, kastades 
twenne stenar in genom fönstret, hwar på Tunderfeldtz dräng lopp till och 
skulle skiuta effter dem, men det klickade för honom förste gången, derföre 
spände han åter upp bössan och skiöt, straxt der på hörde iag en röst in under 
fönstret som ropade hunsswottar. Swebilii röst hörde iag och, som begärte sin 
wärja.

Swebilius tilstod sig begärt sin wärja, men det hade han intet giordt i någon 
ondh mening, utan då han skulle gå bort af källaren sig begärt henne; nekade 
sigh hörd t nämpnas någon hunswott, mindre att han skolat så ropat.

Wachtmästaren sade sig wara beredd att swärja der på, att en af dem som 
stodo i källardören ropade hunswott. Swebilius: iag will och kan och så swärja; 
men hwad I swärja thet taga i penningar före. H. Spole: Achten Eder Swe- 
bili hwad i säyen. Wachtmäst:n, det skall aldrig någon ährlig karl kunna bewijsa 
mig. Jag begär att Eder Magnificens wille tillhålla honom att bewijsa det om 
han gitter, eller låta honom plichta derföre wederbörl. Swebilius: Jag kan det
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intet bewijsa. Wachtmästm, hwarföre säya I då det I intet kunna bestå; om 
iag tagit penningar af någon och witnat falskt, och det kan mig öfwertygas, 
så will iag intet wara wijd tiensten längre. Swebilius: om iag far betänckia 
mig, så tör iag bewijsa Eder det; iag står och till det iag har sagt. 1 satt ju 
en gång intet långesedan och drucko med en bonde på källaren, som skreek 
och ropade, den gåfwo I intet an. Wachtmäst:n, det war om liusa dagen det, 
och det kommer icke heller här wijd, ty det kan intet betyga mig hafwa 
wittnadt orätt och tagit derföre penwingar. Swebilius: min mening war icke 
heller att skylla Eder för att hafwa tagit penningar för falskt wittne, utan att 
I intet angifwit alla som druckit och giordt oliudh. Honom förehöltz af Con
sistorio att han med klara och uthtryckelige ord belagt wachtmästaren der med, 
att han skulle hafwa tagit penningar och wittnat falskt, ty så föllo ju Eder ord, 
sade Rector, att hwad wachtmästaren swär det tager han penningar före. Swe
bilius: Det war intet så min mening, iag må fa uthtyda mina ord. Wachtmästm: 
orden kunna ju intet annorledes uthtydas, än som de falla och i sig sielfwa 
bemärckia. Rector och Consistorium tilsporde honom altså om han förmenar 
sig wara befogad at excipera emot wachtmäst:n, med ipindre han ju måtte 
wittna. Swarade ney, han må giärna wittna. Tilbödo och ^de andre att befrija 
sig med eed, att de hwarcken kastat steen eller kallat m:r Tunderfeldt huns- 
wott. Tunderfeldt: Jag såg ju Eder under mitt fönster dantza. Söderholm: iag 
måste gå den wägen och der förbij då iag gick hem. Parterne afträdde, och 
effter något öfwerwägande, tyckte Consistorium wara mycket betänckeligit att 
låta dem gå eedh, emädan wachtmästaren, som är eedswurin, bekänt på dem att 
de ropat hunswott williandes giöra sin eed der på; wara och så icke alt så re
digt här wijd att absolute på wachtmästarens allena bekännelse fålla och döma 
dem; utan meente altså, att af de andre parterne som såto på källaren samma 
gång, och kunna en annan Consistorii dag upkallas, torde någon uplysning i 
saken stå at förmoda. Hwarföre parterne inkallades och sades af Rectore att 
emädan till denne sakzens nogare uplysning, ännu behöfwas de andras up- 
kallande och affhörande, som såto samme affton med dem på källaren, förden
skull kunde denne gången ey wijdare åthgiöras, utan uti näste Consistorio 
skulle de hafwa uthslag här utinnan att förwänta. Här uppå begärte wachtmäs
taren att Swebilius måtte swara till det han beskylt honom före, nembl. att 
hafwa tagit penningar och wittnat orätt. Swebilius förklarade sig intet haf:a 
så meent, utan att han intet alle angif:r, som grassera, utan tagit derföre mutor. 
Consistorium sade Swebilio att han med runda ord belagt honom med den be- 
skylningen, att hafwa tagit muter för falskt bewittnande, hwarföre han borde 
på wachtmäst:n anhållande swara honom competenter, så wäl som och för det 
han jämwäl beskylt honom, att han låtit besticka sig af somblige som grasserat, 
och dem fördenskull ey angifwit. Wachtmäst:n: om han kan bewijsa mig det, så 
begär iag intet, som iag ey heller är wärd, at blifwa wijd min tienst. Swe
bilius: Hwad det anbelangar att I tagit penningar af en och annan som grasserat, 
och intet angifwit dem, det skall iag bewijsa eder. Wachtmästm: giör det så 
will iag qvittera min tienst. Der med de denne gången skildes åth.

II [bis]. Förekom klåckaren Samuel Johansson, beswärandes sig öfwer präs
ten h. Thure Åkerblad, att han emot sitt dlstånd och S:s lag bygt en natt- 
stufwuswala öfwer hans tak uti Ekeby gården, hwilken emädan han är honom
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till stoor skada, i ty hans giäster löpa på hans taak och trampa det illa, slå 
och de uth sine pissbäcken der på, han fördenskull måtte rijfwas och flöttias 
dädan.

H. Thuro: Jag beder Eder Magnificens och V. Consistrm att iag kunde få 
mätning och syyn der på, emädan uppå den uthräkning af qvadrat alnerne som 
kyrckioboken innehåller, hwar om han upwijste Krokens och sysslomannens 
attest, fattas 14. al:r som äre kombne ifrån Ee[k]ebygärden.

Klockaren: Kunna I då bewijsa att iag tagit bort den delen som fattas Eder? 
H. Thuro: derföre begär iag nu syn och mätning. Klock.: Jag har så länge suttit 
i den gården, och ingen har klandrat på att iag hafft någon deel borta; iag 
har och ingenieurens afmätning och stadsens fasta der på. Jag beder att han 
emot S:s lag ey må fa mig till gravation hafwa sin swala öfwer mitt taak. 
Thuro: I lofwade mig då iag bygde, att iag skulle fa sätda swalan såsom han 
nu står, beropade till wittne Mats Gregertsson, hwilken inkom b bekände, att 
Samuel Jahansson gifwit Åkerblad tilståndh att byggia, och hade han welat 
giordt något inkast uti bygnaden, så måtte han ju giordt det då wij höllo på 
att byggia, och han gick der hwar dagh. Samuel Jahansson: Jag sade aldjd 
till Eder att 1 intet skulle byggia mig till gravadon och last, intet gaf iag Eder 
loff så att byggia, och fast iag nu tegat och intet hafft tijdh att sökia Eder 
för rätta, så kan doch min rätt mig ey ännu förtagas, sade sig och, om Åker
blad äntel. står på syn, wara der medh nögd. D:r Benzelius frågade Samuel 
Jahansson hwarföre han icke hindrade honom då han upsatte swalan? Sam. 
Jahansson: Jag kunde intet troo att de skulle wara så dristige och byggia in 
på mitt taak. Åkerblad sade att det graverar honom ingen ting. Sam. Jahansson 
swarade att det läker der igenom, och hans bygning skämmes nog der af. 
Fördenskull och emädan Åkerblad anhöll om syn, hwar med Sam. Jahansson 
förklarade sigh och så nögd, och ingen af Consistorialibus wiste beskaffen
heten af swalan etc. bewilliades dem syn och at på Acad:s wägnar Qvaestor h. 
Arrhenius, och fougden Klinten förrättar den samme, kunnandes Sam. Jahans
son försee sig med någon af stadzens medel, som det och så giör tillijka på 
någon dag, som parterne kunna förenas om.

Dhen 2. Novembm
höltz Consist:m majus närwarande Rectore D. Hoffwenio, D. Petro Rud- 

beck, h. Skyttz, h. Gartman, h. Rudbeck, h. Norcopense, h. Spole, M. 
Columbo, h. Wulff, M. Micrandro, h. Peringer, h. Qvaestore och Secret. A. 
Goed.

I. Beswärade Rector sig att Acad.s 1679. åhrs book ännu intet blifwit färdig 
giordh af bookhållaren, som Kongl. C amwaren så strängei. befalt skulle öfwer- 
lefwereras; sade att Kongl. Camwar Collegium skall mycket otåligt uptaga 
sådant Academiens uteblifwande, hwar till Rector frågade hwem orsaken warit, 
emädan han straxt uppå wälb:e Camwar Collegii breff låtit genom Secreteraren 
extrahera utur protocollet, hwilka som det åhret warit inspectores aerarii, och 
dem tillijka med flere wederbörande gifwit en behörig påminnelsse, om bem:te 
bookz förfärdigande och öfwersändande till den Kongl. Camwaren. Consistoria- 
les mente att effter bookhållaren intet giordt boken färdig, skulden förden
skull bestodo hoos honom. H. Qvaestor: Man kan intet läggia all skulden på
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honom, utan det står en stoor deel hoos fougderne, som intet inkommit i 
tijdh med sine rächningar, och andra orsaker med, som bookhållaren wäl lärer 
uptäckia, och iag sedan wijdare skall omnämpna. Bookhållaren inkallad tilspor- 
des hwij boken ännu intet blifwit färdig effter Rectoris till honom giorde på- 
minnelsse och befalning? Bookhål:n: Ehuruwäl iag nog weet att Eder Magni
ficens och Ven. Consist:m tänker att skulden står hoos mig, lijkwist skall det 
befinnes annorledes. Jag har bedt fougderne inkomma med sine rächningar till 
midsommaren, men de hafwa det ey giordt förr än åhret effter. Rector: hwem 
af fougderne haf:r så försummat sig? Bookhåll:n: Jacob Ringius lefwererade 
intet sine rächningar förr än i Martio i åhr, som han bordt lefwerera i Junio 
i fiol. Äfwen så Anders Winter inkom intet med sine rächningar för än d. 
1. Julii 1681. som han hade bordt öfwergifwa d. 25. Junii 1680. Rector: 
Det är ju en lång tijdh sedan Martii och Julii månad, nog han I kunnat giordt 
boken färdig sedan. Bookhålkn Jag har dess utan så mycket giöra, för än iag 
far richtigheet med de medlen som gå igenom andras händer och icke h. 
Räntmästarens och fougdernes, och iag kan ändå intet få af dem någon under- 
rättelsse hwad dee upburit, som lijkwäl skall införas i rächningarne. Klagade 
och at det faller honom wid böckernes förfärdigande mycket beswärligit med 
praebendehemmanen, som han sade sig ey wetta när uppå deras huussbönder 
omskifftning blir, begärandes att ingen måtte fa någet praebendehemman, förr 
än han igenom h. Qvaestorem blir der uti immitterad. Det samme betygade och 
h. Qvaestor att der wijd stoor beswärligheet fördenskull infaller.

Slöttz altså, att 1. här effter inga medel skola gå igenom privatorum händer, 
utan h. Qvaestoris, skolandes ingen af exercitiemästarne, hwarcken fåchtemästa- 
ren eller berijdaren, eller någon annan, hafwa giöra med de till exercitiestaten 
anslagne hemman, utan uthlagorne der af skola dem i wederbörlig tijd lefwe- 
reras igenom h. Qvaestorem. 2. Att, när någon Professor döör, eller annat om- 
skiffte med praebenderne blifwer, ingen som effterkommer skall fa stiga till 
praebendet, utan Qvaestor honom der uti immitterar, och antingen sielf eller 
genom Acad:s fougde inventerar honom hemmanet i händer, hwilket skall här 
effter hållas pro regula.

H. Qvaestor: Att fougdarne intet inkommit med rächningar förr än åhret 
effter, det är skedt der af att medlen warit anticiperade en tijd bortåth, hwar 
om iag förledet åhr månde giöra påminnelse, och fick resolution der på att 
den anticipation skulle uphäfwas; men effter det är nu så nys begynt wärck, 
och böndren icke äre wana att giöra richtigt med fougderne så snart, förden
skull går det något swårt; dock skall iag med all flijt drifwa det i sitt gamble 
skick igen med dem. Jag begär och at hwad i Consistorio resolveras måtte 
blifwa fast och hafwa wederbörligh efftertryck, och at Rectores till des exe- 
cudon wille giöra nöyachtig handräckning, hwilket lofwades. Berättade och h. 
Qvaestor sig fatt breff ifrån Anders Winter, att han intet kunnat fått intaga 
kyrckiotijonden ännu i Muncketorp, emädan pastor [Daniel Unger] der sam- 
wastädes bortrest med tertial listan, hwilken han och sedermera hemkomwen 
lembnat effter sig på en båt, som i denne oförmodelige frosten frussit fast i 
wägen, så at han ey heller än kunde wetta, huru snart tertial listan lärer komma 
och intagningen skee der effter. Rector qverulerade at och Carmen äfwen så 
försummat sig att intaga kyrckiotijonden i Norland, och at alle andre det giordt
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men Academien intet, hwilket torde henne illa båta. H. Qvaestor swarade att 
Carmen fatt ordres att skynda sig der medh, och då H:s Kongl. May:t får wetta 
skälen der till, så lärer intet skada. Om Academien inlefwererar upsatts på 
spanmålen, så är det och lijka mycket, ty H:s Kongl. May:t will allenast giöra 
sig underrättad om qvanto. Hwar wijd det och denne gången bleff. Rector för
mante bookhållaren alfwarl. att skynda sig med böckren. Han swarade att innan
14. dagar skola de wara färdige, begärandes att Consistorium wille hafwa 
honom ursächtad. Slötz och att ett ursächtelsse breff afgår till Kongl. Camma- 
ren här om.

II. Berättade h. Qvaestor at emädan för åhr 1679. h. Lundius upburit halfwa 
räntan af Willinge och heela räntan af Bärby, så har han fördt på hans lön 
halfwa Bärby räntan, emedan det på annat sätt intet kan upföras i rächningarne. 
Resolutio. Det är rätt; kunnandes h. Qvaestor tala med h. Lundio här om.

III. Uplästes itt breff ankommit ifrån H. RijckzDrottzens Excellice för en 
tysk baron ifrån Edlingen Francisco Maximiliano, som antagit den lutherske 
religion och sålunda begär fa conferera med någre af theologis, sampt blifwa 
soulagerad med någre medel, antingen af cassa studiosorum eller andre uth- 
wägar. Hans suppliqve på latin uplästes och så, och befans af samme innehåldh.

Resolutio. Angående hans begäran om conferencen med någre theologis, det 
giöra hh. Professorerne i facult. theol. behörig anstalt om, det de och lofwade; 
skolandens han och få af cassa studiosorum till en klädning 100. d. koppört, 
elliest tilsade och så hans högwyrdigheet pastor honom något af kyrckians cassa.

IV. Giorde Rector påminnelsse om judarnas fadderpenningar, sade sig låtit 
upkalla nobilium praeceptores, at fråga dem om de willia gifwa något, emädan 
de äre bud ne. De inkallades och notificerades här om, med förfrågan om de 
willia betänckia bem:te döpte judar något i faddergåfwa, effter som de och 
tillijka med Professoribus blifwit inviterade till den acten?

De swarade at emädan de måtte lefwa i alt effter ordres ifrån sine patroner, 
så begära de dila//on till des de det fått notificerat dem, och kunna fa swar 
tilbaka, helst effter hwar och en hederligen täncker gifwa der till. Hwad hh. 
Professorerne skulle gifwa bleff nu intet slutet, emädan de sins emällan der 
om icke kommo öfwerens, ty somblige wille gifwa intet mehr än 6. somblige
9. somblige och så 12. dr.

V. Rector frågade huru med execution i M. Boos sak lijder? Resolutio. H. 
Rudbeck swarade att Roxen lofwat immission i morgon.

VI. Berättade Rector befal:n Rox klagat at de 2. t:r som han nutit för sitt 
omak wijd kyrckiotijonden honom blifwit fråntagne uti fougden Larss Olsons 
[Unonii] tijd, och honom till äfwentyrs upburit dem, frågandes om han giordt 
Academien något emot, emädan han så mist bem:te tunnor, ehuruwäl han dock 
ingen rätt har, att stå der på. Resolutio. Det sees effter om Lars Olsson fördt 
dem på Roxen, skolandes Roxen för det beswär han har en och annan gång 
för Acad:n fa dem igen, och kunnandes de sedan föras som wanligit tilförende 
warit i rächningarne aff bookhållaren.

VII. Slötz på h. Rudbeckii påminnelsse och begäran att en karl antagas att 
afskrifwa documenter och rächningar i Bringii sak och betalas med 8. öre 
koppört för arcket.

VIII. Sade Rector sig blifwit på sitt ämbetz wägnar förorsakat at påminna
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hh. Professorerne tili flijtigheet uti lectionibus publicis, helst emädan han för
nummit det skall H. Rijck2Drottzens Excell.ce beswärat sig öfwer sitt bord 
att någre warit oflijtige i synnerheet i facultate theologica, hwilket han bad 
Decanum ejusdem facultatis låta wara sig recommenderat att förmana dem som 
wederbör der till. Hwilket han och lofwade.

IX. Uplästes Petri [Albogii] Cursoris sons Petri suppliqve på latin författad, 
der uti han deprecerar sine för begångne ungdomens feel, begärandes få 
komma till deposition. Der om supplicerar och hans moder (hwars suppliqve 
och så uplästes). Rector sade modren mycket gråta och bedia, och fast än det 
förr woro resolverat det han längre dröya skulle, så wille lijkwist hon gå i 
caution för honom att han skall bättra sig här effter, och föra ett en student 
anstående lefwerne. Resolutio. Sub sponsione Rectoris slipper han fram till 
deposition, och admoneras alfwarl. att lefwa wackert, stilla och flijtigt i boken.

X. Olai Schroderi Rectoris gymn. Geval. swar på Consist:ii till Gäfle gymnas, 
afgångne breff om scholare Petro Andreae uplästes, der uti han 1. förklarar 
sig hwarföre han kallat hans fader otijdig. 2. Rectorem scholae utan fog med- 
deelt honom testimonium, det honom ey heller woro dllåteligit at fa giöra. 
3. Petrum Andre« blifwit befunnen ocapabel till studia academica, i sitt näst 
för des afreesa undergångne examine, hwar om hans prof uti latinen, som inne- 
lycht medfölgde kunde gifwa wittnesbörd.

Consistorium tyckte det wara skäligt att Rectori gymnasii defereras den re- 
spect af sine disciplar, att blifwa anmodat om testimonio då de reesa der till 
ifrån. Och altså resolv:s at denne Pet. Andr. blifwer tilbaka wijster att bedia 
om förlåtelsse hoos Rectorem gymnasii och begära des testimonium, förr än 
han kan komma fram till deposition.

XI. Anmälte Decanus philosophi« någre willia disputera, såsom äre 1. Eure- 
lius Vermel. de admonitione. 2. Georgius Holstenius Wesm. de geniis. 3. Joh. 
Fabriin Wermel. de celotypia. 4. Jonas Leut [Löth] Calm. de paradoxo Stoico
rum, an peccata sint «qvali«. 5. Nicolaus Viboniiw Ang. de coetu malorum.
6. Swebilius de affectibus.

XII. Rector angaf remsnidaren [Wendelberg] och Per Persson wara citerade 
uti den saak som warit förr uti Consistorio minori och nu per supplicationem 
kommit till majus, emällan honom och wachtdrängen Per Persson. Men effter 
remsnidaren som effterfrågades icke war tilstädes, fördenskull belädes han med 
3. mk sölf:tz böter för försutin stämbning.

XIII. H. Qv«stor sade det befakn Anders Winter skrifwit det inspectoren 
[Karl Henriksson] wijd Strömsholm intet är så obenägen att tilhandla sig 
kyrckiotijonden effter Consistorii förslag, allenast han kunde fa skiäligt kiöp 
der på, hwar om h. Qv«stor begärte nu Consistorii sluth, påminnandes der 
hoos att han, inspect:n, låter äntel. böndren föra spanmålen åth Kopparbärget, 
på det de icke måtte få i framtijden någon owana der af, då Academien qvitte- 
rar handelen med inspectoren. Hwilket Consistorium och agreerade. Resolutio. 
Consist:m tycker enhällel. att han måtte gifwa 8. d. för tunnan, kunde Wint- 
ren, som med honom handlar, få mera woro bättre.

XIV. Frågade Qv«stor h. Arrhenius huru det skall gå med den emällan 
Acad:n och h. Rosenstierna verserande saak, som warit för lagmanstinget denne 
gången, och Rosenstierna som sielff här warit exciperat att h. Lundius wore
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Acad:ae betiente, och kunde sålunda i den saken ey dömmas, ehuru och honom 
blifwit swarat, att h. Lundius intet tänckt sittia i den saken, utan welat sättia 
andre owälduge domare i sitt ställe. H. Decanus facultatis philos. sade sig talt 
medh h. landzhöfdingen Duwalt i Stockholm, som och är interesserat med 
Acad:n i saken, och han welat sökia Hans May:t der uti. Resolutio. Academien 
skrifwer honom till, och begär han wille låta Acad:n wara sig recommenderad 
att drifwa des rätt på behörig ort; hwar uti och så gifwes honom wijd handen 
hwad som i saken kan wara passerad här wijd lagmanstinget. H. Qvaestor lof- 
wade willia conferera med h. Lundio här om, hwad här uti står till att giöra, 
hwilket och med det samme kunde förständigas h. landzhöfdingen Duwalt.

Dhen 4. NovembnV
woro Rector D:r Hoffwenius, h. Ol. Rudbeck, h. Spole, M. Micrander, och 

Secret. A. Goed. i kyrckan tilsammans och uplästes
1. Ett breff till Kongl. HofRätten angående Leusners der inlagde documen- 

ter, hwar af Acad:n begär en gunstigh communication.
2. Slötts att det breff som till enskyllan för Acad-.ns uteblifwande med räk- 

ningeböckren till Kongl. Cammaren afgå skall, blir af det innehåld, at 1679. 
åhrs book är nu färdig och fattas intet annat, än at hon inbindas och revide
ras, hwar på hon strax skall öfwersändas. Men 1680 åhrs book intet kunna 
blifwa färdig effter constitutiones för än wijd slutet af åhr 1681, hwilket kom
mer der af att effter Kongl. förordningar sidste uthdelningen sker wijd Thomas- 
mässa till stipendiaterne, så at boken intet förr kan slutas. Desse breff af- 
ginge samme dag effter middagen med posten.

Dhen 6. Nov.
trädde Rector och Professores tilsammans i gamble Acad:n hwarest Rector 

berättade breff ankommit ifrån Kongl. HoffRätten i Stockholm angående Eren- 
skiöldz och Samuel Arfwidsons dråpmål. Breffwet dat. 3. Novembr/j uplästes 
hwar uti giöres påminnelsse att Consist:m will låta sig högst angelägit wara att 
företaga bem:te mål, det aldraförste som skie kan, och der med effter lag och 
laga stadgar förfara; emädan det icke tienar, att låta sådane blodsaker länge 
liggia.

Res:o. Swar der på afgår med det första att Consistorium intet kan förr 
lagl. ransakningen fortställa, förr än allesammans wittnen äre ankombne, hwilka 
Consist:m har låtit stämma effter det som S. lagh förmår, emädan de äre utom 
lagsagu, till 6. wekor, hwar med och wederparten och låtit sig åthnöya; skolan
des Consist:m desse blodsaker icke öfwer sig draga, som det ey eller någon 
tijdh tilförende det giordt.

II. Uplästes Nils Beronii protest emot Erenskiöld, att honom icke måtte 
tillåtes att fa hafwa någon advocat utan sielf swara för de skäl, som i protesten 
wijdlöfftel. finnes. Resolutio. Emädan Kongl. HoffRätten bewilliat honom att fa 
swara genom advocat så kan det nu ey annars skie, skolandes dock Consist:m 
effter lag och rättwijsan der med procedera.

III. Bewilliades Germundo Landström O.G. 6 dr sölf:t af fisco studios:m til 
hielp i des fattige och siuklige lägenhet.
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D. 9. NovembrrV.
Consistorium majus d. 9. Novem br/j närwarande Rectore D. Hoffwenio, 

D. Benzelio, M. Petro Holm, h. Hind. Schytz, h. Joh. Gartman, h. Carolo 
Lundio, h. Ol. Rudbeckio, h. Claudio Arrhenio, h. And. Norcopense, h. And. 
Spole, M. Joh. Columbo, M. Matth. Steuchio, h. Nie. Wulff, M. Jul. Mic- 
randro, h. Joh. Bilberg, h. Gust. Peringero, h. J. Arrh. Qvaestore och Secret:o 
A. Goeding.

I. Uplästes 111. Cancell. recommenda//on af d. 6. Sept. för studiosis Petro 
Hagelberg och Johanne Brandiin, att för deras fattige och slätta tilstlnd skuld 
förhielpas till stipendium effter Consiståi bepröfwande. Resolutio. De recom- 
menderas som wanligit är till faeulteten och undergå examen.

II. Proponerade Rector den fremmande ankombne, och af H:s höggrefl. 
Excellxe RijckzDrotsen recommenderade teutschen Franciscum Maximilianum 
af Edlingen, hwilken af Consistorio undfått 100 d. kopp*r:t och af kyrekian 
36. d., der uppå begära reconu»enda//on aff Consistorio till Hans Kongl. May:t 
hwilken om honom bewillies må, Rector nu sade sig willia deliberera om medh 
hh. Professoribus, emädan bem:te tieutsch försportz sedermera wara af wanar- 
tigt sinne, och en och annan så af högre som lägre stånd här i rijket, med 
förachtelige ord och sinistris judiciis förolämpat, såsom och befunnitz i facul
tate theologica en ignorant, och den, som intet alfware har att sökia någon con- 
version, utan fara med idel fafångia och bedrägerij. Hwar om Decanus facul
tatis kan giöra uthförligare relation.

Decanus faeult. theol. h. Skyttz berättade om honom sålunda: Ifrån den 
stund, som Hans höggrefl. Excellxes H. RijckzDrottzens breff i Consistorio 
academico uplästes, kallades straxt facultas theologica tilsammans, att, effter 
teutschens egen begäran, deliberera om sättet att företaga honom hans scrupu
los uti religions articulis, slutandes att han skulle upkallas i faeulteten, hwilket 
när iag honom föredrog, nekade han sig willia komma up i faeulteten, utan 
allenast conferera med någon i synnerheet hemma. Jag bad honom altså komma 
till mig, det han och giorde, hafwandes ingen ting i werlden, som af något 
wärde war, att fråga mig eller säya utan i någre adiaphoris. Sedan när det för- 
lödz om honom, att han war en belackare, och wräkit utur sig en hoop skam
lige ordh om en och annan, sammankallades faeulteten åter igen, och då sade 
iag honom att han ändtel. måtte upkomma. Wore altså tilhopa med honom i 
går i faeulteten och togo oss tilfålle at tala med honom om hans inlagde scripto 
eller oration, som han det kallar, hwar wijd han fans så enfaldig så det war 
skam åth, kunde intet läsa symbolum apostolieum, eller giöra besked för sig 
i någon troos artieul. När wij frågade honom qvid est fides? swarade han, 
est Deus; intet wiste han heller fidei actus, qvi et qvotuplices sunt. Fermentum 
om transsubstantiatione hade han, fast än han i Stockholm gått till Herrans hög- 
wärdige nattward; Chr/jtum secundum humanam tamen [?] na///ram opus re
demptionis peregisse.

D. Benzelius: Han är en sådan som ignoranterne i påfwedömmet, som hafwa 
fidem implicetam och wetta icke hwad de troo. En bonde i Waxala skall myc
ket bättre wetta än denne sine credenda, och giöra bättre besked för sig. 
Sedan upplästes en skrifftelig författad attest om en hoop förachtelige omdöm- 
fl/en som han öfwer disken i härbärget fält, så om H:s Kongl. May:t sielff,
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och Rijckzens Rådh, som och om Rectore och någre Professoribus, samme 
attest war underskrifwen af Adjuncto L. Wadensteen, studiosis G. Skragge, 
J. Brunnero, E. Borg, M. Helstenio, J. Bellman, hwilka och tilböde sig att 
bekräffta den samme med liflig eedh; men emädan Consistorium icke wille låta 
teutschen komma in, som ey eller sorterar under detta foro, fördenskull blefwo 
de ey infordrade till eed, utan deras attest lades till wijdare förfarande ad 
acta. Bleff och slutit att H:s Höggrefl. Excellice RijckzDrottzen notificeras 
här om, och der uti infattes generaliter innehållit af bem:te attest, att han an- 
grijpit med sine förachtelige omdömwen både H:s Kongl. May:tt, Rijckzens 
Rådh, Rectorem och Professores, afwachtandes Consistorium i ödmiukheet, 
Hans Höggrefl. Excellrces höga rådh och omdönuwe der om till wijdare för
farande.

H. Lundius mente man skulle öfwersända copie af sielfwa attesten, emädan 
ingen wore som achtade hans omdöme; men D:r Benzelius swarade att det 
torde gifwa tillfälle att Professores blifwa en fabel för en hoop som icke unna 
Academien godt, hwilket ehuruwäl ingen ärlig achtar, så är det lijkwist sådant 
som föllier en fast än han wore aldrig så oskyldig och innocent. Bleff altså 
wijd det som slutit war, emädan det äntå torde gifwas tilfålle, uppå H:r Rijckz- 
Drottzens ytterligare effterfrågande, att sända attesten öfwer. Sedan frågades 
om teutschens recommendation som han begär, och sades af Decano och h. 
Spole, att han söker blifwa präst i Stockholm, hafwandes och der itt qwin- 
folck som han hafft att giöra medh, och honom nu tilskrifwit att han henne 
intet bedraga måtte, med mehr slijckt som brefwet innehållit, och uppe i 
faculteten biif.t upläsit. Res:o. För hans owärdigheet och bedrägerij skull kan 
ingen recomwenda/zon honom bewillias, detta skulle swaras honom hemma 
hoos Rectorem, emädan Consistim intet wille låta honom nu komma in, och i 
medier tijd war Secret:s uth till honom, och sade honom att han skulle fa swar 
på sin begäran hemma hoos Rectorem, till hwilken han kunde gå när Consist:m 
blefwo ändat.

III. Berättade Rector landzhöfdingen i Kopparbärget skrifwit h. Räntmästa
ren till och begärt underrättelsse om sakzens beskaffenheet emällan honom och 
Rosenstierna, huru den aflupit wijd nästwekne lagmans ting, sampt yttermera 
wårt råd och betänckiande om des fortsättiande, hwar på Secret. författade 
breff till Kongl. HoffRätten, af innehåld, at emädan h. Rosenstierna med 
hwariehanda sin emällan kombne undflycht söker att trainera saken, till hand- 
grijpelig rättens elusion och laga process till jämwäl och nu wijd sidste lagmans 
tinget, som des protocolls extract innelycht uthwijsar, Academien fördenskull 
måtte blifwa erhållen wijd S. lag och sine wundne domwar, och h. Rosen- 
stiernas saak declarerad pro deserta etc. Det breff öfwersändes under couvert 
till landzhöfdingen h:r Duwalt, som och swarades, att han der af kunde in- 
hämpta sakzens beskaffenheet och wår tancka om des wijdare fortsättiande, till 
hwilketz uthslag h. landzhöfdingen kunde förmedelst sitt praesence i Stockholm 
mycket contribuera. Resolutio. Consistorium fan det alt godt och wäl.

IV. Proponerade Rector h. Qvaestorem fråga om de eekar, som förmedelst 
wådeld afbräntz i Täby och Östuna sochn wijd Acad:s henvwan, måge kullhug- 
gias och sällias till Acad:s behoff? H. Qvaestor berättade desse eekar wara tül 
itt stort antal, så at han dem ey räkna kunnat, men mycket små, berättade
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sig beskickat fru [namnet ej utsatt] fogde, och frågat om han will låta hugga 
der med, emädan Acad:n täncker det att giöra, hwilken swarat sig intet skiöta 
der om, utan Acad:n kunna låta hugga så mycket, och när, hon will.

Res:o. Man kan låta hugga bem:te eekar, doch med föregången förfrågan 
hoos wederbörande interessenter genom twenne goda män, om och de willia 
låta tillijka hugga; kunnandes sedan samme eekar effter Kongl. May.tz placat 
upbiudas Cronan till salu, om de finnes duglige till skepzbyggerij.

V. Förmälte Rector h. Qvaestorem giordt påminnelsse att hwalfwet öfwer 
aerario publico i gången måtte lagas, emädan det är nog swagt, och ellies far
ligi t att hafwa penningarne der inne.

Jkesolutio. Det kan intet åthgiöras förr än i sommar då det blir warmt och 
kaleken kan torckas, kunnandes i medier tijd penningarne inläggias uti de andre 
rumwen under dubbelt hwalf der cassa studiosorum står.

VI. Berättade Rector att Matts Jahansson i Kiäringzmyra [Källmyra], hwar- 
est Acad:ae wachtdräng warit, och låtit uthtröska spanmålen, har om nattetijd 
upbrutit dörarne och borttagit alt hwad som funnitz, såsom höö och halm, lööf 
och annat wäreke som på gården warit, och Jacob Anderssons breff till h. 
Qvaestorem der om förmäler. Res:o. Landzhöfdingen ansökias att Acad:n får 
förbod der på.

VII. Proponerade Rector h. Qvaestorem fråga 1. Om uti räkningeböckerne 
skall införes bägge staterne så wäl den gamble som den nya? 2. Om vidime
rade copier af verificationerne skole sändas i Kongl. Cammaren?

Consist:m förklarade sig der öfwer sålunda, att det blir wijd det som wan- 
ligit warit i h. Verelii tijdh.

H. Qvaestor: men iag har i min fullmacht at iag skall inlefwerera vidime
rade copier der af.

D:r Benzelius: Jag begär det min mening måtte antecknas, att iag finner 
intet godt att difficultera der om, utan effter Kongl. Cammarens ordres öfwer- 
sända vidimerade copier.

Andre Consistoriales mente man borde hålla sig effter Kongl. constitutiones 
och effter h. Qvaestoris fullmacht. Doch slötts att detta med Hans Höggrefl. 
Excelkce RijckzDrottzen communiceras skall förr än något nytt reglement 
här utinnan antages.

VIII. Remsnidaren Jacob Erichsson Wendelberg inkom, insinuera[n]des en 
suppliqve som tilförende blifwit i Consistorio majore upläst, och med des 
wederpart wachtdrängen Per Persson communicerat, att förklara sig der på. 
Framtedde Per Persson sitt skriffteligen författade swar aff innehåldh, att 
(1.) han den ringaste penning honom ey skyldig är, såsom hans egenhändige 
qvittence bekräfftar, der utinnan han säyer alt klart emällan dem wara. (2.) obe- 
wijssligit wara att han hafft stor sweda och wärek, sampt tijdspillan af den 
stöt[e]n han gaf honom, emädan han ingen dag eller tijma legat til sängs. 
(3.) klagar Per Färsson att han åthskillige städz blifwit öfwerfallen af Jacob Ers- 
son med onyttige ord och hugg, med mehra som samme Per Perssons excep- 
tion innehåller. Sedan upwijste Per Persson hans qvittence med des egen hand 
underskrifwit, der uti han tilstår alt wara dem emällan klart. Tilspordes altså 
Jacob Wendelberg, hwij han så åter kräfwer honom, när han en gång qvitterat 
och tilstått alt wara klart? Swarade sig warit så oförståndig och icke wist bättre.
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sade at inventariumet skall wijsa det han ännu mehra skyldig är. Frågades om 
han hade det med sig, så och sin book, hwarutinnan han anteknat hwad han 
sedermera fatt och upburit af Per Persson? Han swarade sig fuller hafwa in
ventariumet men intet boken. De befaltes gå uth.

H. Lundius: Ehuruwäl han qvitterat honom och tilstådt alt wara dem emällan 
klart, icke deste mindre emädan det angår arf och barngodz, och den som an- 
biuder liqvida//on, biuder det som skiäligt är, kan det förunnes Wendelberg 
att fa träda till liqvida//on med Per Persson hwilket Consistrm och så fant godt 
och bewilliade. Parterne inkallades och tilsades här om, och att de på en wiss 
dag komma tilsammans och liqvidera.

Jacob Wendelberg tackade och lofwade sig det giöra skola; det samma giorde 
och Per Persson.

IX. Giorde Rector kunnogt att uppå den domb, som i förre Consistorio 
minore d. 26. Octobr/V emällan h. Axelhielms [o: Axehielms] torpare i Lill- 
sunda Johan Andersson och Isaak mölnare afsades, bem:te Jahan Andersson 
warit hoos sig och klagat på mölnare drängarne, att de öfwerfallit honom då 
han skulle taga sin lagl. igenwundne mäldsäck med skiälsord och mycket hugg; 
men sedan då Rector låtit stämma bem:te mölnare drängar, Jahan Andersson 
förlijktz med dem; hwilket Rector sade sig ey effter låtit, utan låtit parterne 
nu upkomma. Insinuerades och så h. Axelhielms breff, der i han begär, att 
emädan hans torpare blifwit aff twenne personer öfwerfallen med hugg, slag 
och ährerörige skiälsordh, det han intet annat kan kalla eller hålla före än sam- 
mankoplad och tilhopa stämbt råd, att vindicera och hämpnas öfwer afsagd 
dom. Hans torpare fördenskull måtte skie satisfaction, och wederparterne ett 
wederbörligt straff. Bonden Jahan Anderson inkallad tilspordes huru han kan 
ingå förlijkning med dem, sin husbonde oåthspord och utan des loff? Han swa
rade sig fuller förlijkz med dem, men skiuta i rättens omdönwze, om han det 
far giöra. Berättade som föllier: Då iag kom in bad iag Isak mölnaren släppa 
mig uth. Acciis Pelle [Larsson] swarade, du har wäl djdh att stå här, du har 
intet fått säcken så wäl. Jag swarade, Gud bewara mig, intet kan iag giöra i 
byxorne här i qwarnen. I helfwetit skall du etc. och slog mig straxt på truten, 
så at iag begynte blöda näsblod, och så 8. eller 9. slängiar, både Oloff Jonsson 
och Pälie, hwilken och så kallade mig skälm; sedan när mölnarens hustru lätt 
up dören, hutade de alle tree både Per Isackson, Pelle och Olle Jonsson uth 
mig och sparckade mig höllo mig i råcken och wille draga mig. Jag sade, nå 
I har intet så wäl gått åth mig, och iag tör wäl gå från altsammans, då s:de 
Per Isachsson: iag tör gå uth och piska dig. Beropade sig på Nils Oljansson 
och Lars Larsson till wittne.

Per Isachsson swarade: då Jahan Andersson kom och begärte slippa uth, 
sade Pelle, det slipper ingen uth. Per Larsson swarade: Du har intet så wäl 
fått honom. Bekände sig slagit honom en örfijl eller 2. och hade det intet 
giordt om icke de andre warit som och så slogo honom, sade sigh ey wetta 
om de kallade honom någre skiälzord. En student som bor på Tofwan och heter 
Martin Tybelius [o: Ubbelius] sade sig hafwa sedt här på.

Oloff Jahansson [Jonsson] inkallad s:de sig ingen owänskap hafwa med 
honom; iag kan intet, sade han, annat säya, än hwad de andre sagt; nekade 
sig hwarcken slagit eller skält honom, utan en gång tagit mot honom wijd
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dören, då han wille falla kull. F:s hwarföre han så budit honom 2. d. i förlijk- 
ning? S:de iag tänkte iag skulle stå lijka i fara med de andre. Jahan Anders
son s:de at han hade jämwäl slagit sigh, öfwertygandes honom at han frågat i 
det samma, hwarföre iag låtit citera honom up för Consistorio för den bort- 
stulne säcken.

Pelle Larsson inkomb nekade sig hwarken slagit eller stött honom, han 
wijste intet till sig sade han, ty han war både drucken och fuller aff bränne- 
wijn.

Rector frågade hwem sänd t effter honom, emädan han intet låtit stämma 
honom, och han ey sorterar under Academien? Jag är kommen till att wittna 
swarade han. Nils Oliansson som ingen hade emot annat, än at han war då 
detta skedde drucken aflade eed och bekände: När bonden kom in sade han, 
k. Per Isachsson släpp mig uth. Då swarade Per Larsson, dörarne äre stängde, 
det slipper ingen uth. Bonden sade: Min häst står ute på brona, iag kan intet 
skita i qwarnen. I helfwetit skall du skijta sade en, iagh weet intet hwem det 
war, och der med språng Per Isachsson och slog honom. Bonden bar händerne 
för sig, de andre stodo och der hoos, inga andre ord hörde iag än at bonden 
badz före, och då han kom till mig såg iag bloden i skägget på honom, säyan- 
des at han skulle gå åstad och wijsa Rector det, mera har iag intet der om att 
säya.

Lars Larsson inkallad aflade eedh, bekände sig intet mehra sedt, än at bonden 
kom åter bak och ropade mig till wittnes, sade at Per Isachsson swarat honom, 
hwad har du för macht att taga säcken uth du sacramenska skälm?

Jahan Andersson s:de som gode herrar dömbt oss emällan. Bloden såg iag 
och i den ena nässboren.

Jahan Andersson tilspordes om han hade flere wittnen? S:de sig hafwa trä- 
gårdzwachtarens Jacob Thomess hustru h. Margreta som och så såg der på, 
men war nu intet tilstädes. Bad elliest att Consistorium wille gifwa hans weder- 
parter till, och låta blifwa wijd förlijkningen. Honom swarades att hwad hans 
målsägande rätt wijdkommer det rådde han före att tilgee, men hwad Kongens 
och stadzens rätt beträffar, sig icke kunna dem efftergifwa. Och emädan twenne 
wittnen hust. Margreta och studiosus Tybelius som sedt på detta intet wore 
tilstädes, som sedan kunde gifwa wijdare uplysning i saken, fördenskull up- 
skiötz med denne sakzens afgiörande till näste Consist:m.

Sedan parterne woro uthgångne påminte h. O. Rudbeck att det är omöye- 
ligit för mölnaren att kunna wachta alla deras säckar, som dijtkomma och mala, 
emädan der äre twenne windar som malas uti, och då han är i den öfre stiälas 
der nedre, och äfwen så der uppe då han går neder. Kunna icke heller mölnare- 
drängarne, så frampt de icke blifwa flere, det giöra, för den myckenheet skull 
af den som låta mala. Det swarades att det mölnaren tager emot att förwara, 
det måtte han ju swara före.

X. Resolverades uppå Rectoris proposition, att den studenten som afcopierat 
bägge Acad:s jordeböcker på sal. Kong Gustaff Adolphs arfwegodz, skall hafwa 
för sitt omak femptijo dahler kopparmynt af cassa aerarii.

XI. Kungiorde Rector And. Carmen wara ankommen at (1) förklara sig 
öfwer det att kyrckiotijonden i Norland intet blifwit intagen; hwilken inkallad 
berättade, att hwad sochnerne Särstad och Ofwanåcker widkommer, så kan
2 8 —7 3 4 2 2 0  Sallander
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det wäl låta giöra sig, att dädan intaga kyrckiotijonden om höstetijden, emädan 
der äre inga finnar långwäga. Men i Hanebo, Boolnäs, Alfta, Jerfsie och 
Delssbo sochner äro en stoor deel af bönderne som hafwa fåbo ställen 4, 5, 
6, 7. mijl upp i willande skogen och moras. Äre och en hoop skatt- och löse 
finnar som intet kunna komma hwarcken med crono eller prästetijonde fram 
förr än det blifwer wäl tilfrusit öfwer älfwar, siögar och moras; såsom Anders 
Carms inlagde skrifft der öfwer uthwijsar. Han tilspordes huru då de andre 
kunnat intagit sin kyrckiotijonde? S:de sig intet troo det de andre hafwa så 
långwäga finnar. H. Steuchius mente jo.

Res:o. And. Carmen skyndar sig med det allerförste åstad och giör sin bästa 
flijt at intaga hwad han någon sin kan.

(2.) Fråga hwad han skall gee för höet i Urssebo? Resolutio, han skall gifwa 
en daler och 8. öre för winterlasset. Han s:de sig icke kunna gifwa så mycket. 
Men swarades at der han icke wille gifwa det, så kunde han låta föra hijt 
det at sällias här.

(3.) Huru han skall betee sig med länssman i Bolnäs J. Wärfwing, som gifwit 
från sig obliga/;on at skaffa Acad.n 9. t:r spanmål som under krigztijden för- 
fares af bönderne? "Resolutio. Man håller sig fast wijd h. landzhöfdingens exe- 
cutorial och skrifwes till cammereraren att han giör Acad:n der utinnan behörig 
adsistence till wärckelig execution på bem:te länssman.

(4.) Huru högt han skall sällia spanmålen der uppe i Helsingeland? Resolu
tio. Otta daler skall han taga för tunnan.

XII. Angaf h. Qvaestor, sig igenom Anders Carm igenwunnit under Acad:ae 
hemmanet Låckebo i Films sochn 10. lass ängerödning, och så mycket der till 
som bonden kan få 12. lass höö uppå, om han will rödia; hwar på h. Qvaestor 
insinuerade syningzdomen af d. 28. Septembm nästwekne, hwar uti resolverat 
finnes, att Låckebo här effter skall komma med sine ägor och wara rådande 
in till råssleröret, derest änckian i Karckebo hust. Kirstin föregifwit Films byn 
och Karckeboo allena påkomma, och at Låckebo kommer att possidera dal
karls rödningen nästkommande sommar will Gud 1682. som Simon Abrahams- 
sons broder i Karckebo, wijd nampn Hendrich Abrahamsson i Kulbo hafwer 
röigt, och häfdat in till dess han för sitt arbete är worden betalt, och änckian 
i Karckeboo nu twenne åhr der effter hafft nytta uthaff, med mera som bem:te 
syningzdom, som och lades ad acta, innehåller.

[Samma dag.]
Consistorium minus straxt der effter, närwarande D. Hoffwenio Rectore, 

D. Bentzelio, h. Lund io, h. Spole, h. Wulff, och Secret:o Goedingh.
I. Novitii Gabriel Olai Timell, Andreas och Asmundus Kellingii förekommo, 

klagandes på studios. Olaus Flavonius och Jonas Fryman [Frijman] W-Goth. 
som föllier; d. 28. Octobr/V kom en novitius Andreas Storm till oss, begärandes 
att wij skulle komma neder på Isslandet hoos Jonas Anderssons änckia, att 
skänckia i för någre studenter. Frågades hwilka wore der? S:des Nicolaus Cle- 
verin, Laur. Boberg, Olaus Flavonius, Jonas Fryman, och Joh. Betulander. 
Rector: Hwij ha i intet angifwit dem för mig? S:de, förty de giorde oss intet. 
Berättade wijdare, när wij kommo dijt neder, begynte Olaus Flavonius straxt 
att castigera oss och slå oss örfijlar, alt ifrån kl. 6. om afftonen, och till kl. 2.



i 68i : 9 november -  io  november 435

slog  effter m idnatten, hwar em ällan ingen tijma gick förbij, på hw ilken wij 
icke fingo örfijlar, så at näsa och m un stod i blod för oss. D e  körde oss  
att stå på en  stool och dricka hwar andra till, och rätt som  bäst wij drucko, 
drogo d e sto len  undan oss, så at wij fö llo  i go lfw et och s logo  oss illa. A s- 
m undus klagade at han der aff fadt blånadt i ryggen; item  att Flavonius kört 
honom  at måla på go lfw et m ed krijta im aginem  foeminae, hw ilket de sedan  
skulle fampntaga, kyssa och reverenter sagt läggia sig på. Storm en skulle wara 
som  en  heerde, och körde oss som  oskiälige creatur på go lfw et om kring. 
D er war och en  bonde från W ästergiöthland som  drack m ed dem , honom  
skulle wij alt trenne tillijka föllia uth då han giorde sine tarfwar på gården; 
och lärer han nu så föra om kring oss der nedre i landet för wåra fattige för- 
wanter, huru wij blij handterade, så at det blir dem  till föga hugnad, och oss  
till passligt beröm . Sade och  så at Flavonius tagit dem  i håret, och dragit dem  
om kring gålfw et som  hundar. Jonas Fryman swarade sig  intet d et ringaste vex e
rat dem , hwar på han kunde upwijsa 3. attester. D er till sade novitii, honom  
intet giordt dem  något mehra, än at han stådt m ed brede wijd sto len , då den  
drogs undan dem . Fryman nekade sig stådt der, eller ryckt undan någon stool. 
Tim ell: så måtte I ju då w etta hwem  d et giorde. Fryman: iag g iorde det icke, 
ey heller w et iag hwem  som  det g iorde, utan d et icke war B oberg  eller Fla
vonius. Flavonius bekände sig slagit dem  någre örfijlar, och tagit dem  i håret, 
och dragit om kring gålfw et, m en nekade sig allena kört dem  till att måla på 
gålfw et, utan dem  andre giordt det så wäl som  han. Item  B oberg  dragit stolen  
undan dem . Sade sig blifwit förorsakat at slå dem  af d et att han exam inerat 
dem  om  d e warit i kyrckian, och intet w ist något predikeord, så och för d et  
d e warit så ow ettige och knäpt åth dem . T im ell swarade at d et kan aldrig be- 
wijsas, sig eller dem  andre knäpt för dem , öfw ertygandes Flavonius, at då han 
frågat honom  predikeord, sig swarat rätt och  citerat loc. Matth. 25. m en honom  
sagt at han lög  och altså slagit honom . Frågades om  B oberg och B etulander  
w oro uppe? R ector s:de att d e in tet blifw it angifne, och  altså ey  eller stäm bde. 
H w arföre slöttz at d e här näst citeras skulle, emädan d e till sakzens uplysning  
kunna och så contribuera. I m edier tijd belädes Flavonius och Fryman m ed  
arrest, och  tilsades att in tet reesa bort, wäl w ettandes at om  de d et g iorde, 
d e då skulle undergå det straff, som  i constitutionibus förm ält är.

II. Berättade R ector och  så nu en  an#an novitium  a f sam m e landskap klaga 
på A lliin  och G ad[d]elium  för slijk w exation  och obilligt handterande, m en  
A lliin  sedan violerat arresten, reest bort, och stulit sine saker hem ligen  bort, 
G adelium  fuller wara här i staden, m en Cursorem  intet råkat honom . H warföre  
slöttz att A lliin skall per edictum  publice citeras.

D h en  10. N o v e m b m  
för m iddagen kl. 10. kom  hem m a h oos R ectorem  i Secretarii närwaru, den  

främ m ande teutschen  Franciscus M aximilianus och anklagade Adjunctum  juris 
L. W adensten som  föllier ord ifrån ordh: Ego conqueror contra pra?sentem D n. 
L. W adensten, qvod ipse per se seu per personas substitutas, literas qvasdam, 
a sponsa m ea secundum  ritum matris evangelicae m ihi concessa, H olm ia trans
missas ex  m eo  cubile s. hypocausto vel aliunde qvomodocunq»*' 1. qvalitercun- 
que ad te pertrahere conatus sit. Q vibus perlectis, nonnullis verbis famam dictae
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sponsae meae, ut personae honestae, probiq#e viri atq#* regiae Majestatis officia
lis filiae, interrumpere ausus est, dicendo, has literas mihi a mea meretrice, 
qvam Holmiae nutrirem, transmissas esse, qvas Reverendissimo Consistorio ex
hiberi, ac tandem me in carceres arcis detrudi facturus est. Qvod ego per 
ancillam in domo Ekebomiana probare possum. Licet qvidem dictae ancillae 
inhibuit id propalare, atque injunxit eidem, ut diceret eas literas in atrio dicti 
hospitis a qvodam puero esse repertas, atq ue eidem traditas, neqvaq uam a. ex 
cubili meo extractas. Igitur ego, siqvidem peregrinus et alienigena sum, nullum 
patronum, praeter, salvo titulo, Dnn. Professores habens, Magnif. Dn. Rectorem 
celeberrimae Regiae Universitatis Upsalensis submisse rogatum habere velim, 
velit dicto Dno. L. Wadensten vigore et virtute officii sui injungere serio, ut 
mihi saepius memoratas et per qvamcumq#* vicem ablatas literas, ad palmas 
restituat. Caeterum commendo me Magnifico Dno. Rectori et Senatui acad:co 
submisse.

Ad haec Dn. Wadensten: Si non testis essem, et testimonium de flagitiosa 
temeritato hujus Dn. peregrini exhibitum esset V. Consistorio, ipsum simili 
ra//one accusarem, ut memet ipse accusavit. Sed testis sum non accusator. Suo 
loco et tempore, qvod dixi, jurata manu probabo, qvodq#* sese personae sub- 
seripsimus ipsum et traductorem S:ae Regiae Majestatis, procer umq#* et mag
natum regni, Professorum contemptorem, et nullius famae pepercisse, de quo 
egerat, id sub fide jurisjurandi. Qvod me literas suffuratum fuisse dicit, id 
probare ipsum non posse ex carcere evincet; nihil tale ex puella dici vel pro
bari posse cordicitus dico. Nunq#* dixi mulierem illam, cujuscunq#* demum 
sit conditionis, fuisse meretricem; incognita namq#* mihi, sed illum pepercisse 
veritati affirmo. Literas me habere qvod dicit, non plus veritatis habet, nec 
habeo, nec habui, nec scio ubi sint saltem id fateor aliquas me audivisse 
scriptas, sed nunq#* vidisse, nec habuisse. De coetero cum me accuset facinoris 
alicujus subscelesti et indigni mea persona et meo nomine, cujus in sternum 
me non convincet. Idcirco operam imploro celeb. Senat, acad.ci ne permittant 
mihi homini innocenti injuri notam laesae existima/Zonis ab illo, qvi sine pudore 
quoscunq#* coeteros homines denigrare semper in deliciis ponit.

Ekebomens pijga som Franciscus Maximilian#; påberopade sig till wittne, 
effterskickad inkomb, aflade eed och bekände: När iagh sopade i söndagz 
i hans cammar mädan folcket war i kyrckan, bar iag intet uth soparne förr än 
måndagz morgonen, der iag förnam der uti liggia itt papper, men bar det uth, 
ey wettandes hwadh det war eller hwart det sedan tog wägen. Hon tilspordes 
om hon sagt för teutschen något om samme papper eller breff om Wadensten, 
antingen att han skolat tagit det, sagt det wore kommit ifrån teutschens hora 
i Stockholm, eller bedt henne intet säya att han tagit eller hafft brefwet, utan 
att en poike funnit brefwet uti Ekebomens farstugu och lefwererat det sedan 
honom? Hon swarade och nekade hårt att hon icke ett ord med mons:r Waden
sten der om talt, eller han sagt åth henne der om det ringaste, utan elliest 
sig hört något om ett breff talas af de andre gästerne. Fr. Maximil. frågade 
henne om hon icke sagt för honom wijd spijsen uppe i hans kammar, att 
Ekebomens swåger kommit upp till honom, till den ändan, at uppå h. Waden- 
stens begäran sökia fa eller taga brefwet det han och giordt.

Pijgan nekade sig sålunda sagt, klagandes att han henne ey förstått. Jag sade,
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bekände hon, att Kijlström ärnade gå till h. Wadensten med bränwijnet, men 
effter h. Wadensten intet war hemma, så gick han in till Eder. Klagade ytter
ligare att han intet förstått henne, och nu sålunda bringa henne i wijdlyfftig- 
heet. Henne swarades aff Rectore, at det skadar henne intet, allenast hon be
känner fritt och redligt på sin eedh. Hon swarade det skall iag gärna giöra, 
nekandes sig så sagt, och at hon talt medh h. Wadensten något ord om bref- 
wet.

Dn. Wadensten: Sic ex re male intellecta me traducis.
Fr. Maximilanus: Ego bene id intellexi, affirmans eam ita digisse. Hon nekade 

inständigt der till.
Rector frågade om han hade flere wittnen?
Fr. Maximil. resp. se peregrinum esse, nec qvemqvam habere cui tuto con

fidat.
Dn. Wadensten: Qvoniam peregrinus es, et memor es tuae peregrina/zonis, 

cur qvoque memor non es debitae modestiae, et aliorum honestorum hominum 
famae peregrinus non parcis?

De togo afträde och dom conciperades sålunda.
Rationibus sub examine utrinqz/i adductis, criminis, qvod Franciscus Maxi- 

milianus Dn. Wadenstenio objecit, nominatus Dn. Wadensten, nec convinci, 
ideoqz/e nec poena aliqva dignus reputari potest. Qvamobrem integrum ipsi 
sit reconventione in foro competenti contra Franciscum Maximilianum causam 
suam proseqvi, si potis est.

När domen war fattad ropades parterne in att afhöra honom; men sades att 
Wadensten war bortgången, hwarföre domen ey heller affsagd bleff.

Dhen 13. Novembris
effter högmässan woro Rector och Professores tilsammans i kyrekian, då
I. Rector proponerade en Upland. Eric Norbelium siuk och fattig supp- 

licera om hielp af fisco pauperum till uppehälle, sades wara elliest flijtig och 
snabb. Resolutio. Honom bewilliades 6. d. sölf:r:t af cassa studiosorum.

II. Bewilliades Nicolao Staf Wesmanno testimonium honorificum, emädan 
han warit här i 16. åhr, och warit uti sine studier flijtigh.

III. Taxerades maltet i qwarnen at sällias för 9. d. tunnan, och der ingen 
skulle willia gifwa så mycket, då för 8å- dr.

Dhen 16. Novembm
höltz Consistorium majus närwarande Rectore D. Hoffwenio, D. Benzelio, 

h. Gartman, h. Ol. Rudbeckio, h. Arrhenio, h. Norcopense, h. Spole, M. Co
lumbo, M. Steuchio, h. Wulff, M. Micrandro, h. Bilberg, h. Peringer, h. Ar
rhenio Q vae store, och Secret. And. Goeding.

I. Insinuerade bookhållaren 1679. åhrs book som han förfärdigat. Resolutio. 
Inspectores aerarii taga straxt henne före att wederbörl. revidera.

II. Proponerade Rector att Andreas Hambraeus som förledit åhr bleff belagd 
med ett åhrs relega/zon för begångit lägersmål, begär fa komma till Acade- 
mien igen.

Resolutio. Om han fullgiort domen bewillias honom det.
III. Berättade Rector en fransösk språkmästare wara ankommen och begära



4 3 8 i 68 i : i6  november

få informera ungdomen här wijd Academien i det språket, sagt sig blifwit för
orsakat at begära det emädan han förnummit det den som förr wore här, 
Courcelles, intet wore capabel der till, hwar öfwer hans disciplar skolat sig 
beswärat. Hwar emot Courcelles har warit hoos Rectorem och wijst fransöska 
breff ifrån sine disciplar, hwar uti de wijst wacker profect, hafwandes och han 
RijckzDrottzens recommenda/ton och breff der på. Någre Consistoriales berät
tade Courcelles giort wackre disciplar här, och dem som säya sig intet lära af 
honom, hafwa det att tilskrifwa sin lättia och icke hans incapacitet.

Resolutio. Consistorium kan intet wräka den förre, som har både giordt fär
dige disciplar här wijd Academien, som och är försedd medh RijckzDrottzens 
Excellences breff, är och i det öfrige af wackert och oförargeligit lefwerne.

IV. Uplästes Prof. Rudbeckii projecterade breff. i. Till h. Hendrich My
randrum, angående sal. Prof. Bringii skuld till Acad:n. 2. Swar till Prof. sal. 
Ausii sterbhuus interessenter på deras för någon tijd sedan ankombne breff 
till Consist:m att sal. Ausii gård och åker intet warit hans, utan hans swär- 
moders [Katarina Mårtensdotters], hwilket i be:te swar wijsas annorledes wara, 
såsom uthförl. finnes i copieboken. Samma projecterade breff och swar adpro- 
berades, och slöttz att med det förste till wederbörande öfwersändas.

V. Insinuerade Academiens fullmächdge sin skrifft emot häradzhöfdingens 
Krokz erfwingars d. 15. Octobr/j inlefwererade exception. Hwilken skrifft 
slöttz att communiceras med bem.te wederbörande erfwingar.

VI. Uplästes Canuti Ausii på latin författade suppliqve att få någon deel af 
den inkompsten, som faller af hans sal. faders till Prof. Gartman för arrende
rade åker. Consistoriales swarade arrendet wara arresterad. Men h. Gartman 
sade innestå på arrendet 1200. d. och honom wäl kunna få något der af.

Resolutio. Emädan arrendet är arresterat, och till concursum creditorum är 
anslagit, fördenskull kan Consistorium någondera parten till förfång intet 
bewillia honom något der aff, förr än liqvida//on skedt, skolandes dock be
komma af cassa studiosorum 50. d. kopp*r:t.

VII. Slötts uppå Hendrich Schaefers ankombne bref af d. 11. Novembrö 
till h. Rudbeck angående Behmers saak, att breff afgår till H. RijckzDrottzen, 
att han befodrar be:te sak till behörigt uthslag. Item till secref.n Coijet, och 
secret:n Lovisin, kunnandes Jacob Ringius som nu är i Stockholm, lefwerera 
samme bref den i händer, såsom och brefwen till h. Myrandrum och Ausii 
erfwingar. Desse brefwen afgingo d. 21. Novembm medh wachtd.

VIII. Berättade Rector sig fått bod ifrån h. Gartman, och äfwen så ifrån 
sal. Schaeffers änckia, hwilka begärt att få komma till liqvida//on med hwar 
andra om Flogstad hemmanet. Resolutio. Consist:m har dem det tilförende 
anbefalt, och seer nu jämwäl giärna at de komma till förening och liqvida- 
f/on; om personerne som der öfwer wara skola, så wäl som dagen på hwil
ken de böra sammankomma, lära de fuller sielfwa komma öfwerens sins emäl- 
lanom.

IX. Sade Rector mons:r Johan Scheffer warit hoos sig, och klagat det skulle 
någre exemplar af det förbudne h. Verelii scripto emot des sal. fader, wara 
uthspridde, och der ibland ett eller 2. kommit uth till Hamburg, hafwandes 
begärt atf Curio och tryckaredrängarne måtte tilhållas att med eed lefwerera 
ifrån sig de exemplar som de kunnat hafft eller fått. De upkallades och tilfrå-
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gades om  d e  skaffat tilbaka de exem plaren, som  de sålt, och d e  på Consistorii 
befalning lofw at återtaga och här inläggia.

Erich [Eriksson] gesällen  swarade sig sändt itt exem plar till Vennaesius i 
Stockholm , m en har intet fått d et ännu hijt, ett lefw ererade han nu in, som  han 
sade sig försåldt och  nu igentagit. O lo ff [O lofsson] drängen lefw ererade och in 
ett, som  han fatt igen. Erich sade sig såldt ett exem plar till en  student, som  
giäster i Prof. Spoles gård, H ildebrand, förr än som  förbod skiedde, och då 
han begärt uppå Consistorii befalning det igen, honom  swarat sig det då alle- 
reda uthsändt åth H am burg. D e  förm antes åter alf:arligl. at skaffa igen det de  
försålt.

X . Proponerade R ector D n. Laurentium N orm an warit hoos sig och begärt, 
uppå H ans H öggrefl. E xcellences skrifftelige vocation, få hålla här collegier, 
begärandes der h oos. Consistorii betänckiande, om  han kan fa introduceras 
till extraordinariam professionem , för än H :s Kongl. M aijitz nådigste full- 
m acht han wärckeligen ernått.

Resolutio. A tt få hålla privata collegia, och der till publice affigera, såsom en  
A djunctus, bewillias honom ; m en att docera publice och introduceras, för än 
H :s Kongl. M ay:tz allernådigste fullm acht honom  blifw it m eddelt, finner Con- 
sist:m uti sin m acht ey stå att sluta. I d et öfrige kunna hh:r Professores uti 
facultate philosophica öfwerläggia här om , så at bem .te h. N orm an intet blif- 
w er någon ordinario Professori uti sine lectioner till praejudice.

X I. Frågade R ector uppå D ecani philos. facult. anmälande om  tw enne stu
denter Forelius och  T örner fa orera nästkom m ande torssdag uppå H ans Kongl. 
M ay.tz födelse dag?

D . B enzelius, allegerandes N icolai H ylthenii exem pel, påm inte at man 
borde draga något betänckiande der wijd att hwar och en af studiosis icke 
må få ett sådant argum ent skrifwa, emädan H :s Kongl. May:t torde till äfwen- 
tyrs icke så nådigt d et uptaga, w illiandes at någon annan antingen af Professori
bus eller adelen det giöra borde. A ndre swarade att det kan intet illa eller  
med onåder uptages, at en  undersåte, wäre så ringa som  han will, beröm m er 
och lofw er sin K onungh. W ore och det praejudicatum, om N ico lao  H ylten io  
af andre om ständigheeter. Bew illiades altså dem  kl. 9. för m iddagen, och kl. 1. 
effter m iddagen att pronunciera sin oration uppå.

X II. Proponerade R ector inspectores aerarii och h. Qvaestorem warit tilhopa d. 
11. hujus och öfweriagt 1. om  de 3. f:r spanmål som  kyrckieheerden [Ericus 
Isaeus] i H anebo sochn öfw er 4 . t:r upburit, m en A cadem ien en  tijd bortåth 
icke w elat bestå. 2. om  de 6. kannor som  Söders ta [Segersta], 3 f:r som  Båld näs, 
Alffta och Ofwanåkers sochner sampt Jerfsiö  tagit öfw er den gam ble och wan- 
lige affkortningen; hafwandes bem :te inspectores och h. Qvaestor utaf itt book- 
hållarens inlagde och förleden  som m ar i K ongl. Cammaren uthtagne extract på 
gam ble och  wanlige afkortningar, funnit at H anebo bör åthniuta sam m e bem :te
3. f:r m en de andre sochnerne igengifwa d et de em ot bem :te extractz innehåld  
öfw erbekom m it, hw ilket kan skie då den w ijn- och bygningzsäden, som  bem :te  
sochner i åhr hafwa skole, innehålles.

Resolutio. D e t ratificerades och slöttz at bref afgår här om  till Carmen, att 
han sig här w ijd sålunda förhåller som  nu förm ält är, och blifwer wijd den  
afkortning här effter, som  bem :te sochner i Kongl. Camwaren påföres.
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XIII. Förmälte Rector sig tänckt att insinuera Consistorio negotium om 
novo Rectore eligendo.

Resolutio. Samptl. önskade h. Prof. Arrhenio lycka, emädan på honom ord
ningen faller.

XIV. Påminte Rector at inspectores aerarii förfärdige stipendiat registret. Reso- 
lutio. Hwilket lofrades.

D.Benzelius giorde här wijd påminnelse at h. Casten Rannous [o: Rön- 
nows] söner [Andreas och Magnus] åter nu warit hoos honom och begärt få 
införas till de för dem resterande rumwen på stipendiat registret, allegerandes 
Kongl. May.tz breff för sig och Consistorii tilsäyelsse.

Consistoriales mente man skulle skrifwa h. Höghusen till, at han giör hoos 
Hans Kongl. May:tt här om en underdånig och behörig remonstration, och att 
sådant sträfwer emot constitutionerne, och den intention som deras Mayesteter 
framfarne Konungar hafwa hafft här wijd då de inrättadt stipendiaterne, waran- 
des och nu månge fattige studenter, som fördenskull måtte lijda, der lijkwäl 
desse äre aff goda medel. Somblige med Doct. Benzelio tyckte det och så wara 
betänckeligit, och att de äntå lära skaffa sig ett annat breff der på, af H:s 
Kongl. May:t emädan det säyes, at Hans May:t dem det nådigst tilsagt, läran
des ey heller fadren, som är i nåder ansedd hoos Hans Kongl. May:t åter- 
wända, för än han det bekommer. Slötts och at de som blifwit tilförende 
lofwat stipendia, eller och der till recommenderade, dragés utur protocollet, 
ibland hwilka i synnerheet nämbdes assess:s i Kongl. HofRätten i Stockholm 
Walwijks son [Nicolaus], och en Angerm. Jonas Öman, hwilka bägge någre 
Professores erhindrade sig fått tilförende tilsäyelsse på stipendio, skolandes 
dock undergifwa sig examini som wanligit är.

XVI [= XV]. Lillasunda bonden Jahan Andersson inkomb, emot mölnare- 
drängarne hwar om tilförende finnes d. 9. Novembm.

Martinus Ub[b]elius inkallad aflade eedh och berättade: Då Jahan Andersson 
kom in, satt iag wijd bordet i qwarnestugun. Han frågade om han skulle fa 
slippa uth ur qwarnen? Sade sig icke mehr wetta der af; nekade sig hört något 
skiälsord. Bekände doch sedan sig sedt, att Pehr Isakson slog honom 3. slängiar 
ungefehr. Han tilspordes om han wiste något mehra? Han nekade sig mehr 
wetta. Dock sedan Rector och Consist:m mycket frågat honom, sade han Per 
Isaksson swarat bonden, det är intet tijd nu at gå uth. Befans altså denne Ube- 
lius mycket oredelig uti sitt wittnesmål, i det, fast än han aflagdt eedh, han 
ändå icke wille bekänna sanningen. Parterne afträdde. Ransakningen hållen i 
förre Consistorio uplästes, och der på inkallades 1. Oloff Joensson, och til
spordes om han tilstår sig hafwa sagt åth bonden: Hwarföre lätt du stämma mig 
för Consist:o för din säck skull? Oloff Jonsson bekände sig sagt: Hwad skylte 
i mig för säcken? Intet tog iag honom. 2. Inkallades Per Isaksson, och til- 
frågades om icke han så sagt som hans wittne betygat, nbl. du har intet så 
wäl fadt honom du sacermenske skälm? Per Isaksson nekade först, men tilstod 
det sedan, säyandes sig icke kunna säya der emot. Bonden frågades om och 
acciis Pelle [Larsson] slog honom? Swarade: det wett iag intet, förwist, ty det 
war så trångt.

Sententia. Aldenstund Per Isaksson och Oloff Jonsson, så wäl sielfwe tilstådt 
som och genom wittnen öfwertygade blifwit, att hafwa uppå Consistorii dom
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slagit bonden Jahan A ndersson då han sin lagl. tillwundne säck utur qwarnen 
uthtaga skulle, då Per Isaksson och så m ed skälsord honom  öfwerfallit, för
denskull plichtar Pär Isaksson och O lo f Jonsson  1. för dom qwal 40 . mk sölf:t 
hwardera, effter det 10. cap. K .B . StL. 2. Per Isakson för e tt blodsår 12. mk
9. c. Sårmål m ed willia Stl. och  för 2. pustar 6 . mk sölf:t hwardera 12. c.
S. m. w. Sd. och för itt skälzord 6. mk sölf:t 31. cap. Rådst.B. Stl. 3. O lo ff  
Jonsson för en  pust 6. m k sölf:t. Hwad P elle  Larsson w idkom m er, så lem bnas 
Jahan A ndersson fritt at sökia honom  för w ederbörligt foro, om  han gitter. 
N är dom en upläst war för parterne, sade bonden sig wara benögd, m ed den  
förlijkning han ingått m ed dem , hafwa icke heller något em ot acciis Pälle. 
B onden begärte lijkwäl att de måtte tilsäyas, att intet bära något haat till honom  
härföre. R ector förm ante dem  till w änligheet, förehållandes dem  hwad straff 
fö llier dem  som  hem pnas på gången dom b. D e  lofw ade sig aldrig skola oför
rätta honom  mera.

X V I. Rem snidaren Jacob W endelberg och Pelle Persson inkom m e, upwij- 
sandes liqvida//ons instrum entet, som  de ingått, underskrifwit af dem  bägge, 
så och Salm on Forsell, G . Forsell, Isak Smitt etc. af innehåld att m. Jacob  
bekom m it till sitt fulla nöye sin pupils arff bestående af 199. d. 21. ör kop- 
par.t och således ingentera hafwa dem  andre om  arfwet att m era tiltala etc.

N är förlijkningz- och liqvida//ons skrifften upläst war, frågades m. Jacob, 
hwad han hade wijdare att praetendera af Per Persson? H an s:de sig begära 
w edergälning, för sweda och skadestånd han tagit a f det slaget, som  Pälle 
Persson honom  gaf med yxan.

Pelle Persson: iag stötte eder allenast, och låge i hwarcken till sängs der  
effter, e ller w oren m achtlöös, ty i arbetade lijka fullt.

M. Jacob: iag låg i 2. dagar der effter.
Pelle: iag kan skaffa w ittne, att i ginge andre dagen der effter upp och  

arbetade på en wagn. M . Jacob: Jag gick uppe något, och slog någre täng- 
likor fast, m en intet kunde iag giöra något starckt arbete eller bucka mig.

R ector frågade hwad han då begär?
Jacob W endelberg: O m  det skall wara lijtet så skall han gifwa m ig 30. 

d. och der med willia wij wara förlijkte.
Pelle Persson s:de sig det ey gifwa willia, bad m. Jacob skaffa sig först 

w ittnen, att han så länge legat och sitt arbete försummat, så w ille han effter  
lag gifwa hwad skiäligit w ore. Böd honom  5. d. Jacob W endelberg s:de sig  
förr skola taga ingen ting. H an will icke hafwa ett sådant slag för 100. d. 
H on om  swarades at för ett slag har P elle Persson bött effter lag, m en för 
sårtålan och djdspillan icke kunna döm as, utan effter w ittnen och fulle skäl. 
D et wore allenast en blånad och den effter lag intet kunna högre skattas än 
sked t är.

Resolutio. Consist:m  kan intet döm a Pelle Persson förr än m. Jacob verifi- 
cerar sin klagan med wittne och laggilte skäl.

X V II. Laurentius Bobergius och N icolaus Cleverin som  sades warit m ed då 
Flavonius vexerade novitios (vid. 9. Novembr/V) inkom m o, tilspordes om  de 
och  så vexerade dem ?

Bobergius s:de sig intet vexerat någon, som  han det ey heller giordt någon
sin sedan han hijt kom b. B efaltes berätta hwad han w ijste der w ijd passerat
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wara, bekände altså som  föllier: först begynte Frij man fråga dem  effter predijkz 
ord, m en effter de intet w iste säya någre predijkzordh slog Flavonius dem  ör
filar; sedan h öllo  de på at dantza om kring, m ehr w eet iag intet att säya der om , 
emädan iag satt och talte m ed en  bonde, som  war kom m en ifrån W äster 
G iöthland. Intet w et iag hwem  som  målade på go lfw et ty då war iag ute, m en  
då iagh kom igen, så såg iag målat på fållbäncken.

Rector: T im ell sade d et war målat på go lfw et. Tim ell: Ja det war målat 
både på fållbäncken och golfw et. Frågades hw em  som  kört them  till at måla 
det? etc. Flavonius s:de, det war Betulander. T im ell: ney det war in tet han 
utan I. B etulander sade icke ett ord på oss. Rector: I hafwa ingentera nämbt 
Betulander tilförende, derföre skyilen I på honom  som  frånwarande är, som  I 
sidst g iorde på Boberg. T im ell öfw ertygade Flavonius, att Betulander intet sagt 
ett ord, och  att Flavonius kört Storm en att sättia sig på T im ell, och Killin- 
gium  [K ellingium ] på H aqvino Broberg* at rijda kring på golfw et.

Cleverin förm antes att säya hwad han wiste; han s:de sig  in tet hafwa m ehra  
at säya än d et sam we som  B obergius sagt. Bobergius befaltes gå uth och C le
verin säya d et han w iste. H an berättade således: N är Frijman frågat effter  
predijkzord, körde B etulander och Flavonius dem  kring golfw et. T im ell: B etu
lander g iorde intet, ty i wårt landskap far ingen röra novitios för än sedan de  
warit här i 2. åhr. Flavonius körde Asm undum  at måla på falbäncken, m en  
sade sig intet sedt något målat på go lfw et, honom  och kiört dem  att kyssat, 
m en inte/ mehra. På go lfw et körde Flavonius och  Be[tu]lander dem  att rijda 
på hwar annan, sampt kört dem  att stiga på stolen.

T im ell: d et war I. C leverin: Jag nekar intet der till. Asm undus [Kellingius]: 
Bobergius begynte draga sto len  undan m en rådde intet m ed honom . Cleverin: 
Flavonius kan intet neka till att han drog ju undan stolen , han hölt och  så 
novitios i håret, och dantzade kring med dem  på golfw et. Clev. tillspordes 
hw em  körde dem  att föllia bonden uth? S:de sig det intet wetta.

A sm undus sade att det war Flavonius. N ov itii tilspordes om  Cleverin slagit 
dem  något? D e  swarade at han intet rört dem , utan m era lärt och inform erat 
dem . B obergius inkallad tilspordes hwij han begynte draga på stolen? H an sade 
sig intet rört honom . F:s om  han intet gick om kring stolen? S:de sig intet 
vexerat dem , hwarcken wijd stolen eller annorstädes. T im ell sade sig intet 
w etta om  han gick om kring stolen. A sm undus frågades om  B oberg icke stött 
på stolen? H an s:de honom  suttit wijd bordet wijd stolen.

Boberg: Flavonius slog dem  örfijlar. Asm und^j; han slog oss både då wij 
redo, och då wij intet redo.

R ector frågade hwar Storm  är som  han låtit stämma, m en intet comparerat?
Asm und. sade honom  warit borta, och i dag kom m it för en  lijten  stund sedan 

hem .
Cursor inkallades och tilspordes om  han råkat Storm en hemma? H an s:de 

ney, utan praeceptoren lofwat at han skulle säya honom  det, att han måtte 
kom m a upp.

Frågades hw em  som  böd ihoop  laget? Boberg: det war Flavonius.
Flavonius inkallad tilspordes hw em  war ward? H an s:de dem  warit något

* Sannolikt felskrivning för Laurentius Boberg.
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hwar ward, och Cleverin sändt effrer novitierne. Cleverin nekade. Flavonius: 
woro Stormen här skulle han wäl kunna öfwertyga Eder det. F:s när de ginge 
hem? Timell s:de kl. 2. kommo wij hem om natten. Flavonius sade sig gått 
hem kl. 9. Flavonius tilfrågades om Boberg skiöt stolen? Flav.: Betulander och 
Boberg försökte att draga kull stolen. Friedman [0: Frijman] sades intet 
hafwa giordt dem något. Det både novitii och Flavonius betygade.

Flav.: Cleverin vexerade dem så wäl som iag. Der till nekade novitii. Timell 
bekände att Boberg lyst på honom at see huru Flavonius slagit honom, så at 
munnen stod i blod på honom. De gingo uth och Consist:m slöt att Betu
lander och Storm skole stämmas och afhöres för än här i dömes kan. I medier 
tijdh belädes alle de andre med arrest.

XVIII. Samuel Jahansson klockare, och h. Thure Åkerblad förekommo. 
Sam. Jahanss. berättade, at uppå Consistorii sidste sluth d. 2 hujus syn blifwit 
förrättad på h. Thures upsatte swala, och sig på sin sijda hafft der till rådman 
Plening och Eric Hansson [Ångerman]. Då synen war sade han, så wille 
Åkerblad hafwa mätning. Jag nekade mätning böra skie, effter han det intet 
begärt, utan att syn måtte skie på det som Åkerblad öfwerbygt. Åkerblad sade 
sig begärt mätning. Sam. Jahansson: om mätning skall skie så måtte kyrckio- 
föreståndaren wara tilstädes, det har kyrckioheerden sagt åth mig. Berättade 
och at kyrckian hållet för en tijd tilbaka mätning på sine tompter, och då 
effter alntalet jämkat tomptören. H. Thure begär te mätning emädan det feel- 
tes i alntalet på hans tompt; honom swarades, at han gif:r intet mer tomptöre 
än effter alntalet, effter som det är kyrckiones tompter, och hon bäst kan 
disponera om planterne, hwar effter de sedan skola gifwa tomptören.

Dem blef förehållit at det wore bäst de kunde förlijkas. Sam. Jahansson: 
Jag är benägen der till, har lofwat at han skall fa haa sin swala der, allenast 
han håller mig skadelöös, och sätter dijt en trumma, som håller watnet ifrån 
taket; och sedan att då iag will byggia eller rifwa min byggning, han icke måtte 
hafwa någon rätt att låta stå swalan qwar.

Åkerblad: I tör wäl då straxt rifwa bygningen. Sam. Jahansson: Jag täncker 
intet byggia, mädan iag Iefwer, tror iag. H. Thure anhölt om mätning, emädan 
han klagade sig feelas i alntalet någre alnar. Sam. Jahansson: iag har stadzens 
fasta på min gårdh, och i honom fattas och så mig någre alnar, will I hålla 
mig skadelöös, så skole I få ha Eder swala qwar.

H. Thure: iag will hålla honom skadelöös, och giöra trummor; men min 
bygning är ny, iag är rädder att han rifwer sin bygning straxt, och iag sålunda 
förlorar omkostnaden. Sam. Jahanss.: iag will intet rifwa så länge min bygning 
kan stå, dock will iag hafwa mig det förbehållet, att om iag skulle reparera 
byggningen eller upsättia någon ny, då iag ey heller will byggia henne högre 
än hon nu är, så skall han taga undan swalan så länge, och sedan fa sättia 
dijt honom igen, will och hafwa mine wäggar oskadde, och at han låter fylla 
en groop igen, som han bredewijd min wägg samblar sniö uti om wintren, 
som sedan smältes och förderfwar min wägg. H. Thure förklarade sig så willia 
giöra, och der med wara nögd, tagandes altså de hwar andra i hand, och waran- 
des wänligl. förlijkte.

XIX. Studiosus Thomas Ihre Gothland/w inkom emot stud. Hemming 
Göstafsson klagandes att han illa blifwit tracterader aff honom på postmästa-
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rens källare d. 22. O ctobr/j nästwekne, berättandes som föllier: I fiol om  dis
tingen kom m o wij ih oop  hoos Spolen , ty han kom  hoos m ig på min kammar 
och b esök te m ig, ifrån hwilken tijd wij plägat god  wänskap, så at wij ingendera 
föroläm pat hwar andre. N u  har han lofwat m ig, att han w ille lära m ig lack- 
wärck, och när iag såg det, så lofw ade iag honom  att f l  m ine tabular stycken  
på claver igen. Jag låter honom  så få tabulaturboken, som  han hade borta 
alt ifrån distingen till påsk, alt i den tanckan at han skulle lära m ig igen lack- 
wärcke. Jag bad honom  altså åthskillige gånger lära mig, d et han och  lofw ade, 
och om sider bad han m ig kom m a till sig på sin kammare, då han w ille wijsa 
m ig det. N är iag då kom  till honom , w ijste han m ig huru fargerne skulle 
strykas på asken, och då w ore färgorne praeparerade. Jag frågade huru färgorne 
skulle praepareras? H an s:de det får du fuller lära en  annan gång. I m edier tijd 
begynte han åter at bedia m ig om  m ine tabular stycken, emädan han intet 
skrifwit dem  uth tilförende. Jag s:de m ig förnekt att willia låta någon m enniskia 
få dem  af m ig. Ä nteligen  want han af m ig det at iag skref stycken utur på 
sim pelt m aner, som  de kunde läras, sände honom  och så åthskillige stycken. 
I höstas då han kom  i staden frågade iag honom , om  han kan kom m a till 
rätta m ed stycket? H an s:de ney, det går in tet så wäl som  iag tycker. D . 22. 
O cto b m  kom  han in i cammaren, och söker igen  tabu[la]turen och står och  
spelar då iag kom  in, då han åter bad m ig om  ett stycke, och effter en  lång 
nekning fick han då det. Så klagade han sig m ycket af snufwa samma m orgon  
effter det war kalt i min kammar, iag bad så honom  föllia m ig på postm ästa
rens källare att dricka för en öre sölf:t brännewijn emädan då torde snufwan  
förgå. D å sade han åth m ig på källaren, hwarföre iag intet warit honom  så 
trogen och com m unicerat m ed honom  mina stycken. Jag s:de, iag har nog fått 
dig en hoop stycken, m en du har intet giordt d et du lofwat mig, och  lärt 
m ig lackwärcket. Han s:de du har giordt som  en skelm , d et är god t att see, 
d et du har warit i Danmarck. Jag s:de det skall ingen ährlig karl säya m ig på. 
H an repeterade de orden åthskillige gånger, och sade det förtryter m ig at iag 
plägat så förtrogen wänskap m ed dig. Jag s:de wij kunna snart åthskillias, wij 
äre ingen den andre obligerade, der m edh lade iag uth 12. örstycken för 
brännewijnet och w ille gå bort.

H em m ing kallade up poiken  [A nders O lsson], och begärte ett halfft stoop  
m alört wijn. Jag s:de ney, iag will gå bort. H em w ing: har iag drucket m ed dig, 
så må du dricka med m ig och så. Jagh b le ff så qwar, och hwar gång iag 
drack, bad han mig dricka mehra. Ä nteligen  begynte han at tala om  det, at 
iag intet skrifwit rätt, och at iag giort som  en  skälm. N är iag då w ille stiga 
upp så flög  han m ig i håret, och öfw erföll m ig m ed hugg. Jag tog wäl em ot, 
m en war drucken, så slog  han m ig at iag war aldrig så slagen. Hwar på han 
upw ijste Falhströms attest, som  uplästes och ligger ad acta. Källarepoiken  
hörde att wij sloges, och ropade så Sven G [i]ötter ned er, och säyer honom  
det, hw ilken nederkom  och  drog så H em m ing upp af m ig och skilde oss åth, 
m en hwar gång han släpte H em m ing, w ille han flyga på m ig å nyo. Postm äs
taren [H åkan Bergwall] hade in m ig i en  kammar, då sade H em m ing, wij 
skole förlijkas förr än wij skillias åth. Postm ästaren s:de, huru skall han för- 
lijkas med Eder, när I så hafwen slagit honom ? D er  med gick H em m ing bort, 
och sade om  du intet w ill förlijkas m ed m ig, så skall iag barcka dig hwar
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iag råkar digh. Sedan kom  han igen och bad m ig förlijkas; m en iag nekade  
der till. K om  och sedan Söderm an och Skraggen till m igh af m edym kan. H e m 
m ing kom  åter igen och bad m ig förlijkas. Jag s:de, du har intet så wäl tracte- 
rat m igh. Ä ntel. sökte Söderm an och Skraggen at förlijka oss. Jag s:de, iag 
will förlåta honom , och skall hwarcken m ediate eller im m ediate sökia honom  
privatim. Sedan har iag och offta både talt med honom , och skrifwit honom  
till, at han skulle förlijkas m ed mig, m en effter han aldrig w elat stådt till det 
han giordt, utan på kiöpet påckat, så har iag intet kunnat undgå at klaga mig 
för Consistorio. Hwad iag lijdit det hem ställer iag Eder M agnificence, och
V. Consistorio at döm a om .

H em m ing swarade förlijkning och handsträckning wara giord, som  Söder
mans och Skraggens attest uthwijsa, hwilka w ore der öfwer; hwarföre han nu 
in tet kunde swara uti en förlijkt sak.

D . Benzelius: stå I då till alt detta? S:de ney, iag är och förlijkter. H an  
befaltes berätta huru det tilgick. H an nekade sig skält honom  för skälm, utan 
Ihren giordt der honom , som  först tagit sig i håret. Och effter han uthhoff 
en  hoop skiälsord på mig, ga f iag honom  någre örfijlar.

Sade honom  offta sagt at iag giort som  en skälm. Jag har lijkwäl altijd til- 
sagt honom , at willia lära honom  lackwärcke, m en han swarat, att han hade 
intet tijd att spendera der på, och  då iag begärte ett stycke af honom  på claver, 
afsatte han det alt galit, och då iag sade det war intet rätt giordt, swarade han, 
ney, du har giordt som  en skelm , som  intet lärt m ig lackwärcke. Sade sig  
aldrig kallat honom  jute, utan om  han det giordt, så hade det skiedt intet i 
m ening, att schym fwa hans landskapp der m edh. Jag begär förlijkningen måtte 
blifwa ståendes, emädan den är giord i närwaro aff tw enne w ittnen och Ihren 
den godw illel. samtyckt; som  deras skriftel. författade attest der om  betygar; 
hwilken uplästes och ligger ad acta.

Ihren swarade, hwad iag m ente med förlijkning det är skedt att iagh intet 
w ille privatim sökia honom , war och rädder att han skulle barcka m igh, hwar 
han m ötte m ig, som  han hotades; iag war och drucken.

Källaredrängen A nders O lsson  påberopad till w ittne, effter aflagd eed h  berät
tade: N är iag kom  in logo d e tilhopa, H em m ing ofwan på och Ihren under, 
då skälte Ihren honom  någre gånger för skurck; sedan slog H em m ing Ihren 
någre örfijlar, och så kom  wår praeceptor neder, och skilde dem  åth, effter  
iag skickade upp effter honom . Ihren gick sedan upp i en kammar, hwarest 
wij giorde upp eld åth honom , och H em m ing gick bort. Sedan kom  han igen  
och frågade effter honom , och w ille tala med honom ; gick så upp till honom , 
och med honom  fölgde Söderm an och Skraggen; då taltes d e wijd der uppe, 
och då hörde iag det ordet jute nämpnas af H em m ing, då Söderm an sagt att 
ingen nation skulle skällas, m ehr w et iag intet effter iag gick neder. Berättade 
och at H em m ing sagt till Ihren för än slagzm ålet begyntes: pass på träta här, 
drick. D et sade han honom  åthskillige gånger sagt till Ihren.

G [i]ötter inkallad berättade sig kom m it neder till dem , och funnit så til
hopa liggiandes, då bad iag H em m ing låta blifwa honom . H an swarade, han har 
först flugit på m ig och skält mig. Jag s:de I hafwen nu slagit honom  derföre  
släpper honom  nu.

Söderm an och Skraggen inkallade tilspordes om  de w iste något berätta.
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Söderman: Jag kan intet säya alle de skälzord som de wäxlade sins emällan, 
ty de wore månge; iag förmante dem offta hålla uppe, men de wände äntå 
intet igen. Tilstod sig hört det Hemming nämpt jute, men icke wettandes huru 
det tilkom.

Söderman och Skraggen tilspordes om de blifwit budne af Hemming att gå 
på källaren och förlijka dem. Der till swarade de ney, säyandes sig icke wettat 
at Ihren och Hemming warit der, för än de kom« o dijt att see effter breff, 
då de och gått lijtet upp; då källaredrängen sade för oss att de sålunda warit 
tilhopa och slagitz; hwar på wij ginge upp till Ihren, och straxt der effter kom 
Hemming, då wij och förlijkte dem. Sade att Ihren godwillel. det giordt.

Dhen 18. Novembr/r 
i kyrckian bewilliades h. Johan Bostadio otta dahler sölf:t af cassa stud.m.

Den 20. Novembm 
woro Rector och Professores tilsammans effter sluten gudztienst uti gamble 

Academien, och då
I. Refererade Rector sig fatt bref ifrån Secret:n Hadorphio, der uti han 

skrifwer sig blifwit af den Kongl. HofRätten beskickad och tillspord om han 
wiste af hwad skäl det jus competerar Academien, at döm«a studiosos nobiles 
uti criminalibus; hwar uppå han sig icke så grant erhindra kunnat, at förklara, 
begärandes fördenskull af h. Rectore information der om till wijdare förklaring 
der öfwer hoos Kongl. HoffRätten. Ther uppå Rector sade sig warit hoos Prof. 
h. Rudbeck och fatt wederbörlig förklaring der uppå, och Secretarium sedan 
skickat sig nöyachtige documenter, så wäl utur Academiens protocoll af 1648. 
och 1649. som Drottning Christinae rescript af d. 22. Junii 1648. att Acade
mien uti sådane saker måtte döm///a, hwilket h. Rector sedan communicerat 
med h. Hadorphio. 'Resolutio. Consistoriales tyckte det godt wara.

II. Uplästes Secretarii författade bref (1.) till h. RijckzDrottzens Excellence 
angående h. Axel Behmers och M. Boos änckios saak, som finnes i copie- 
boken af d. 21. Novembr/V 1681. (2.) till secrettn Coijet att han wille med
dela Acad:n attestatum utur Kongl. Revisions protocollet, angående de stycken 
af Kongl. HofRättens d. 12. April 1679. gifne domb, som Academien sökt 
beneficium revisionis uti. (3.) Till secret:n Lovisin att Academien kunde fa 
communication af de skäl som M. Boos änckia torde inläggia uti Kongl. Sena
ten, emädan hon försportz ernått den nåden hoos H:s Kongl. May:t att domen 
af d. 23. SeptembrA 1680 åter uti Kongl. Senaten till bättre och nogare ige
nomseende uptagas skall.

III. Berättade h. Qvaestor, at H:s Kongl. May.t allernådigst giordt den för
ordning, at alle de som uti krigztijden uplåtit någon spanmål till Cronan, skola 
derföre få sin betalning af 682 åhrs räntor, och det på samma orter, som de 
sin spanmål uplåtit hafwa; hållandes derföre rådeligit at och Academien vigile- 
rar och söker sin refusion, så wäl som de andre, helst effter som nu assigna- 
tionerne förspörias uthgifwas. Och effter som bookhållaren förliden sommar 
uti Kongl. Cammaren intet kom till att liqvidera om Helsingespanmålen, af 
orsak att de attestata landzcanw/ereraren der samwastädz gifwit på den spanne- 
mål som landzböckerne innehålla, att Academien skall afstått, icke swara emot
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sochnernes qvittencer eller attestata på uthtagningen, utan innehåller ett ringare 
qvantum , ty frågade nu h. Qvaestor om  liqvida//on öfw er bem :te H elsingespan- 
mål skall ännu länger upskiutas för denne differencen skull, eller och nu straxt 
wärckställas, och så tillijka fordras betalning för den sam m e, så wäl som  den  
öfrige spanm ålen i Upland och W essm anneland, effter som  Cronan äntå intet 
lärer swara till mehra, eller m ehra betala än hon bekom m it, och proviant
mästaren qvitterat, kunnandes cronofougderne om  så är swara för det öfrige, 
ellies och, sade han, der denne liqvidation ännu längre upskiutes, och denne  
tijden, som  assigna/zonerne uthgifwas, försum m as, torde man fram deles hafwa 
swårare wijd at få någon refusion derföre. R esol. Bookhållaren liqviderar nu 
straxt om  H elsingespanm ålen, effter de attestata landzcam wereraren gifw it, och  
sedan sökias tillijka betalning för all spanm ålen som  Cronan bekom m it. För 
differencen uti H elsingeland sök ies dhe, som  spanm ålen aff A cadem ien em ot-  
tagit, der sådant äntel. pröfw es nödigt, och wärdt m ödan.

D . 23. N ovem br/j.
Consistorium  majus d. 23. N ovem b r/j praesentes w oro R ector D . H offw e-  

nius, D . B entzelius, h. Gartman, h. O l. R udbeck, h. Arrhenius, h. N orcopensis, 
h. S pole, M. C olum bus, M. Steuchius, h. W ulff, M. M icrander, h. Bilberg, h. 
Peringer, h. Qvaestore, och Secret. G oeding.

I. Resol:s att Mag:r W allerius åthniuter organistens lön till des någon ordi
narie organist blifwer förordnat, emädan bem :te M agister i m edier tijd giör  
d ess tienst.

II. Bergerus Flodsundius Söderm . fattig begär h ielp  af cassa studiosorum . 
Resolutio. H an far 12. dr. koppar:t.

III. Berättade R ector H ans H anssons hustru i Ö streläby warit hoos sig å 
wachtmästarens wägnar, och klagat att hans dotter blifwit aff A llin  W .-G otho, 
som  för några dagar sedan war angifwen att hafwa scurriliter vexerat novitios, 
m en reest sedan på Rectoris citation bort, och om  nattetijd tagit sine saker 
m ed sig, belägrader, sökiandes derföre rättens adsistence. Resolutio. Han citeras 
per edictum , och notification här om  går till consistorium  i Scara.

IV. U plästes inspectorens sal. Joh. G rots änckias suppliqve, der uti hon  
begär någon tilgifft på sin skuld till A cadem ien, som  henne tilsagdt w ordet 
tilförende, emädan A cadem ien alleredo fatt im m ission uti hennes egendom b.

D . B enzelius frågade huru stort qvantum  det är som  hon blifwit skyldig  
Acad:n och Acad:n är immitterad uti? S:des d et kan sees a f de liqviderade 
rächningarne. Res. H en n e bewillias så länge ett åhrs hyra af d e husen i sterb- 
huset, som  på hennes arflott luppit, och A cadem ien fatt im m ission uti.

V. Insinuerades Prof:s extraord. Erici Aurivillii suppliqve, der uti han begär, 
at, em ädan förlidet åhr, för honom  resolverat blifwit, att han skulle upföras på 
bakugns längden för 3. m k sölf:t, m en är i åhr der upsatt w orden för 6. m k, 
den sam/wa m åtte då betale de 3. mk för honom , som  warit orsaken till at så 
em ot C onsistorii slut han blifw it taxerad. Consistoriales förklarade att den  
resolution som  föll i detta m ålet för honom  i fiol icke borde extenderas till 
1681. H warföre slöttz at han måtte gifwa och betala bakugnspenningarne, så 
m ånge som  han är upförd före.

VI. Proponerade R ector några studiosos begära testim onia, såsom 1. Joh.
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Alman Wesmannum som blifwit stadzsecreterare i Arboga, 2. Gustavum 
Kling Nericiensem, 3. Ericum Unge, och 4. Johannem Rhodin W-Gothos. 
Johannem Alman berömde Consistoriales för ett wackert och skickeligit lef- 
werne, och studiers flijtige idkande. Gustavum Kling kände och någre, haf- 
wandes intet emot honom mehr än at han en gång i fiol gått grassatim och 
miste wärian. Bewilliades altså desse bägge testimonia. Erico Unge, som ingen 
af Professoribus kände, wiste ey heller något ondt om honom, blef med con
dition testimonium bewilliat, nembl. om han kunde wijsa någon Professoris, 
som icke tilstädes war, attestatum om sig, at han warit hoos honom bekant, 
och brukat des informa//on. Men emädan om Johanne Rhodin berättades at 
han under Prof. Lundii rectorat, så wäl som i fiol uti Hedraei dråpmål eluderat 
Consist:m och wijst en skändelig kynheet, fördenskull slöttz, att han intet får 
något testimonium för än han förklarar sig på alt sådant, som i protocollet 
honom till grava//on finnes noterat. Secret:n sade att under Prof. Lundii rec
torat blef han aldeles oskyldig förklarad, medh tilsäyelse at gå utur Consistorio, 
emädan han wore icke brottzlig; men swarades att [0: af] någre Consistoriali- 
bus, att han jämwäl sedermera är worden graverad.

VII. H. Qvaestoris memorial uplästes, der uti han 1. påminner att slottz- 
befalningzmannen begärar ännu fa relation om åkerwäsendet at communicera 
med högwälborne h. landzhöfdingen effter dess ordres, williandes ellies wara 
ursächtad, om igenom samwe rela//ons uteblifwande i någon swårheet denne 
saken tillwäxer.

H. Rudbeck sade sig hafft rela//on så länge i sine gömor, emädan han welat 
extrahera den samme till des h. landzhöfdingen ankommo. Resol. Emädan 
slottzbefalningzman påstår, at rela//on måtte forderligst öfwersändas och med 
h. landzhöfdingen communiceras, han fördenskull straxt lefwereras till slottz
befalningzman.

2. Att de Kongl. documenter angående afkortningarne wijd Acad:s kyrckio- 
härbärgen måge upkastas och igenomsees, och Consistrm sedan resolvera, om 
Acad:n må sökia befrijas för trycketunnan eller intet, på det liqvida//on med 
Kongl. Cammaren icke må här igenom studza. Hwilken Consist. täcktes och så 
ofördrögeligen wärckställa låta och sökia betalning nu emädan assignatio ner ne 
till Cronones skuldz betalning uthgifwes. H. Qvaestor upläste en Kongl. resolu
tion af d. [datum ej utsatt] 1637. så och en dito af d. [dagen ej utsatt] 
Octobrn 1675. Men emädan somblige mente at nu förliden sommars woro 
någon annan resolution uthgången, som ingen så just wiste innehållet af, för
denskull resolverades at Räntmästaren skrifwer Hadorphium till, och begär 
communica//on af den samme resolution, att Academien kan inhempta des 
innehåld, och see om hon skyldig är att uthgiöra sådan afkortningh.

3. Att qwarntuls spannemålen wijd Ekeby, Ulfwa och Wattholmen, både 
rog och blandsäd må blifwa taxerat, att sedan der effter föryttrass. Resol. 
Rågen sällias för 8. och blandsäden för 7. dr tunnan.

4. Att prijset på qwarntuls spannemålen måtte förmedlas, emädan ingen 
welat gifwa så mycket derföre som han blifwit taxerad före, liggiandes för
denskull, alt hwad i denne månad fallit, osåldt. Resol. Hwetet sällies för 13, 
blandsäd 9, råg och malt 9. dr tunnan.

5. Någre Acad:ae bönder fråga, om icke de i åhr fa betala så mycket de
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hinna på sin restspanmål, med 7. dr. koppar:t för tunnan, effter Acad:n således 
contraherat med kiöpmärwen om sin rest spanmål? 'Resolutio. Affirmatur.

6. En änckia i Ringens befalning, har i Stockholm sålt 6. t:r kom för 6. d. 
t:n och 1. t:a för 5. dr kopp^r:t och betalt på sin rest, som synes, af Jochum 
Alstedtz änckios quittence, frågas altså om Academien låter sig samma prijs 
behaga, och fougden far spannemålen qvittera? Resolutio. Consistorium blir 
wijd det kiöpet, kunnandes fougden henne samma spanmål wederbörl. qvittera.

7. Hwarest och för hwad prijs blandsäden som i åhr faller, skall uthtingas? 
Resolutio. För 5. d. säilies hon, på hwad ort, som h. Qvaestor bäst kan uth- 
tinga henne.

VIII. Decanus facultatis philosophicae anmälte Dn. Laur. Norman begära 
uppå Consistorii resolution, att han far generaliter affigera at läsa uti hwad 
disciplin han will.

Resolutio. Consistorium har förr resolverat för honom och kan intet gå der 
ifrån. Hh. Professores i facultate philosophica kunna öfwerläggia hwad han 
docera må.

IX. Vexatores novitiorum, som wore framme i sidste Consistorio, före- 
komme tillijka med novitiis vexatis. Betulander, som warit tilförende borto, 
kom och tilstädes och på Rectoris befalning, berättade sig intet wist att det war 
något målat på golfwet, utan Flavonius tagit krijtan, och kört Asmundum 
[Kellingium] rijta sin käraste. Bekände sig stött med foten på stolen, då Flavo
nius tog i honom och drog novitios kull, mera wille han intet säya här om, 
nekandes sig något wijdare wetta.

And. Storm tilfrågad bekände en rijdit på sig, och sig rijdit på en annan. 
Befaltes referera hela sammanhanget af saken. När iag kom gåendes, sade han, 
bad Cleverin och Boberg mig gå in, och då iag war inkommen, komme Flavo
nius, Betulander och Friedman [o: Frijman] effter, sedan kom och en wäst- 
giöte bonde, och då sattes förste laget. Både altså Bobergius och Cleverin 
och alle de andre landzmännerne som närwarande woro, mig gå effter de andre 
novitierne, och taga alle iag kunde fa ihoop. När de kommo frågade Friedman 
effter predikzord; sedan bad Flavonius Asmundum måla sin käresta, at cour- 
tisera med henne, sade och warit målat på fallbäncken, men sig ey wist när 
det skiedde, hade och straxt biifwit uthstrukit. Sedan begynte de på at dantza, 
och rijda, iag reed på en, och Broberg* på mig igen. Flavonius slogh Asm. 
någre örfilar, effter Friidman sade det Asmund knäpt för honom, hwilket dock 
intet hördes. En örfijl bekände han at Cleverin gaf Gabrieli [Timell], hwilket 
och Gabriel nu klagade på. Nijo eller tijo war klocken sade han då de skil
des åth om afftonen; frågades ännu hwem bad honom gå effter novitierne? 
Han s:de att Boberg, Flavonius och Cleverin hade bedt honom det giöra, så 
wäl som de andre Betulander och Friedman. De befaltes träda uth, och der 
på voterades som föllier.

H. Peringer: Flavonius relegeras, och Cleverin beläggias med böter.
H. Bilberg: Flavonius relegeras på ett åhr publice; men Boberg finner iag 

ingen stoor skuld hoos.

• Sannolikt felskrivning för Boberg. 
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M . Micrander: Flavonius relegeras på ett åhr, m en de andre finner iag intet 
af lijka skuld, doch m åge d e på e tt halft åhr relegeras.

H. Wulff: Flavonius relegeras på ett åhr, och Cleverin på ett halfft åhr. 
Betulander och de andre beläggias med penningeböter eller proban.

M. Steuchius: Flavonii delictum är stort, och är fallen till publicam relega- 
tionem, och det till det ringaste på ett och itt halfft åhr. Cleverini, Bobergi i 
och Friedmans delictum, är och lijka stort nästan, och böre fa en tacitam 
relega/Zonem på ett halfft åhr. Betulander sitter i proban 3. dagar.

M. Columbus: Jag tycker iag hafwer hört tilförende att de som så turpiter 
vexera, dee förtiena perpetuam relega/zonem. Altså bör Flavonius på 2. åhr, 
de andre på itt halfft åhr relegeras, och Betulander straffas med 2. dagars 
fängelse.

H. Spole: Flavonius relegeras i 1 é åhr. Cleverin, Friedman på i åhr. Boberg 
och Betulander sittia 14. dagar i fängelsse.

H . N orcopensis: m it votum  är e tt m ed h. Colum bi.
H . Arrhenius: Jag håller och der m edh.
H . Rudbeck: Jag och.
H. Gartman: Flavonius relegeras i ett åhr. Friedman, Cleverin, Boberg på 

itt halfft åhr tacite. Betulander går 2. dagar med Stormen i fängelsse.
D:r Benzelius: Hwad Flavonius anbelangar så har han förtient relega//on 

på 2. åhr. Cleverin och Friedman tacitam på £ åhr, Boberg 6. dagars, Betu
lander 3. dagars fängelsse.

Rector: Jag håller med D. Benzelio, och lägger der till att Stormen sitter 
hoos Betulander 3. dagar i proban.

Sententia. Flavonius plichtar med 1 £ åhrs public relegation. Friedman och 
Cleverin med halfft åhrs tacita relega//one. Boberg beläggias med 8. dagars, 
och Betulander med 3. dagars fängelsse.

X. Proponerade Rector Johan [Johansson] kaklugnsmakaren warit hoos sig 
och klagat att Sotens hustro [Anna] intet will betala honom kaklugnen som han 
reparerat, och hon tilsagt honom. Secretaria refererade at denne saken blifwit 
under Prof. Lundii rectorat sluten, at någon skulle besichtiga kacklugnen om 
han war rätt upsatt, sedan skulle kaklugnsmakaren få uthslag, när han der om 
ansökiandes worto. Dock hade änckian tilstått sig willia betala honom kakl
ugnen, så frampt han först wille laga honom, emädan slottzbefalningsman 
skrifftel. inlagt, at hon med kacklugnsmakaren intet contraherat om den kackl
ugnen eller bed t att han upsättias skulle. 'Resolutio. Änckian bör betala kackl
ugnsmakaren kacklugnen.

XI. Påminte Rector, huru med actionen emällan Tunderfelt och hans weder- 
parter blifwa skall? D. Bentzelius: Jag menar det war så sidst resolverat, att 
E. Magnificence skulle säya h. Tunderfelt, at om han intet kunde i sådan obscur 
sak, framhafwa bättre skiäl, skulle han låta saken falla, emädan och så det war 
mycket betänckeligit at låta dem andre gå eedh.

H. Tunderfeldt inkallad förklarade sig nögd, om de willia frija sig med eedh. 
Men Rector och Consistorium sade det ey giårna kunna tillåtas; kunnandes h. 
Tunderfelt sökia sig bättre skäl att öfwertyga dem med. Stodo ey heller det 
nu att afgiöra, emädan alle rei icke woro tilstädes, och man torde få någon 
närmare uplysning här uti aff de andre lagen, som warit samwe affton på käl
laren.
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XII. Företogs saken emällan Ihren och Hemming Göstafsson, at med domb 
afgöras. De inkomme och Hemming insinuerade en suppliqve skrifftel. för
fattad, ther uti han 1. begär at de som woro öfwer förlijkningen, och der på 
sitt attestatum meddelt måtte få eedel. afhöras. 2. protesterar emot Ihren, som 
(1.) mäst skuldhafwande, (2.) then sin målsägande rätt ifrån sig gifwit, (3.) 
warit emot wittnen twetalig. Förmodandes att emädan postmästarens poike 
[Anders Olsson], som ey är sui juris, mindre bolfaster, fatt fäste eed emot hans 
exception, att han då der öfwer först måtte med borgen så för sig som sin 
eedh effter lag försäkras, på det han sedan öfwer des ogrundade uthsago och 
eed in foro competenti, må lagl. emot honom förfara kunna etc. Uppå denna 
skrifft begärte Ihren sig skrifftel. få förklara, men Consistoriales funno det ey 
wara af nöden, emädan ther uti intet woro, som kunde giöra hans saak antingen 
bättre eller wärre, utan snarare der uti sådant finnes, som Consist:m finner 
sig wara förnär skrifwit, och han wederbörl. bör förklara sig uppå. Ihren til- 
spordes huru många örfilar han fatt? S:de sig det ey wetta kunna, utan Hem
ming sielf tilstått sig slaget honom 7. pustar, upwijsandes en stor qvantitet 
håår som Hemming dragit utur hufwudet på honom. Hemming nekade der till 
säyandes sig icke flere gifwit honom än 3. eller det högsta 4. De befaltes 
träda aff, och domen skulle conciperas, men emädan Falhströms attestatum 
om skadan, ey war wijd handen, hwar effter skadhan skulle mätas, kunde 
domen denne gången ey afsäyas. Hwilket och parterne inkallade förkunnades.

XIII. Proponerade Rector en Uplandum Daniel Rydenium warit hoos sig 
och klagat på en stud. Grenberg wijd nampn, som öfwerfallit hans poike 
[Erik Nilsson], och sedan honom på gatan, men sedermera förlijkz med ho
nom. Prof. Rudbeck sade sig hört att Swebilius warit med, och nu reest bort 
sedan Cursor skrifwit på dören att han citeras till Consistorium, men Cursor 
inkallad sade honom reest bort för än han kom dijt.

Daniel Rydenius inkallades med Petro Grenberg. Rydenius sade det wara 
en förlijkt sak, och sig ey hafwa något att klaga. Prof. Rudbeck swarade den 
saken wara af den beskaffenheet, att hon icke kan eller må aff målsäganden 
allena nederläggias, emädan råån wore föröfwat, och der på hugg på den som 
kommit och begärt sitt igen, och det för deras ögon, som äre både magistra
tus och praeceptor. Hwarföre han befaltes referera om excessen. Effter långt 
betänckande berättade han som föllier: Jag sände min discipel uth effter spissöl 
om afftonen kl. 6. och då kom Grenberg och tog af honom kannan. Gåssen 
kom up och sade mig det; och då iag gick neder åth M. Wallerii gård, hwarest 
gåssen sade honom wara, och begärte igen kannan aff honom, lofwade han at 
iag skulle få igen henne dagen effter. Wij gingo så uth på gatan bägge, iag 
gick baklänges så långt iag kunde i mina toflor, föll så kull, och så boro de 
på och slogo mig. Frågades hwem det war mehr än Grenberg? Swarade sig det 
ey wetta, emädan han ingen kände mehr än bara Grenberg. Grenberg tilfråga- 
des hwem det war? Han s:de, iag weet det intet, ty iag war heel drucken, 
utan M. Wallerius sade mig i dag det skolat warit Trysenius hans barns praecep
tor. Rydenius f:s huru många slag han fatt? S:de sig det ey wetta.

Trysenius tilspordes huru med förlijkningen gått? Han s:de: Mag. Wallerius 
talte med mig att iag skulle förlijkas med dem effter det skedt der i gården. 
F:s på hwars wägnar? S:de på Grenbergs. F:s hoos hwem de druckit? S:de hoos 
Johan Trana. Frågades hwarföre han för Prof. Rudbeck sagt att Swebilius sändt
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honom bod om förlijkningen? Han s:de sig då ey wist annat, emädan han war 
förledd till de tanckan om honom af ens annars wållande.

Grenberg s:de sig warit hoos Joh. Trana till kl. 6. om affton och druckit, 
och då han sändt sin gåsse effter en kanna öl, hwilken drögde något länge, bad 
Tranan mig gå uth, och see effter gåssen, och då iag kom neder och fick see 
den»e här studentens gåsse, tänckte iag att det war Tranans gåsse, tog så kan
nan af honom; han sade kannan hörde intet mig till. Jag s:de kannan är wår, 
och iag tager henne. Sedan kom hans praeceptor Rydenius löpandes, och be
gärte igen kannan; iag s:de det är ei tin. Han s:de så! gee mig kannan igen. 
Han s:de om det är tin, så skall tu fa igen henne i morgon. Han gick så 
uth och iag fölgde effter, och effter iag hörde honom mumla, tänckiandes att 
han giorde det åth mig, gick iag effter honom och så boro wij ihoop i ränn
stenen.

Trysenius inkom, frågades hwem citerat honom? Trysenius: M. Wallerius 
sände mig hijt upp att wara tilstädes om Consist:m skulle påfodra. Berättade, 
at då han kom uth lågo de bägge Rydenius och Grenbergh på knä, och tå 
iag kom, släpte Rydenius Grenberg, warandes rädd at Grenberg skulle fa hielp. 
Rydenius tilspordes hwij han sagt att Swebilius warit medh? Rydenius swa- 
rade sig känt Grenberg för Swebilio, och ther aff sagt således för Prof. Rud- 
beck, emädan Fahlström sagt att det war Swebilius, der aff sig tänkt att det 
war han, sade det giöra sig ondt, att han blifwit så förledd at nampngifwa 
Swebilium af Fahlströms tal.

Gåssen Erich Nilsson inkomb och berättade: När iag kom på gatan med 
kannan, kom Grenberg och tog henne af migh, frågandes hwad kannan kostar, 
sade, iag skall lära dig gå och kiöpa öl på gatan, och effter han tog af mig 
kannan, gick iag effter honom, och wille hafwa henne igen, men han wände 
sig om, och sparckade effter mig. Jag gick effter min praeceptor, hwilken kom 
uth at taga igen henne. F:s hwad kläder han hade? S:de han hade swarte klä
der, som iag kunde see. När wij ginge effter kannan på gården, stodo twå 
på gården och hade kannan emällan sig, och då han begärte henne wackert 
igen, stötte de honom uth, och han gick åter och bak. Sade sig intet känt 
bägge, utan den ena wara Grenberg, hwilken iag kände igen på håret och 
kläderne. Rydenius föll åter och bak, och twå fölgde och slogo honom.

Sven Cameen, på sitt i3:de åhr, inkallad, berättade sig hört uppe i kammaren 
ett sorl på gatan, och då de nederkomwit funnit Grenberg i hoop med en 
annan student, och Trysenius sedan kommit och skilt dem åth. F:s huru månge 
de woro? S:de Grenberg och den som han slog, och Trysenius som skilde 
dem åth.

Magnus Blockius på sitt i2:te åhr, inkallad berättade lijka som Cameen.
De frågades om de kunde gå eed på att Swebilius ey warit med? De swa- 

rade sig gärna det giöra willia.
Rydenius: Gud bättre at iag effter Fahlströms tal angaf Swebilium, ty iag 

wiste intet hwem det war, och Fahlström sade sig hört hans liudh, och sagt 
det för gåssarne. Grenberg frågades om Rydenius gaff honom någre skiälz- 
ord? S:de sig det ey wetta utan hört honom mumla, sade sig tänkt att han 
skulle mumla åth honom. Rydenius skiöt mig icke så hårt utan bad mig gå uth, 
bekände sig sagt mu. Hwar på han sagt, hwad? morrar tu? Frågades om han
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drog honom i håret? S:de ja. Grenberg: Ja han tog och mig i håret. De af- 
trädde. Och effter något öfwerläggiande tyckte Consistorium, at, af här tils in- 
komne rela//oner och skiäl, Swebilius intet funnits bråtzlig, utan dem som an- 
gifwit honom böra derföre fa skam, hwar om han och wäl lärer sökia, mente 
och somblige att Grenberg nu kan dömmas. D. Bentzelius: Jag kan intet ännu 
finna mig här uti, fuller tycker mig här är omsweef och skrufwar, och wore 
wäl man kunde få bättre uplysning och kundskap här om, förr än dom skier.

H. Rudbeck: man måtte bättre fråga effter denna saken, och effter hwad 
capitel i lagen hon dömwas skall, emädan Swebilius giordt sig mycket suspect, 
i det han så hastigt bortreest dagen effter, sedan Cursor skrifwit på hans dör.

Sententia. Grenberg plichtar först för det han gåssen petulanter och wåld- 
sambl. kannan ifrån tagit med incarceration i 8. dagar. 2. för 2. pustar han 
gifwit Rydenio 12. mk. sölf:t så och för 2. hårdrag 12. mk sölfwermynt.

XIV. Prof. Rudbeck[s] tienare Jahan Olson, inkomb emot h. Tunderfeldtz 
poike Erich, klagandes, att när han kommit körandes med ett [lass?] mit för 
Prof:s port, Erich kommit med dragen wärja, och slagit honom öfwer ryggen, 
och då han tagit käppen och bändt wärian från sig med, Erich stuckit honom 
igenom armen.

Erich drängen s:de sig aldrig ärnat giöra honom något ondt, sig ey eller 
wist der aff utan då Jahan lyfft upp armen, sig oförwarandes stuckit honom; 
betygade sig aldrig hafft någon owänskap med Jahan, utan tå af wåde och 
narrie skad t honom, det tilstod och Jahan.

Mats [Schmidt] barberare inkallad sade att det war ett lijtet hål, och wärian 
gått in innan för armen, och uth utan på armen, sade sig intet kunna säya 
om han blifwer lytter der af eller ey. Johan tilspordes om han war nögd att 
Erich skaffar sig löfftesmän? S:de ja.

'Resolutio. Erich skaffar sig löfftesmän, skolandes ellies gå i proban.
Erich sade sig få sin herre till att gå i caution för sig. Wachtdrängen Erich 

Larsson befaltes föllia Erich hem till h. Tunderfeldt, med förfrågan om han will 
gå i god för honom, elliest skall drängen gå i fångelsse. Der effter kom Erich 
Larsson igen och hade med sig h. Tunderfeldtz cautions skrifft för poiken Erich, 
hwilken lades ad acta.

D . 23. N o v .
Consistorium minus d. 23. Nov. närwarande Rectore D. Hoffwenio, D. 

Benzelio, h. Gartman, h. Spole, h. Wulff, M. Micrandro, och Secret. Goeding.
I. Oloff Linnarsson bagare klagade på Jonas Forling, att han fådt sig sin häst 

att foodra honom till wären, men han sedan 1. länt hästen till Sigtuna, 2. länt 
åter igen hästen och hafft honom borta i 8. dagar, hwar på han sedan aldrig 
sedt honom. Olof Linnarsson begärte betalning för det han hafft honom i 4. 
wekor, födt och skodt honom.

Forling swarade sig icke accorderat med honom till waren utan på behagelig 
tijdh, hwar på han upwijste skriffteligen författadt dem emällan accord, och 
der på Petri Bruzelii attest. Bagaren begärte 9. d. så will han wara nögder. 
Forling s:de honom intet på annat sätt contraherat, än at han skulle föda 
honom och bruka honom i medier tijdh, men sig wara fritt att taga honom 
igen när han wille.
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Sententia. Jonas Forling gifwer Oloff Linnarsson 6. d. kopp^r:t för det han 
födt hästen i 4. wekor, och 2. d. för skoningen. Bagaren förklarade sig nögd 
der medh, och Forling sattes 14. dagars dilation till betala bagaren.

II. Billingskiöldz poike Erich Jahansson klagade på Erich Callman, at, när 
han kom från måltijden om affton, och hade en hund med sig som han 
hwisslade, honom frågat hwad han hwisslade åth, och slagit sig några örfijlar, 
och stött sig med dragen wärja.

Cal[l]man: Poiken stod på gatan och hwisslade, iag frågade hwem han hwiss
lade åth? Han s:de åth hunden. Han knotade hwarföre stötte iag honom med 
handen, men han fölgde effter mig och brukade mun; nekade sig sparkat 
honom eller stött honom med wärjan. Poiken sade at han slog honom öfwer 
hufwudet med wärjan och stötte honom der med så at huden skrubbades aff, 
hwilket han upwijste, och syntes ärr der effter.

Sententia. Cal[l]man böter för 1. blodsår 12. mk sölf:t så och för itt stö
tande 6. mk sölf:t, warandes och warian förlustig.

III. Crispinus Insulander klagade på Börie Bengtsson, at Börie Bengtsson 
blifwit skyldig då han war tullskrifware under hans faders [Matthias Insulan- 
ders] inspectorat 29. d. smt. 15. ör s:t, som han nekar sig willia betala. Börie 
Bengtsson sade sig hafwa hans faders egne quittence på 20. d. smt. men det 
andra nekar han sig intet willia betala nbl. 9. d.

Insulander sade de 20. dr wara förr betalte, och upförde så på cassaräk- 
ningen som qvittencet. Börie Bengtsson nekade intet der till; men sade sig 
icke kunna gifwa interesse, effter han intet blifwit krafd. Insulander sade sig 
krafft honom 676, och då blifwit med snubbor afspisat. Sade sig fuller willia 
afslå på interesse halfparten, men intet töras mehr giöra för sin faders skuld. 
De affträdde.

'Resolutio. Börie Bengtsson dömas till at betala capitalet 29. d. 15. ör smt. 
om terminerne på betalningen, så och interesset, kan han affinna sig hoos 
wederböranden.

IV. Proponerade Rector språkmästaren Courcelles klaga sig att tysken Skeel 
drager studenterne till sigh, och förtager honom hans näringzmedel.

Resol. Skeel åthwarnas och befalles antingen intet inmängia sig i Courcelles 
information, eller och reesa hädan.

Dhen 27. Novembr/j
trädde Rector och Professores tilsammans i gamble Academien, effter sluten 

gudztienst, då
I. Insinuerade Rector Petri Grenbergs suppliqve, att få Consistorii domb, 

som d. 23. Nov. nästwekne emällan honom och Dan. Rydenium afsades, an
gående sitt på honom och hans poike [Erik Nilsson] föröfwade hugg och 
öfwerwåld. Rector berättade denne Grenberg intet willia gå i proban, och 
tänckia att sökia något emot Consistorii dom på högre ort.

Resolutio. Wachtmästaren och wachtdrängarne taga honom straxt, och sättia 
in honom i proban, will han och hafwa domen, så må Secret:n extradera honom 
den ex actis.

II. Förmälte Rector en tysk student Johannem Henricum Posselt wara an-
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komen och begära få informera uti tyske språket, emädan han är mycket fattig, 
och der med menar sig kunna blif:a något soulagerad. Resolutio. Det effterläts 
honom.

III. Relationen angående åkerwäsendet emällan h. Henrich Byrelium i 
Rassbo och Academien författad af assess:n Stri[j]k, och nu copialiter till 
communica//on med Academien öfwersänd ifrån Jacob Ringio, insinuerades, 
och lefwererades Prof. Rudbeck, att till i j ka med h. Norcopense, och h. Qvaes- 
tore at igenomsee; skolandes och med näste post öfwersändes tilbaka, och 
skrifwas til h. Stri[j]k att han befodrar saken till ett rättwijst uthslag.

Dhen 30. Novembr/j
effter sluten högmässa gudztienst upkommo in Consist:m majus, Rector D. 

Hoffwenkj, D. P. Rudbeck, h. Gartman, h. Ol. Rudbeck, h. Arrhenius, h. 
Norcopensis, h. Spole, M. Steuchius, M. Micrander, h. Bilberg, h. Arrhenici 
Qvaestor, och Secret. A. Goeding.

I. Bewilliades Carolo Alberg Upsal. och Martino Salman Angermanno bägge 
siuke och fattige 6. d. sölf:t hwardera af cassa stud.

II. Uplästes Olai Flavonii, och Fri[j]mans W-Gothorum suppliqver, der uti 
den förre begär blifwa förskont med publiqve relegation, och at hans relega- 
//on ey må publice anslås. Den andre at få slippa tacitam relega/zonem, emädan 
han nys ankommit, och hans föräldrar gifwit honom alt det de kunnat åstad
komma af sin egendomb, och han des utan icke det ringaste vexerat novitios, 
hwilkes attestata och så der om insinuerades. Res:o. Consist:m kan intet ändra 
sine effter noga öfwerwägande en gång fålte domar, utan will bättre fram, 
om de wijsa någon märckelig bättring, och inkomma med sine suppliqver, 
lindra med dem, och efftergifwa något på tijden.

III. Insinuerades h. Stri[j]ks rela//on uti åkerwäsendet, igenomsedd och 
ändrad af Profess. Rudbeck, och Norcopense, sampt h. Qvaestore, hwilket 
uplästes, och slötz at den tillijka med Secret:s författade och nu upläste bref 
till assess:n Stri[j]k om samme ärende, skulle med en expres effter middagen 
öfwersändas till Stockholm.

IV. Resolverades at med samme bud, documenterne till Helsingespanmåls 
liqvida//on anhörige skola öfwersändas, och camwereraren Daniel Wuldh mz 
det samme tilskrifwas, att drifwa på uthslag der uti.

V. Berättade Rector bref wara ankommit ifrån Wilmoth och Wallin uppå 
Consistorii till dem afgångne citationer i Erenskiöldz och Samuel Arfwidsons 
saak, hwar uti de fråga hwem skall bestå dem resepenningar, emädan den ena 
wijstes i Nykiöping och den andre neder i Malmö wid Norkiöping; förkla
randes sig Wilmoth, at han ingen annan rela//on ytterligare der uti hafwer att 
giöra, än han effter aflagd eed giort, och i protocollet fins, kunnandes i det 
öfrige intet reesa på sin egen bekostnad. Res:o. Kongl. HoffRätten skall här 
om tilskrifwas och notificeras.

IV. Proponerade Rector Petrum Grenberg, som nu suttit inne i proban 3. 
dagar, begära lösa sitt fängelse för de återstående dagar med penningar. Han 
berättades wara en stilla och sedig student, hafwandes icke tilförende någonsin 
warit framme, eller noterat för något slijkt. Res:s altså att han får lösa sitt



4 5 6 i 6 8 i : 30 november-3 december

fängelse med i  d. om dagen. Men effter han än wijdare berömdes för sin 
sedigh- och flijtigheet, bewilliades honom att slippa aldeles utur fängelse utan 
någon ranson.

VII. Förmälte Mag:r Steuchius, sig fått bref ifrån Andreae Simmings fader 
[Marcus Simming] kyrckioherden i Wingåker, att Consistorii citation till hans 
son, at comparera uti Erenskiöldz sak, wore wäl framkommen, och sig tilhanda 
bracht, men sonen wara utomlandz och i Tyskland, och fördenskull icke kunna 
inställa sigh.

D. 3. Decembm.
Consistorium majus d. 3. Decembm närwarande Rectore D. Hoffwenio, 

[D. P. Rudbeckio], D. Benzelio, M. P. Holm, h. Gartman, h. Rudbeck, h. 
Spole, h. Wulff, M. Micrandro, h. Qvaestore och Secret. A. Goeding.

I. Proponerade Rector h. Hadorphium begära, at hemmanet Skiälstad får 
föras på praebendelistan. Res:o. Effter det tilförende stådt der på, så må det 
och så blifwa sålunda här effter.

II. Sade Rector creditorerne uti sal. Ausii sterbhus wara i dag stämbde at 
comparera till uthslag i saken.

H. Joh. Gestrinius på sal. Archiebiskopens Baazens sterbhus wägnar inkomb, 
anmälandes sal. Archiebiskopen D. Baaz intet åthniutit tijonden af sal. Ausii 
åker, som han lijkwäl ment sig wara berättigad till, emädan den åkren ligger 
under Gamble Upsala, begärandes han och nu att den af sal. Ausii åkers arende 
måtte sterbhuset refunderas.

H. Qvaestor sade denne åker wara frälseåker, och sålunda wara exempt ifrån 
cronotijondens lefwerering.

H. Johan framtedde twenne Kongl. bref, itt Kongh Jahan den tredies af 
d. 27. Martii 1617 [j/V]. Det andre Kong Göstaff Adolphs af d. 24. NovembrA 
1612. af hwilka gafz wijd handen att åkrarne woro tå bytte af Cronan emot 
godz.

D. Per Rudbeck upkom; exciperandes der emot att D:r Sdgzelius altijd 
åthnutit tijonden der af, hwar på hans rächning upwijstes. Doch begärte D. 
Per, at de måtte upwijsa Kongl. breff, at det är frälseåker, så wille han wara 
nögd och efftergifwa sin fodran på tijonden. H. Qvaestor uptedde Kongl. 
Commissorial Rättens lista på frälseåkrarne af åhr 1664, hwar på och så denne 
Prof. Ausii stod upförd, men D. Per mente, att effter D. Sdgzelius i sin tijd 
åthnutit tijonden, och äganden af åkren der aldrig nekat till, han då icke måtte 
wara frälse, fast än swarat blef att det torde ex liberaliftate] wara skedt. H. 
Rudbeck sade at man intet kan här uti wijdare åthgiöra, förr än ägendomen 
blir wärderat. Altså resoks att twenne af stadzens medel begäras, att tillijka 
med inspect. aerarii wärdera Prof. sal. Ausii egendomb. Hwar om de tilstädes 
warande och inkallade parter blefwo tilsagde, och att fördenskull nu ey wijdare 
här med förfaras kunde denne gången.

III. Begärte D:r Rudbeck, at emädan Flodaeus fått dom i Kongl. HoffRätten, 
att han skall förwijsas rijket, och låter laga cronan; hans här warande ägen- 
domb och böcker måtte inventeras och wärderas. Sade guldsmeden begära för 
reparation 50. dr så frampt att den store knappen eller äplet på henne, 
skall aldeles omsmältas och omgiöras; men kan den uthklappas och ellies 
lagas, så will han hafwa 30. dr.
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Restor sade Cursorem wara upp i hans härbärge sänd, at antekna hwad der 
woro, som sedan kan wärderas. Slöttz altså att h. Gartman och h. Bilberg wär- 
dera hans böcker.

IV. Berättade Rector at uppå den domb, som Consist:m falte emällan novi- 
tios vexatos och studiosos W-Gothos, af hwilka Fri[j]man blef med tacita re
legatione belagd, Adjuncu/r And. Rhodin låtit kalla samman novitios till sig, 
och anstält en ny ransakning Rectori och Consistorio till stoor praejudice, haf- 
wandes tagit attester af berörde novitiis at Friman woro aldeles obråtzlig. Men 
då Rector sändt Cursorem till b:te novitios, att fråga hwij de sådane attester 
ifrån sig gifwit, dem swarat att Rhodin twungit dem der till. Och effter Rector 
förehållit Rhodin hans otijdigheet i detta målet, hade han begärt cita//'on på 
samwe novitiis för det de sagt honom twungit attester af dem. Rhodin mot 
novitios inkom, klagandes på dem, att de i staden fört kring det han twungit 
dem till att gifwa sine attester om Frimans obråtzligheet, hwar med Rhodin 
förklarade sig welat intercedera för honom hoos hans föräldrar, som han wiste 
elliest skulle blifwa honom heel gramse.

Timell: Jag sade intet att I twungit oss der till, utan att I wore orsaken till, 
att wij så gifwit wåra attester, ty, sade han, I sände trenne bod effter oss, 
att wij skulle komma till Eder, och wij wille gärna draga oss undan, men kunde 
omsider intet, emädan I wore så trägen at sända effter oss. Rhodin tilstod sig 
sändt sålunda effter dem. Han tilspordes hwij han det giöra skulle sedan det 
war dömbt af Consistorio? S:de sig giort det i mening at hielpa Friman hoos 
sine föräldrar.

D. Benzelius: Men hwad skulle i med så månge attester? Rhodin: ty iag 
trodde intet Frimans ord, elliest emädan han favoriserade sig sielf. F:s hwem 
dem författat? Timell swarade att Rhodin stylizerat dem, och sig på hans 
begäran dem underskrifwit. Rhodin tilstod det, men sade att han läsit attesten 
upp för dem, och frågat dem om icke så war, som de attestera wille, hwar 
på de swarat jo. Betygade yttermera sig det giort för Frimans fader skull, 
som är en ryttare der nedre i landet, och mycket hårdh emot sonen.

H. Norcop.: Om I welat hielpa Friman, så skulle I intet sökt stielpa Con
sistorium, som I så wäl en och annan gång tilförende wijst eder otijdigheet 
emot, som och nu. I måtte ju wetta så mycket, att uti en epistola depreca
toria, som I säyer eder welat skrifwa för Friman, bör man intet införa skäl, 
utan afbedia sitt feel, annorledes än I nu giordt, och samblat en hoop attester 
till at förolämpa Consist:m med, och göra sedan hans fader modig, at klaga 
och traducera Consistorium, emädan han är så ond som I säyen. Rhodin: hwad 
iag tilförende giordt, det afbeder iag, men i detta fallet erkänner iag ingen 
brått, ty iag har giordt som en praeceptor, och welat intercedera för min discipel 
hoos hans fader. H. Norcop.: så skulle I intet giordt det med Consistorii 
praejudice. D. Benzelius: antingen är det ett mycket subtilt förstånd, eller itt 
tiockt och grofft oförstånd här uti, att I sådant tilbudit, hwar och en kan see 
hwad för en otidig oformligheet i brukåt. Rhodin: Jag kännes intet der wid, 
ty iag har allenast welat der med intercedera för min discipel. Mag:r Holm: 
Det är handgrijpeligit, att I der med sökt skämda Consist.m. Han befaltes 
tillij ka med novitiis afträda.

Consist:m fan detta Rhodins procedere wara mycket grofft och dierfft, och 
sådant hwarföre Consist:m är wäl befogat at actionera honom, och slötz at
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emädan han så offta med sådan otijdigheet oförrättat Consist:m och Acad:n 
förargat, H:s Höggrefl. Excelhce här om tilskrifwas och notificeras med be
gäran, att Rhodin måtte blifwa här ifrån Acad:n hafder och till annor ort hielp- 
ter.

Rhodin inkallades, erkundigades om Consistorii mening om detta hans för
farande, blifwandes befalt att lefwerera från sig original attesterne, som han 
sagt sig hafwa. Han gaf så ifrån sig novitiorum attest, som war skrifwen med 
Rhodins egen hand och underskrifwen af novitiis. Novitii förmantes att achta 
sig för slijkt attesterande, som länder Consist:o till praejudice. De swarade 
sig det intet giort, der icke Rhodin så trägit hållit dem der till.

V. Kaklugnsmakaren Jahan Jahansson inkomb emot Sotens änckia [Anna], 
begärandes att rätten wille tilhålle henne at betala kaklugnen, som han för 
henne upsatt, och sedermera effter hennes begäran uplagat. Änckian hustro 
Anna Holstensdotter swarade att slottzbefalningzmannen böra betalan, och 
honom och så det lofwat. Jahan Jahansson swarade, I äre min man, ty i accor- 
derade med mig om kiöpet, och at iag skulle upsättia kaklugnen, icke heller 
will slottzbefalningzman betala honom. Anna Holstensdotter swarade kakl
ugnen wara lijka wäl ännu sönder, wijsandes kacklugnsmakarens Dirich Dirichs- 
sons attest på at kaklugnen war suncken, och kunde intet eldas, för än han 
blefwo reparerad. Jahan Jahansson: det war förr än iag nu nyl. lagade honom. 
Anna: han är lijkwäl sprucken nu åter igen, så at han illa röker in. Jahan: 
så will iag laga det. Rector frågade änckian, om hon då nekar betala kackl- 
ugnen, sedan han den samme lagat? Hon s:de sig willia äntel. det giöra om 
han wäl lagar honom.

Res:o. Krukomakaren lagar ugnen, och tager attest aff en annor kacklugns- 
makare der på at han förswarl. den lagat, skolandes hust. Anna Holstensdotter 
sedan betala honom, och kunnandes hon sedan sÖkia sin man, det bästa hon 
gitter.

Krukomakaren tilsades, at om hon befarer det kaklugnen intet rätt eldas 
sedan han honom lagat, så kunde han sielf det giöra, och wara der hoos till 
des det uthbrunnit.

VI. Insinuerade h. Qvaestor J. Strokirks qvittence, att 1679. åhrs Acad-.te 
hufwudbook med des tilhörige jordebook d. 12. Nov. 1681. blifwit inlefwe- 
rerade i Kongl. Camwaren.

VII. Res:s at Steuchman tilsäyes, att der han intet, effter Consistorii resolu
tion, gifwer något till de fattige, för sin begångne faut i kyrckan, så skall 
han blifwa besökt med execution.

VIII. Insinuerade Rector en skrifft, som han sade studios. Andr. Torselium 
lefwererat sig, då han upgick in Consistorium, hwar uti pro memoria upfört 
står, at han begärar utan längre upskått fa twenne simplicia stipendia, emädan 
han effter H:s Kongl. M:tz och RijckzDrottzens bref, intet kommer at upbära 
något duplex. Samme skrifft uplästes och fans af stoor otidigheet, och dierff 
packsamheet, så at Consistoriales judicerade honom owärdig det simplici sti
pendio som han nu innehafwer, och borde med rätta mista det.

Dhen 4. Decembm
sammankallade Rector Professores effter sluten gudztienst i choret.
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I. Proponerandes Olai Flavonii relegati begäran att fa någre resepenningar af 
cassan.

'Resolutio. Consistoriales höllo det för en obillig begäran af Flavonio, emädan 
cassa studiosorum woro för fattige obråtzlige studenter, och intet för den 
som för sine grofwa excesser skull blifwit straffader med public relega//'on.

II. Förordnades h. Gartman och h. Bilberg, at wärdera Joh. Flodaei böcker.

D. 7. Decembr/V.
Consistorium majus d. 7. Decembr/V närwarande ProRectore h. Lundio, 

M. P. Holm, [h. Schütz], h. Gartman, h. Ol. Rudbeck, M. Columbo, h. 
Wulff, M. Micrandro, h. Peringer, h. Qvaestore, och Secret. A. Goeding.

I. Proponerades at språkmästaren Scheel [SkeelJ begärer wetta huru Con
sistorii resolution war, om han intet skall fa informera en eller 2. sine enskylte 
bekante. Resolutio. Det är resolverat att han ingaledes skall inmängia sigh i 
Courcelles information, utan, om han det giör, packa sig hädan.

II. Bonden Anders Persson i Örby begärer blifwa wijd sitt frijheetz breff 
maintinerad, emädan det lyder på 3. åhr, men han säyer sig intet stort åth- 
nutit af hemmanet förste åhret, och kommit något seent der till. Bonden in
kom och begärte ännu itt åhrs frijheet der på. Jacob Anderssons attest uplästes, 
att han åthnutit alle 3. åhrens frijheet aldeles effter frijheetz brefwet. Förden
skull resoks att det intet kan bewillias honom något åhrs frijheet till, emädan 
han fulleligen åthnutit sig till goda frijheetz brefwet.

III. Consistorium begärte h. Qvaestor wille reesa öfwer till Stockholm, at 
drifwa på uthslag i åkerwäsendet, och h. Behmers saak. H. Qvaestor swarade, 
at då han reesar dijt för spannemålshandelen skull, så will han giöra med det 
samma här uti hwad han hinder medh.

IV. Proponerades om giärdzgården emällan Signelsberg och Hammarby 
hwar om dömbt är på Håbo häradz ting d. 15. Junii sidsdedne, och lagmans 
rätten d. 31. Octobrn nästwekne häradzdomen confirmerat, Academiens rätt, 
som här utinnan intet hörd blifwit, opraejud icerat. Resol. Emädan häradzrätten 
i anseende till denne giärdzgårdz upsättiande dömbt, hwad Sweriges lag synes 
lijkmätigt, och allom i byn gagneligit, ty finner och Consistorium skiäligit, att 
Academiens bonde i bem:te by jämwäl effter sin andeel samma gård upstängiar, 
och sedermera wid macht håller, intet williandes Consistorium sig här udnnan 
i någon onödig process inlåta.

V. Insinuerades en skrifftelig förklaring angående den soldat som fodras för 
åhr 1669 och nämbnas Erich Ersson i Kollie, för Acad:s plåckerota. Samma 
förklaringen resolverades at fougden Ringius tager till sig, och betiänar sig der 
af, att sedan muntl. den framföra uppå skrifningen.

VI. Insinuerade h. Qvaestor landzhöfdingens i Kopparbärget högwälb. h. 
Gustaff Duwalts nu med posten ankombne bref af d. 6. Decembr/j, hwar uti 
förständigas at h. landzhöfdingen fått communication af Acad:s bref till Kongl. 
HoffRätten emot h. Rosenstierna, ståendes han på samme begäran, som Aca- 
demien. 2. Att Rosenstierna effter den part honom af Acad:s breff gifwen är, 
med swar inkommit, som hoosgående innelychte copie uthtrycker. Hwilket 
doch h. landzhöfdingen håller owärdigt och onödigt att beswara, emädan Sec- 
ret:n sagt det ey till resolutionens extraderande behöfwes etc. Doch om Aca-
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demien wille bemöda sig der med, så måste först den Kongl. HoffRätten om 
communication af bemtte Rosenstiernas swar anmodas. Sedan uplästes och 
copien aff samme swar, der uti befans at Rosenstierna heela wägen för osan
ning beskyller Academien, som sees kan aff sielfwa copien, hwilken ligger ad 
acta. Hwar uppå Consistorium nu deliberade om det skulle swara der uppå, 
emädan der i så grofwe beskyllningar woro, eller och effter h. landzhöfdingens 
inrådande låta blifwat.

H. Lundius: nog tycker mig att Academien bör swara uppå h. Rosenstiernas 
skrifft, som intet måtte lembnas obeswarat, emädan de uti äre hårde expres- 
sioner emot Academien. Res:o. Då h. Qvsestor resar till Stockholm för spanne- 
måls handelen skuld, så kan han sökia i Kongl. HofRätten att fa communica- 
tion af be:te Rosenstiernas skrifft, kunnandes den samma af Consistorio weder- 
börl. beswaras.

VII. H. Ehrenskiöldh inkom tillijka med sin advocat Andreas Söderman, 
hwilken påmint at wijsa sin fullmacht, swarade at han ingen hade, emädan h. 
Ehrenskiöld sielff wore tilstädes, och at han intet har at giöra än råda honom, 
at intet giöra något emot processen, och h. Ehrenskiöldh bör sielff swara för 
sitt facto. Doch lofwade han sig willia med posten sig den förskaffa, om så af 
Consistorio nödigt pröfwades.

Erensten, Juring, Skött [Skytte], och h. Nils Beronius inkommo och så. 
Söderman på Ehrenskiöldhz wägnar begärte, att emädan Prof. Schytz sitt i 
Consistorio skulle hafwa reprocherat h. Erenskiöldh, at hafwa öfwerfallit hans 
poike på gatan en gång, och derföre wijst någon affect propter offensionem, 
i anseende till sin poike, han fördenskull behagade uti denna saken absen- 
tera sig.

H. Schytz swarade sig intet hafwa sagt annat, än allegerat det factum at 
bewijsa at det war intet förste gången som h. Erenskiöld war framme då dråpet 
skiedde. Och sade han, iag afträder intet effter eder begäran, utan undergifwer 
mig Rectoris Magnifici och V. Consistorii godtfinnande, om iag det giöra skall. 
Prof. Schytz och alle de andre befaltes taga afträde, hwar på Consist:m deli- 
bererade, om Prof. Schytz kunde wräkas; tyckiandes Consist:m wara bäst om 
Prof. Schytz här i denne saken absenterade sig för hwariehanda conseqventier 
skuld, hwar wijd och så ProRector h. Lundius påminte att denna saken nu för 
wisse skäl skuld, intet kan företagas, förr än Söderman skaffar sig en behörig 
fullmacht af cammarrådet i Stockholm h. Erenskiöldhz fader [Johan Ehren
skiöld], och at sålunda Consistorium kan wara fullel. försäkrat, h. c am/;/ar
rådet intet måtte tilfälle här igenom til något annat (doch här medh lijka fult 
Consistorio, som effter lag myndig hållen) utan,’* att Söderman är den samme, 
som han will skola sin son wid handen wara, och uti all rätrwijsa styrckia 
finnandes och så h. ProRector nödigt att swar afgår till Wilmoth i Nykiöping 
på des ankombne breff och frågan, hwem honom hans resa skall bestå och 
här underhålla. Parterne inkallades, och Söderman tiltaltes af ProRectore så
lunda: Ehuruwäll Consistorium intet twiflar om h. notariens och advocatens 
goda qvalitet, och redeligheet, icke deste mindre, emädan Consistorium will

* Texten mellan ordet »försäkrat» och asterisken är tillagd i marginalen, men har stympats genom 
att flera ord skurits bort vid volymens inbindning, varför meningen är oklar.
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wara försäkrad, at h. advocaten och notarien till at uti all rätrwijsa bijspringa 
h. Ehrenskiöld, är den samme som h. cammarrådet der till för sin son anord
nat, fördenskull begär Consistorium han wille förskaffa sig skrifftelig och for
maliter conciperad fullmacht af h. cammar rådet för än här uti något före
tagas kan. Söderman lofwade sig den skola hafwa så snart som hästen kan löpa 
åter och fram till och från Stockholm. Sades och Söderman, at hwad hans be
gäran, angående Prof. Schytz beträffar, så skola de effter lag och process blifwa 
handhafde, och der emot uti ingen ting graverade. Söderman tillijka med 
Ehrenskiöldh tackade, och togo med de andre, h. Erensten, Skött och Juring 
afträde. H. Nils Beronius jämrade sig at saken dragas så långt uth, begärandes 
att hon forderligst och rättwijssligst afgiöras måtte. Honom swarades att det 
så snart som det sig möyeligst göra låter, skall hon afdömbd blifwa, effter 
de skiäl som af ransakningen befinnes läre, sampt bästa samwet. Prof. Schytz 
inkomb, och sades hwad Söderman swarat blifwit, angående h. Schytz persson. 
Hwar på h. Schytz swarade, sig gärna wara tilfredz och draga sig ifrån denna 
saken.

VIII. Gothlandus Ihre emot stud. Hemming Gustaffsson inkom, och ran
sakningen som tilförende om den saken hållitz uplästes, hwar på Söderman 
och Skraggen inkallades at wittna, och afläggia eed om sitt wittnesmål. Ihren 
tilspordes om han hade något emot dem med mindre de måtte fa swäria? 
Emot Skraggen exciperade Ihre, emädan han wore slächt med Hemming, men 
intet emot Söderman. Hwarföre Söderman aflade eed och berättade: Jag kom 
okallad dijt, och när iag war dijtkomwen, och straxt effter Hemming, begärte 
Hemming intet annat än att de måtte förlijkas, des emädan föll dem månge 
ord emällan, effter de bägge sades wara hitzige. Ihre s:de och du har intet 
så begagna mig, at iag kan förlijkas med. Så sade Hemming, lät mig då fa 
tala med dig Ihre. Då s:de Ihren: Jag achtar dig intet mer än det som ligger 
på gålfwet, hwilket war en uthslagen pijsspotte. Då begynte iag och Skraggen 
förehålla honom, at han skulle låta beqwämma sig till förlijkning, han sträfwade 
emot en stund, och sade sedan ja, iag will gee dig till och förlijkas med dig, 
om du giort mig orätt. Hemming s:de, iag tilstår mig intet giordt dig någon 
orätt, utan om iag giordt dig der uti orätt at iag slagit dig, men i intet annat. 
Jag hörde och Hemming säya, du jute, kan skie du will komma med dine 
strumpor och slå mig. Sedan förlijktes de, och Ihren lofwade sig aldrig skola 
hwarcken directe eller indirecte sökia honom bediandes oss Skraggen och mig, 
att wij skulle hålla det dölt, och intet sprijda uth det. Hwar på de förlijkte 
toges i hand, och convoyerade wij med Hemming Ihren hem.

Skraggen tilspordes om han hade något mehr att berätta, som till sakzens 
uplysning lända kan? Han s:de sig intet mehr hafwa utan det Söderman sagt 
och refererat.

Hemming frågades om han hade något at klaga? Swarade at Ihren först 
burit på honom, skält och flugit i håret på honom. Ihren sade at han repli- 
cerat hans på sig uthöste skälzord. Hemming tilspordes hwad han meente med 
sin inlagde skrifft emot källerpoiken [Anders Olsson]? S:de sig meent att han 
bord t skaffa sig caution för än han finge afläggia eedh.

Källardrängen effterskickad upkom, och befaltes erhindra sig hwad han til
förende edeligen berättat. Han swarade sig intet hafwa att säya annat, eller
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mera än han förr sagt hördt. För honom uplästes hans förre bekännelsse den 
han tilstod ord ifrån ordh.

Frågades om han wiste att det skält hwar andra förr än han inkom? S:de 
sig intet hördt det, eller något skiälsord tilförende nämpnas, utan då han hördt 
de woro tilhopa, sig gått dijt, och då hört Ihren kalla honom någre gånger 
skurck. Han frågades huru han sagt det ordet skurck? Om han sagt så, du 
slår mig som en skälm? Han swarade, jo.

Hemming frågades huru månge örfijlar han gifwit honom? Swarade 3. eller
4. örfijlar. Huru månge blånor? S:de 2. blånor kan iag tilstå, inga flere, men 
sedan effter han sade at både ögonen woro blå, och läppen swullin, tilstod han
3. blånor.

Ihren tilspordes om han dragit Hemming i håret? S:de det kan iag intet 
neka at iag tog emot, men intet weet iag om iag tog honom i håret, sade 
sig hållit händerne på bröstet och sagt, slå så länge du will, säyande och sig 
kunna skaffa sig wittne huru han såg uth då han kom hem om afftonen, och 
at det woro flere blånader än 3. Gick så effter några, och kom igen med Wil- 
helmsonio, hwilken inkom och effter aflagd eed bekände, at då Ihren hemkom 
war det primo intuitu såsom en heel blånad öfwer heela hufwudet och ansich
tet, läpporne swullne, bägge ögonen och pannan, hufwudet war alt håret afrif- 
wit. Detta tilstod och sielf Hemming. Hemming tilspordes om han kunde be
tyga med wittne att Ihren dragit honom i håret? S:de ja, det såg källarpoiken, 
som effterropat war nu borttgången. Sade sig och wijst Wilhelmsonio det; 
hwilken inkallad bekände, at Hemming wijst sig fläckar i hufwudet efter hår
drag, men intet förr än 8. dagar der effter. Hemming sade att Söderman och 
så wiste här af, hwilken inkallad bewittnade att Hemming war och håårrifwen, 
och G[i]ötter kunna det och wäl bewittna, emädan han tagit en hoop hår af 
ryggen på Hemming.

Hemming frågades hwad han wille gifwa Ihren för sweda och tijdspillan? 
Han frågade Ihren hwad han wille hafwa? Ihren swarade om han wille betala 
medicis, så wille han intet hafwa, utan han skall gifwa åth de fattige något, 
för den wärck och tijdspillan iag lijdit. Dhe afträdde.

Sententia. Emädan 1. 6 store åthskillige uthdragne hårlockar äre upwijste, 
som Hemming dragit utur hufwudet på Ihren, fördenskuld plichtar Hemming 
Gustafson för 6. åthskillige hårdrag, 6. mk sölfrt hwardera. 2. effter i hela 
ansichtet, pannan, ögonen, munnen, hakan och kindbenen warit blånor, böter 
Hemming för 6. blånader 12. mk sölf:t hwardera. 3. för itt skälzord 3. mk 
sölf:t effter cap. ult. Ting.B. Skolandes des utan Hemming wara förplichtat 
och betala medico des lön, sampt medicamenterne effter en rätt och giltig 
författad rächning, så och för sweda och tijdspillan Ihren lijdit, gifwa till barn
huset 20. d. kopp**r:t, effter Ihre sielf till de fattige i barnhuset skänckt hwad 
Hemming derföre påläggias skulle. Här emot plichtar Ihren för ett hårdrag 6. 
mk sölf:t och för 1 skiälzord 3. mk sölf:t.

När domen afsagd war, förmantes de bägge, och i synnerheet Hemming, at 
taga sig till wara för slijkt owäsende wijdare, så frampt han swårare straff und- 
wijka will.

IX. Remsnidaren Jacob Wendelberg och Per Persson inkommo, tilspordes 
hwad de hade nu wijdare sin emällan? Jacob Wendelberg s:de, om han will
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förlijka mig Per Person, så will iag gifwa mig tilfredz, eiliest intet. Per Persson 
frågades om han befans wara något skyldig Jacob Wendelberg uti den dem på- 
lagde liqvidation? Per Persson swarade ja, men sig icke det wist, emädan Wen
delberg qvitterat sig tilförende, att heela summan war betalt. Wendelberg på
stod sig böra hafwa för sweda och tijdspillan. Per Persson swarade honom 
aldrig kunna bewijsa, sig hwarken legat eller försummat tijden der igenom. 
Wendelberg beropade sig på h. Prof. Lundio, at han skickat bud effter honom, 
emädan han hade arbeta för Prof. men sig icke kunnat komma för sweda och 
wärck. H. Lundius sade fuller, at det wore wist att han skickat effter honom, 
och honom swarat sig icke kunna komma, emädan han wore slagen; men sig 
doch icke kunna wetta, om så wore i sanning, eller af honom föregifwit.

Res:o. Per Persson gifwe Wendelberg 9. d. och der med äre de förlijkte. 
Ther uppå de togo hwar andre i hand, och wore aldeles förlijkte. Per Pers
son förmantes att achta sig, och intet wijsa sig otijdig emot Wendelberg, eller 
öfwerfalla honom på förlijkningen, så frampr han wille undwijka det swåra straf, 
som der på föll ia lärer.

X. H. Qvaestoris memorial inlefwererades, aff innehåld som föllier. V. Con
sistorii resolution på hwar punct.

1. Emädan åkersaken uti Kongl. HofRätten förmodeligen lärer med första 
afdömwas emällan Acad:n och h. Henrich Byrelium, så torde wara nödigt at 
sådant notificera uti Kongl. Cammaren, på det han och der wijd må taga i 
acht Cronones interesse. Torde och wara nödigt låta bref afgå till Kongl. Hoff- 
Rätten om Cronones interesse här utinnan. 'Resolutio. Det bewilliades, och re- 
commenderades h. Räntmästaren till bestälningh.

2. Effter som V. Consistorium har taxerat Uplandz afraden för 8. d. tunnan, 
men kiöpmännen aldeles neka det gifwa, så frågas hwad man här wijd giöra 
skall? Resolutio. Hon sällies för 7. d. till det ringaste.

3. Cämbnären Jahan Hansson frågar huru cronotijonden i åhr kan sällies? 
Resolutio. För 6 i d.

4. Rådmannen Anders Andersson [Hoffman] frågar om han i åhr far til- 
handla sig 2. a 300. t:r spannemål, och för hwad prijs? Resolutio. Honom bewil
liades tunnan för i. d. ringare, än som Stockholms boerne gifwa.

5. Qwarnordningen uti des 11. punct förbiuder några swijn wara i qwarnen, 
och der de finnes, dömer dem till hospitalet; men som sådant aldrig exeqve- 
rat är, så hållas der ännu gambla wanan, och skier esomofftast skade på mälden, 
warandes fåfängt alt hwad iag förmanar och hotar; förutan det att qwarnen så
ledes å nyo skiämmes, sedan hon förlidit åhr med sådant beswär och omkost
nad bleff rensadh och uplagad, hwarföre begäres at qwarnord ningen må ställas 
i behörig execution, på det folket icke må wänias ifrån qwarnen, hwilken des 
utan nu åhrl. räntar eller kastar af sig itt hundrade tunnor wijd pass mindre, 
än för någon tijd tilbaka. Resolutio. Stadgan exeqveras.

6. Emädan qwarnen behöfwer en dagligh och noga upsicht, så frampt Aca- 
demien skall wara skadelöös; och iag esomofftast måste wara borta, stundom 
långa tijden, så begäres tienstl. att inspectores aerarii måtte hwar på sin tijd 
heelt och hållit antaga denne inspection, skolandes iag icke des mindre giöra 
mitt till, så ofta iag far wara hemma. Resolutio. Det kan intet samtyckias.

7. Såsom iag nu intet wijdare seer något hinder wara, hwar före Academiens
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räkningar icke skola hädan effter kunna i rättan tijd slutas och i Kongl. Camma- 
ren inlefwereras, mehr än det allena, att någre hemmans och qwarnens räntor 
äre eximerade ifrån både Räntemästarens och fougdens förwaltning, och der 
före altijd förorsaka något drögzmål med räkningarne, altså hemställes V. Con
sistorio at öfwerläggia och förordna på hwad sätt och det hindret må förtagit 
warda, effter som iag will aldeles wara frij för answaret derföre, så wäl som 
sielfwa dispositionen, den iag intet weet hwar på han sig grundar. Resolutio. 
Det är förr slutit d. 2. Novembr/j nästwekne, och än wijdare ratificeras.

D. 10. Decembr/j.
Consistorium majus d. 10. Decembr/j närwarande ProRectore h. Lundio, 

M. Per Holm, h. Gartman, h. Arrhenio, h. Norcopense, h. Spole, M. Co
lumbo, h. Wulff, M. Micrandro, h. Bilberg, h. Peringer, h. Qvaestore Arrhenio, 
och Secret. A. Goeding.

I. Uplästes H. RijckzDrottzens och Academiae Cancellerens recommenda- 
tion af d. 30. Novembm, för studioso Erico Drysell, at blifwa accommode- 
rat med stipendio Regio. Resolutio. Han anmälar sig hoos någon wiss facul- 
tet, att undergå examen som wanligit är.

II. Uplästes H:s Höggrefl. Excellices RijckzDrottzens och Academiae Can
cellerens bref af d. 30. Novembr/V för sal. D. Brunneri änckia, med inne- 
lychte hennes hoos gående suppliqve, der uti hon anhåller at fa hemmanet 
Håbby [Hubby] i Danmarcke sochn emot de 20. t:r spannemål, som i förmågo 
af constitutionibus hon i sitt änckiestånd åthniuta bör. Hwar öfwer H:s Hög
grefl. Ex:ce sig uti sitt breff så uthlåter, at ehuruwäl änckian införer, till er
hållande af sådan sin begäran, några skäl, som efftertryckelige nog wara kunde, 
och H:s Höggrefl. Excellice i anseende der af giärna giorde des åstundan en 
förnöyelse, dock såsom genom de förre gifne resolutioner, sådane bewill- 
ningar hemmas, och ett exempel torde gifwa anledning till flere, altså har H:s 
Höggrefl. Excellence här utinnan ey resolvera welat, för än med Consistorio 
detta ärendet wore communicerat, med mera som H:s Excellices bref inne
håller.

Resio. H:s Höggrefl. Excellices bref beswaras, och der uti gifwes ödmiukel. 
wijd handen, at Consistorium finner wara Acadis så nyss och med stoor möda 
wäl undfangne privilegier praejudicerligit, och för alle widrige conseqventier i 
längden förfördelachtigt och skadeligt, sådan, det wäre sig sal. D. Brunneri 
änckias, eller någon annars begäran at bijfalla och förnöya; säkerl. förmodandes 
som och ödmiukel. bediandes, at och så His Höggrefl. Excellice der wijd låter 
Academien erhållen warda.

III. Anmälte Qvaestor Jomboerne wara ankombne, och begära betalning för 
sine uthlagde expenser, uti den, emällan dem och Ekebyboerne med präste 
utagerade sak, hwar wijd Academien blifwit på lagmanstinget i Stockholm 
1679. dömbd at betala halfparten aff det som på hennes anpart belöper af 6. 
Resio. Expenserne skola dem af h. Qvaestore betalas, och uthgifwes effter 
domen.

IV. H. Erenskiöld tillijka med des advocat not. Söderman inkomb, tilspor- 
des om Söderman ännu fatt fullmachten ifrån Stockholm? Side at ehuruwäl en 
blifwit straxt i onsdagz uppå Consistorii begäran depecherat åth Stockholm att
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hämpta henne ifrån h. cammarrådet, har dock ännu den samme ey igenkom- 
mit. De affträdde. H. Nils Beronius inkomb, beswärandes sig att h. Erenskiöld 
så trainerar saken, och begärandes att emädan han sålunda blifwer uppehållen, 
från sin tiensts behörige uppwachtning, den ena tijden effter den andra, och det 
honom kostsampt faller så länge här att dröya, h. Erenskiöld måtte refundera 
honom sådan, genom hans wållande förorsakade bekostnad. Sedan han war 
uthgången sände Söderman bod in att fullmachten war ankommen, hwarföre 
lätt ProRector dem igen inkallas. H. Erenskiöld, not. Söderman, h. Erensten, 
h. Nils Skött [Skytte], och Arfwid Juring inkommo. Söderman upwijste full
machten, underskrifwen af cammarrådet wälborne h. Johan Erenskiöld, dat. 
Stockholm d. 9. Decembr/J nästled ne, hwilken uplästes. Der på frågade Pro
Rector h. Erenskiöld och not. Söderman, om någon wore af närwarande Con- 
sistorialibus, som de wille i denne saken måtte sig för någon orsak skull absen- 
tera, så skulle dem der med skie nöye. Söderman swarade tillijka med h. 
Erenskiöld, at ingen woro som de kunde finna sig graverade med, utan måtte 
giärna allesamptl. sittia, förmodandes att de effter lag och bäste samwete 
dömandes warda. Ytterligare begärte Söderman, at h. Erensten, Skött och Ju
ring, måtte nu i h. Erenskiöldz närwaro referera om hela saken, om occasion 
och tilfället der till, sampt sielfwa facto, emädan hwad de förr berättat, det 
wore skedt Erenskiöld frånwarande, hwilket hade kunnat gifwit dem audaciam 
in dicendo. Consistorium tog detta i betänckande, och at swårt woro för dem 
alt till sine omständigheter minnas, icke deste mindre at Erenskiöld med des 
advocat icke måtte der af sökia tilfålle wijdare sig att beswära för den Kongl. 
HoffRätten, effterläts, at de sine berättelser å ny o giöra måtte.

H. Erensten aflade sin relation, hwilken befans aldeles enlig med den han 
tilförende giordt. H. Skött berättade och så, äfwen så som förr i protocollet 
finnes, allenast det lade han till, att då de kommo af Anders Andersons 
[Hoffmans] källare, och gingo genom Leymans källarfarstu, tittade h. Eren- 
steen in igenow dören, och fick see Simmingen, hwar på han sagt åth h. 
Erenskiöld och Skött, kom willia wij gå in litet, iag seer Simmingen sitter 
här, och han plägar wara så rolig. Hwilket och h. Erensteen tilstod sig giordt.

Jurings berättelse stämbde mästedeels öfwerens med hans förre, förklarade 
allenast sig ment med det at han förr bekänt Erenskiöld hafwa förfört sig, att 
han trätt medh Simmingen. Sade och att de andre gången gått dijt på Ley
mans källare, och bytt om wärjor för Simmingens skuld, och då sagt åth 
h. Erenskiöld: see der sitter Beronius som i woren i correll med här om dagen. 
Hwar på Erenskiöld swarat, iag känner honom intet, det må han giöra. Bekände 
och sig sedt, när Erenskiöld stötte uth med wärjan, men intet wetta wist, om 
skadan då skedde eller intet. Här wijd förehöltz honom, at han annorledes 
i detwa punct förr berättat. Erenskiöld frågades när skadan skiedde? S:de sig 
det ey wetta; säyandes att han medh hans wett intet skiedde när drängen höll 
i wärjan med honom, utan han skiedt sedan då han höll sin wärja styfft uth.

Holstenius som förr effter aflagd eed wittnat, inkallades och befaltes uprepa 
sitt förre wittnesmåhl, så mycket han möyeligst minnas kunde, hwilket och 
notar. Söderman påstod skie måtte. Holstenius bekände och wittnade i alt nu 
som tilförende.

Fången Christian Holm af slottet nedförd inhades och befaltes sin berättelse
50—7 3 4 2 2 0  Sallandtr



406 i 68i : io  december -  12 december

om dråpet giöra; han refererade såsom han förr giordt alt till des han kom till 
att säya om sielfwa skadan, då han nu sade sig aldrigh hwarcken hållit, eller 
stungit någon karl, utan sig lugit lifwet aff sig sielff, emädan han war drucken 
då han den bekännelsen giorde, och wiste intet att han den dagen skulle för 
Consistorio. Honom förehöltz at han åthskillige gånger warit för Consistorio, 
och sagt det samme, icke heller honom warit drucken. Han swarade, iag har 
äntå lugit lifwet af mig sielff. Frågades om någon lockat eller tubbat honom 
der till? S:de iag är ung och kan snart lockas. Jag stod aldrig för någon annan 
rätt, ey heller har iag någonsin läsit lagen. Aldrig höll iag någon karl, och aldrig 
stack iag någon. Christian Holm frågade h. Erenskiöld om han kan säya at han 
hölt Beronium då han stackz? H. Erenskiöld: det kan iag intet säya. Christian 
Holm: stucke icke I herre honom? Erenskiöld: Jag kan intet wetta när han 
stackz. Christian: så will iag då döö för Eder, iag weet den fattige sker ingen 
rätt. Sade ytterligare: När h. Erenskiöld slog sal. Beronium öfwer hufwudet, 
nappade iag med den ena handen i wärjan, och bad han skulle intet giöra skada, 
utan låta wärjan wara, hållandes henne öfwer sal. Beronii hufwud fast, han 
bad mig släppa henne, ryckandes 2. eller 3. gånger på henne, när iag då släpte 
henne, och bockade mig at taga upp min hatt af golfwet, skedde skadan af 
h. Erenskiöld. Sade sig uti ingen annan mening hållit wärjan, än at hindra, så 
at sal. Beronius ey måtte stickas.

H. Erenskiöld: iag kan intet säya at drängen Christian stötte honom, weet 
ey eller wist, antingen skadan skiedde då Christian höll i wärjan, eller sedan 
då iag hölt henne styfft uth. Christan sade ytterligare då han hölt i wärjan sig 
ropat, k. herre lätt wara wärjan, giör ingen skada, stick henne in.

ProRector tilsporde h. Erenskiöld om Christian så ropat. Erenskiöldh swa
rade det sant wara, och sig uthbrustit i desse ord, din swijnhunder släpp wär
jan. Christian grät och bad at honom måtte skie rätt, effter herren tilstår gär
ningen, der med Erenskiöld med de andre tog afträde.

D. 12. Decembr/j.
Consistorium majus d. 12. Decembm närwarande ProRectore h. Lundio, 

M. Petro Holm, h. Gartman, h. Ol. Rudbeck, h. Arrhenio, h. Norcopense, h. 
Spole, M. Columbo, h. Wulff, M. Micrandro, h. Bilberg, h. Peringer och 
Secret. A. Goeding.

I. Berättade Secretarius Prof. sal. Scheffers änckia begära den Kongl. reso
lutionen som in originali blifwit Rectori lefwererat aff slottzbefalningzman, 
angående h. Verelii scriptum emot Prof. Scheffer; frågandes om honom effter- 
låtes måtte, henne samme resolution at extradera?

Res:o. Resolutionen lefwereras slottzbefalningzman, som Rectori den samma 
tillstält hafwer, i händer igen, emot en vidimerat copie, kunnandes änckian 
honom sedermera der om ansökia.

II. Förekom studios. Elaus Erlander å sin discipels Olai Moraei wägnar, kla
gandes på en studentegåsse Jahan Zachrisson, för det han b:te Moraeum på 
gatan illa slagit, först med ett weedträd öfwer armarne, och sedan i ansichtet 
med en skridzskoo en stoor skråma, hwar effter ärret nu upwijstes, och Moraeus 
under bardberare handen i 3. wekor liggi a måst.

Gåssen Jahan Zachrisson tilstod fuller detta, men sade han blifwit först
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retader och kullslagen af honom. Morsus swarade sig intet annat giordt en 
lekt med honom, hwar wijd han warit så arg och sålunda tracterat sig. Gåssens 
moder hust. Karin Larssdotter tilspordes huru gammal han är? Hon swarade, 
14. åhr, såsom iag af des guffader skräddaren. Jahan Jacobsson, fått wetta.

Erlander mente honom wara äldre efter han wore till wäxten icke lijten. 
Cursor sändes åstad at förhöra så af dom- som Bondekyrckio böckerne, på 
hwad åhr denne Jahan Zachrisson blifwit födder, jämwäl bed ia skräddaren 
Jahan Jacobsson upkomma, och wittna huru gammal gåssen är. Cursor igen- 
komb, berättandes uti kyrckioböckerne intet finnas så månge åhr tilbaka någon 
underrättelse eller förtekning på dem som födde, eller christnade blifwit. 
Skräddaren och så wara opasslig at han intet kan komma up i Consist:m har 
doch betygat at gåssen är intet mehr än 14. åhr och född A:o 1667. Detta 
påstod och trägit modren. Fördenskull dömbdes gåssen at betala bardberare 
lönen, och för det öfrige piskas brafft med rijs af en wachtdrängh.

III. Proponerade ProRector en prästman, som warit först på örlogz flottan, 
och sedan hoos fåltmarskalcken h. Gustaff Baner, h. Örning wijd nampn be
gära af Consistorio någon hielp, emädan han är heel fattig och miserabel. Con
sistorium förklarade sig sålunda, nbl. att det woro mycket oformligit, och för 
studiosis pauperibus praejudicerligit, at gifwa sådane ankommandes präster och 
andre, af cassa studiosorum något, såsom nyl. skedt, at en sordidus sacerdos 
Bostadius wijd nampn, der af åthnutit någre penningar, williandes heller hwar 
och en af proprio gifwa honom något, som och skedde.

IV. Bewilliades studioso Johanni Gravelio Sudermanno sex dahler sölf:t 
aff fisco studiosorum.

V. Erenskiöld med des advocat, och h. Nils Beronio inkom blifwandes aff 
ProRectore sålunda dltalt: Ehuruwäl Consistorium med all möyelig flijt sökt, 
att blifwa underrättat om alle omständigheeter, som till denne sakzens uplys- 
ning kunna nödige wara, i synnerheet om något der ibland funnes, som till 
betygande af h. Erenskiölds oskyldigheet lända måtte, icke deste mindre emä
dan wijd sidste conferencen af d. 10. hujus, då Christian Holm med honom 
confronterades, mycket war som graverade h. Erenskiöld, ty han sielf tilstod 
och bekände, att drängen bedt honom låta wara wärjan, giöra ingen skada, och 
sticka in henne, jämwäl och intet swarat då drängen sade honom giordt, och nu 
tilstå dråpet. Fördenskull i anseende till sådane omständigheter, will Consisto
rium hafwa h. Erenskiöld wälmeent förmant, at han sanningen tili wijdare 
styrckio, och sitt egit samwete till lättande i längden, såsom in för Gudz 
ansichte wisserl. ståendes, bekänner om sielfwa facto och stinget redel. Det 
woro äntå nog at en menniskia allerede blifwit dödat, utan at än wijdare för
medelst hans stillatijgande, och sanningens dölliande, den andre och så måste, 
såsom baneman, lijda döden.

Erenskiöld: Jag står fast wijd det iag tilförende sagt, at iag intet weet när 
skadan skiedde, anten då drängen höll wärian med mig, eller då iag hölt henne 
styfft uth. Jag kan intet påbörda drängen något, utan kanskie då drängen wille 
hindra stinget då han nappade i wärjan, warandes rädd att iag skulle giöra 
skadan, at han då skedde, emädan han drog wärjan åth sig, och iag lijka så 
åth mig. Honom wijstes at det omöyeligen kunde skie. Frågades huru drängen 
drog henne? S:de han drog henne öfwer axlan neder åth. Tilspordes om han
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då med trygt samwete kunde neka sig dråpet giordt? S:de sig der till intet neka 
kunna.

Johannes Westhius som förr effter aflagd eed bekant, inkallad befaltes giöra 
sin berättelsse om dråpet, så mycket som han minnas kunde. Han refererade 
altså, och bekände ord från ord lijka med det han förr bekant. F:s om han såg 
drängen hålla i wärjan med h. Erenskiöld? S:de sig det ey sedt. Frågades om 
han såg antingen at h. Erenskiöld stötte uth med wärjan, eller elliest hölt 
henne styfft från sigh? Han s:de, Gud beware mig, iag måtte kunna see hwad 
det är, att gifwa uth en stööt, och att elliest hålla wärjan med rak arm från 
sig. Jag såg både h. Erenskiöld[s] hand och des wärja, och att h. Erenskiöldh 
stötte dicht uth.

Not. Söderman bad h. Erenskiöld bekänna sanningen, och gifwe Gud ähran, 
det torde ellies komma surt och swårt effter en gång då han ligger på sin sote- 
säng.

Erenskiöld: iag säyer ännu, at iag intet påbördar drängen något, men intet 
wett iag om skaden skedde, då han höll i wärjan med mig, eller då iag höll 
henne styfft uth. Honom förehölt att wittnet betygat, at han gifwit stöt ifrån 
sig med wärjan. H. Erenskiöld teg och swarade intet.

Joh. Columbagrius som jämwäl tilförende aflagt eed och wittnat om detta 
mål, inkallad refererade lijka såsom förr, warandes der utinnan allenast skil- 
achtig, at han icke kunde minnas hwad skälzord Christian drängen gaf sal. 
Beronio, then han och sade sig mycket förfört på sal. Beronio.

Fången Christian Holm inkallad, befaltes åter berätta, hwad sant wore här 
om. Här refererade såsom förre gången den 10. Decembm, och at då han kom 
emällan h. Erensten och sal. Beronium, sal. Beronium då tagit honom i håret, 
och sagt, lätt mig nappas med din herre, och at han hölt i h. Erenskiölds 
wärja öfwer hufwudet på sal. Beronium, bediande h. Erenskiöld sticka in wär
jan, och då han släpte wärjan och bockade sig åth golfwet effter hatten skedde 
skadan. Bekände och att de alle den andre gången ginge på källaren at hämp- 
nas Simmingen. H. Erenskiöld wille fuller neka der till, men då ProRector 
förehölt honom hans förre berättelsse af d. 12. Octobr/r, der i han bekänt 
att de bytt om wärjor i desein, at hämpnas Simmingen, teg han och swarade 
intet. Christian Holm befaltes än fort at bekänna, swarade sig intet hafwa mehr 
att säya, utan at han lugit lifwet af sig sielff, emädan han aldrig hölt någon, 
mindre stack någon. Frågades hwij han det giordt? S:de, det nagelfors så hwart 
ord med mig, at iag intet kunde besinna, ty iag har aldrig läsit lagen. Honom 
förehöltz att den förste bekännelsen plägar aldjd wara enfaldigst, och sannast. 
Frågades hwij han icke bleff hemma qwar, och gick från sin herre, då han hörde 
dem säya, at de skulle gå på källaren och hämpnas Simmingen? Han swarade 
att hans herre befalte honom föllia medh. Frågades hwij han intet höll i Eren
skiöld som hade wärja, han hade bordt låta wara sal. Beronium som ingen wärja 
hade? Han s:de der till intet. Honom förehöltz ytterligare och der han icke 
hade warit, så hade sal. Beronius ännu lefwat, emädan då hade Beronius kunnat 
achta sig för h. Erenskiölds wärja, såsom förr om honom blifwit berättat, at 
han 8. dagar wijd pass förr giordt emot både Erenskiölds och Erensteens? 
Christian swarade intet. De affträdde; och Christian bad, at den fattige måtte 
skie rätt, som den rijke.
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[Samma dag.]
Consistorium majus effter middagen samma dag, kl. 1. praesentibus iisdem, 

D. ProRectore et Dnn. Professoribus.
1. Erenskiöld med sin advocat not. Söderman och drängen Christian [Holm] 

inkommo, och straxt effter h. Nils Beronius.
H. Erenskiöld förmantes ytterligare bekänna sanningen om sielfwa stinget, 

emädan han äntå icke undgå kunde at hafwa stuckit sal. Beronium. H. Eren
skiöld: Jag säyer som iag sagt förr, iag skyller intet drängen, kan iag icke heller 
neka för stinget, men weet icke när det skedde, säyandes att de[t] skedde 
med wåde.

H. Nils Beronius sade: Skedde det med wåde att I ginge på källaren i 
upsåth att hämpnas? Att I stege från bordet williandes? williandes blottade 
wärjan emot min sal. broder som war obewäpnad. Williandes slogo honom ör- 
fijl, och sedan williandes öfwer hufwudet med wärjan, och sedan williandes 
stötte honom. Hwar till Erenskiöld, ey heller advocaten något swarade.

Bardberaren Petter Trecow inkallad tilspordes om han wiste eller mintes 
något at berätta om såretz beskaffenheet. Han aflade eed och berättade, att 
såret war på wänstra sidan, neder om wårtan emällan refbenen ända in, så at 
den som stuckit sal. Beronium, måste hafwa stådt honom på sidan. Bekände 
och at sal. Beronius intet nämbt något om drängen, utan sagt at antingen 
Erenskiöld eller Erensteen stuckit honom. Sade at Beronius sagt Eren, Eren, 
årkandes intet mehra.

De afträdde allesammans.
ProRector frågade Dnn. Professores, om the ännu något desidererade till 

thenne sakzens uplysning, och at h:r Erenskiöld wore baneman til dråpet? 
The swarade enhällekn nog många skiäl wara om Erenskiölds skyldigheet till 
dråpet.

Parterne inkallade, tilspordes om the hafwa något mehr at här utinnan på
minna, före än Consistorium till sluth och dombs skrider.

Advocaten Söderman swarade, att hwad omständigheterne till sakzen wij- 
dare och yttermera uplysning widkommer, så hade han eller någon annan, som 
han kunde troo intet det ringaste mehr at påminna; men at Eders Magnifi
cens sade härutinnan skola skie sluth och dömmas af Consistorio, der emot will 
iag på min pricipals wägnar, emädan iag och det på mitt memorial af honom 
upfördt hafwer, protestera, i anledning af rättegångz processens 14. articel, 
så och adelige privilegierne, at ingen adelsman måtte dömas in judicio adpella- 
torio, uti det som hans godz, lijf och ähra angår utan allena uti Kongl. Hoff- 
Rätten.

ProRector swarade. Consistorium intet skulle giöra annat, än hwad des juris- 
diction competerar, och med des wälfangne privilegier är enligit, som och 
framdeles på högre ort, enär fodras, förswarligit. Här med giorde åter parterne 
affträde, stannandes Consistorium enhälleligen uti fölliande sluth.

Consistorium hafwer alla omständigheter effter parternes uthsagu, och witt- 
nens edelige afhörande och der å giorde berättelsse noga öfwerlagt, befin- 
nandes h:r Johan Erenskiöld 1. ingen öfwermagi, utan den som för sin gärning 
lagl. swara bör cap. XI. Dråp. wåd. LL. cap. X. Stl. eod. 2. Rätta baneman 
warit, som hwarken fadren i sin suppliqve i den Högl. Kongl. HofRätt d. 18.
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Augusti nästwekne insinuerad, eller sonen här neka kunnat, förutan att edelige 
wittne till detta dråp honom öfwertygat, att hwarcken han eller hans advocat 
kunnat der emot hafwa at inwända, eller något mehr till des öfwertygande 
fattas, som acta uthwijsa. Warandes 3. orimmeligit detta factum med titul af 
wåda och en sådan olyckelig händelsse beskönia, som fadren och sonen nu 
sökia c. 1. Dråp. wåd. LL helst emädan 4. alle som med honom den gången 
på källaren gådt, både förr tilstådt och derföre dömbde blifwit, och ännu tilstå, 
sig till att hämpnas der hän begifwit. Fast än 5. Erenskiöld det om Simmingen, 
och intet om den som döden leed will egentel. hafwa förståndet. Hwilket dock
6. effter lagh hoc in casu lijka skattas. 7. Utaf alles uthsagu som här i wittnet, 
och alles som i föllie warit enhällelige öfwerensstämmelsse om sådane ord, åth- 
häfwor, och procedere, som de på källaren kommande föröfwat, oumgängel. 
uthwijsas upsåth till att skada giöra flere, och hwad emot den dräpne i synner- 
heet aff det som någre dagar föregått, då intenderades. Hwar på han 8. obe- 
wäpnat med stokaten aff Erenskiöld igenomstungen bleff, då han icke det 
ringaste Erenskiöld med sin hand rört, mindre sådant ored eligi t dråp fruchta 
kunnat. Hwarföre och Consistorium enhälleligen dömer Erenskiöld till döden 
skyldig, effter Gudz, naturlig och werldzlig lag, cap. XXVII. in pr. K.B. LL. 
cap. XXXV. Edzöreb. LL. och cap. 1. in prin. Dråpm.B. med willia Stl.

Sedan inkallades åter par terne, hwilka när de inkombne woro, ProRector 
nomine Consistorii bad afhöra den sententz och domb, Consistorium i detta 
mål enhälleligen giordt.

Söderman uthlät sig at der Consistim äntel. i saken döma wille, domen äntå 
icke måtte publiceras, förr än han för högre hand resolution ernått, om Con
sistorium woro befogat någon domb här utinnan publicera. Honom swarades, 
at emädan Consistorium redan ense är om domen, den och så competenter 
nu böra publiceras, effter Consist:m här utinnan föllier Kongl. constitutioner, 
rescripter och den process i sådane mål här brukeligh warit, hwilken Con
sistio intet anstår nu giöra disputabel. Söderman bad om förlåtelsse, att han 
här uti påmint, hwad han effter undfangne ordres måsst giöra, williandes 
nu afhöra domen. Sedan domen war publicerat tackade han hwar och en för 
des hafde mödo och omak wij[d] denne sakz ransakande, önskandes at Con
sistorium aldrig finge orsak, med sådane måhl wijdare at beswäras, och at Gud 
wille Academien ifrån slijke händelser bewara.

D . 14. D ecem b m .
Consistorium majus d. 14. DecembrzV närwarande Rectore D. Hoffwenio, 

D. Benzelio, h. Schytz, h. Gartman, h. Lundio, h. Ol. Rudbeck, h. Arrhenio, 
h. Spole, M. Columbo, h. Wulff, M. Micrandro, h. Bilberg, h. Peringer och 
Secretario.

I. Proponerade R ector at hwar och  en  af studenterne m åtte tilhållas at 
blifwa w ijd den  nationen och landskapet som  d e äre föd d e under, klagandes 
at här utinnan sker stoor abusus af dem .

Res.o. Att alla som komma hijt till Acad:n skola wara under landskap, undan
tagande minorennibus, hwilkas inskrifwande bör besparas till des de blifwa 
större och kunna förstå det wärcket, är tilförende resolverat, och än wijdare 
ratificeras, men at obligera någon så, at han äntel. skall hålla sig till det land-
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skåpet, der under han är född, eller hwarest des fader wistas, tyckes wara alt- 
för strängt, allenast att de äre under samma dioecesi, så frampt icke någon dem 
at ombyta icke hade praegnantes rationes, och han der sin fortun giöra kunde.

II. Fächtemästaren Anders Grubb inkomb, insinuerandes 1. RijckzDrottzens 
Excellences fulimacht, gifwen honom på des fåchtmästaretienst d. 11. Mardi 
1677- 2. H:s Kongl. Mayrtz breff för honom till RijckzDrottzen at niuta sitt 
salarium, af d. 27. Octobr/J 677. 3. H:s Höggrefl. Excell.ces bref der på af 
d. 7. Jan. 1678. till Consist. acad. 4. Extract af H. RijckzDrottzens bref till 
Prof. Rudbeck af d. 4. Aug. 1681. När desse woro upläste, begärte fåchtmäsr.n 
han kunde accommoderat blifwa med samme lön och gage som brefwen för
mäla, klagandes at beridaren Schaerer hafft i så månge åhr hans lön borte, och 
ingen ting giordt, utan födt upp den ena horungen effter den andra. Res:o. 
När h. Qvaestor hemkommer, skall detta wederbörligen företagas, och alle de 
förre resolutioner, som här uti fallne äre, upsökias och igenomsees, skolandes 
de som denne Grubb till praejudice wara kunna i des rätt, sökias at de kunna 
rättade blifwa.

III. Inskrifwes effterfölliande til stipendia. Hwar wijd 1. frågades om Lauren
tius Molinus Vesm. in theol. facultate som warit heela termin borta, skall mista 
sitt stipendium? Doct. Benzelius sade honom warit heela sommaren här, och 
åthskillige tijder sedan, men kanske warit anten siuk eller då borta när exer
citia förelupit. 'Resolutio. Stipendium får han behålla, men pro absentia böta som 
wanligit är. (2.) Proponerades om musici skola böta då de under examinibus 
och disputa/Zonibus absentera sig. Resolutio. Det blir wijd det som förr resol
verat är, hwilket kan efftersees. (3.) Res:s att Gotskalckus Tranaeus mister sitt 
stipendium, effter han warit heela termin borta, item Joh. Kempe och Joh. 
Aswer, men Olaus Troilius som Consistorium för des owettige dierfheet han 
wijst hoos Rectorem höll[t] strafwärdig och at mista stipendiumet, dock sees 
det öfwer med honom denne gången, skolandes han icke deste mindre böta 
för en half termin.

Sedan inskrefwes till stipendia som föllier.

I Jonae Kernandri ställe 
Daniel Ekenbergs 
Svenonis Schenströms

In facultate theologica.
Abraham/w Burman W-Bothn. 
Johan Kock Gothob.
Joh. Ribeli/tf Finno.

Olaus Nyström musicus niuter denne termin halfparten med Fagraeo, skolandes 
nästkommande termin blifwa i hans ställe införder.

Joh. Sarmans Joh. [0: Jonas] Sällman Wexion.
Gabriel. Holmdalii Eric. Norbeli/w Fiederund.

Communitistae.
Med Nicol. Bergio niuter Sveno Engi//r Ost-Goth/zj \  rum.

Laurentii Biörcks Matthias Isander Upl.
Magni Isopaedii joh. Palmroth Vesman.
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I Joh. Aswers stalle

I Gotskal. Tranaei

1 6 8 1 : 1 4  december

In facult. juridica.
Johannes Luuth Neric.

In medica.
Olaus Orstadius Angerm.

In philosophica.
I Roland i Printz 

Petri Melandri 
Joh. Billings O-Gothi 
Laurentii Cronings 
Martini Kempes
Laur. Werpluns [o:Werplinds] musici 
Joh. Holmbergs

Carolus Berg. Upland.
Arfwidus Fereli/w W-Goth/w. 
And. Tiliander O-Goth/w i  rum. 
Sveno Höök Smol.
Jonas Oman Angerm.
Mich. Zetrin Upl. musicus. 
Olaus Aurivilli»j Upsal.

IV. Res. Att bref skall afgå til grefwe Gustaff De La Gardie, som Ränt- 
mästaren skrifwer sittia HofRätts råd, at han hafwer sig Acad:s sak i åker- 
wäsendet recomwenderat.

V. Uplästes mölnaredrängens Olof Jonssons suppliqve, at fa lindring och re- 
mission på böterne, som de [0: Olof Jonsson och Per Isaksson] blifwit sak- 
fälte tili d. [16. Nov.].

Resolutio. Consistorium kan för exempel skull inxet förunne mölnaredräng- 
arne tilgifft på böterne, utan will der med benåda dem at de få betala der på 
effter handen af sin lön.

VI. Anmälte Rector Waltuna änckian begära Joh. Barcks kista som står hoos 
henne måtte uptagas, och hon betalas af det som der i finnes. Resolutio. När 
Consistorium blir försäkrad om, at Barcken handfångit Consistorii notifica- 
tion här om till honom, och änckian kan wijsa document der på, så skall 
Consistorium giöra henne en wederbörlig och eftertryckelig handräckning till 
hennes förnöyande, skolandes elliest i widrigt fall åter få en Consistorii noti- 
fica//on, hwar om hon kan taga attest, at Barcken den samma bekommit.

VII. Berättade Rector Sotens änckia [Anna] hafwa uppå den attest som 
senast i Consistorio uphades af krukomakaren [Johan Johansson], författad och 
underskrifwen af trenne rådmän, at kaklugnen som han i Skötthuset lagat, 
intet rykte, der emot skaffat sig en attest, men senare skrifwen af trenne 
studenter, at kaklugnen ryker. Resolutio. Consistorium will tala med slottzbefal- 
ningzman förr än execution sker.

VIII. Bookbindaren Johan Siwertz inkom emot stud. Isacum Ström, praeten- 
derandes för huushyra och annat som Ström af honom fått, är honom skyldig 
före 41. d. hwar på han och upwijste en författad rächning. Berättade som 
föllier:

I fiol begärte iag af honom en lijten obligation der på, för allehanda hän- 
delsser skull. Den gaf han mig förr än han reste af, hans saker blefwo stå- 
endes hoos mig qwar. I fiol kom han hijt igen, och rätt som de ringde till 
rectoratet tog han sine saker utur mitt huus. När han det giordt, och iag 
mötte honom sedan, frågade iag hwij han tagit sine saker dädan, och äntå 
intet clarerat med mig? Så begärte han at få se obligation, hwilket iag effter-
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lät, då tog han obligationen och reff honom i små stycken sönder, hafwandes 
sedan med mycket otijdige ord både henuwa så wäl som annorstädes öfwer- 
fallit migh.

Ström swarade: iag tilstår at iag är skyldig honom för huushyran, och at det 
bestiger hwad iag honom skyldig är til 51. d. 20 öhr, men det iag reff sönder 
woro ingen obligation, utan en specifica/zon på det som iag war skyldig, orsaken 
at iag det giorde war at han begåt errorem i sumwan, och upburit penningar 
i min frånwaro nbl. 12. d. koppgr:t, hade och tagit en stoor fogelbuur, som 
han och sedan sagt ney till, men nu består.

Siwertz sade sig fått de 12. d. på Falckens wägnar och des räkning, ty Falc- 
ken war honom något skyldigh.

Ström swarade wijdare: Siwertz hafwa intet att fodra af Falken, och intet 
kunna bewijsa Falcken wara honom något skyldig. 3. Falcken transporterat på 
Ström samma penningarne, at taga dem af Siwertz swåger. 4. Har Siwertz aldrig 
sagt att Falken war skyldig honom något, förr än Siwertz giordt sig penning
arne mächtig. 5. Hade och Siwertz begärt dem på Ströms wägnar, säyandes 
honom wara sig skyldig. 6. Är iag, sade Ström, intet skyldig att kräfwa upp 
eder skuld. 7. Är karlen på den orten at 1 kunne sielf kräfwa honom. 8. Sig 
för det öfrige offererat honom resten, men honom welat hafft mehr, som Ström 
doch icke funnit honom berättigad till at böra hafwa.

Siwertz protesterade på Falckens bref, att det war förseglat med Strömens 
signete, kunnandes doch icke neka att det war Falckens hand. De togo aff- 
träde.

Res:o. Isaci Ströms rächning som han här för Consistorio upwijst ratificeras, 
skolandes be:te Ström lefwerera Siwertz 29. d. 20. ör kopparit men der emot 
få sin buur igen oskadd, och expenserne wara här med uphäfne på både 
sidor.

IX. Nicolaus Alliin inkomb klagandes at Anders Torstensson och Jacobus 
Holst, här om affton slagit och dragit honom i håret framstupa, och Holst 
slagit honom öfwer hufwudet med sin käpp, då han begärt han skulle wittna 
här om; Torstensson och så sedan andre gången igenkommit och nappat honom 
i håret, slåendes och dragandes honom.

Torstensson swarade at då han kom öfwer bron och skulle taga upp sitt ärm- 
kläde, rände han på honom och stötte honom i sidan. Der med wände iag 
mig om och gaf honom 1. örfijl och sade, du måste wist wara en Östgiöthe 
penal, tilstod sig sedan slagit honom 2. örfijlar förste gången, och sedan och 
tagit honom i håret. Jacob Holst swarade sig hafft käpp i handen, men intet 
kunna minnas, att han slog honom der medh.

Sententia. Anders Torstensson plichtar 1. för 3. örfilar 6 mk hwardera. 2. 
för 1. hårdrag 6. mk sölfwermynt.

Jacobus Holst böter för itt slag med käppen 6. mk sölfwermynt.
X. Proponerade Rector klockaren Samuel Jahansson begära resten på sitt 

salario för klockestälningen. "Resolutio. Han far aff cassa Consistorii, så mycket 
som tillräckia kan, när andre nödige uthgiffter för Consistorio äre betalte.

XI. Anmälte Decanus facult. philosophicae studios. Hambelium willia dispu
tera de mansvetudine.

Wachtmäst:n Per Persson inkom klagandes på studios. Hambelio, at han
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kallat honom röfware och skelm, för det han tagit en bössa af några gassar, 
som hållit på och klickat med fånge krut.

Hambel. sade at Alander skulle kiöpa bössan, och bad så sin gåsse gå 
effter henne. Då gåssen kommit i porten så har wachtmästaren stigit till, och 
tagit bössan af honom, sade sig intet wetta at gåssen lagt fångekrut på bössan, 
icke heller sig skält honom, eller bössan warit ladd.

Wachtmästaren tilstod bössan intet warit ladd, men sig klaga nu at han kal
lat honom röfware och skälm.

Wachtmästaren erböd sig, om han wille afbedias det, så wille han effter- 
gifwa och förlåta honom. Hambelius giorde så gråtandes, och blefwo de der 
med fölijkte.

XII. Uplästes ransakningen och domen i Erenskiöldhs saak, som nästkom
mande fredag skall öfwersändas till den Kongl. HoffRätten.

XHI.Valedicerade Rector, betackiandes Consistorio för des giorde assi- 
stence och flijt, önskandes Hans Kongl. May:t lyckeligit regemente, Hans Hög- 
grefl. Excelkce Academiae Cancelleren sundheet och styrckia i des ålderdomb, 
sampt Consistorio jämgeen Conservation wijd H:s Kongl. May:tz förunte pri
vilegier, bediandes i det öfrige om förlåtelsse, om han i alt icke kunnat giordt 
behagligit nöye. Honom swarades decendi oratione igen af ProRectore, hwilken 
och önskade futuro Rectori lycka och wälsignelsse!

Explicit rectoratus experientissimi Doct. Petri Hoffwenii.

Rectoratus 
nobilissimi 

Dn. Claudii Arrhenii 
ad. 15. Decembm 1681. ad d. 20Junii 1682.

D. 17. Decembm.
Consistorium majus d. 17. Decembm 1681. närwarande Rectore Magnifico 

Dn. Claudio Arrhenio, D:r Benzelio, h. Gartman, h. Lundio, D:r Hoffwenio 
ProR., h. Rudbeck, h. Norcopense, h. Spole, M. Micrandro, h. Peringer, qvi 
acta notavit aegrotante Secretario.

I. Constituerades novi officiarii in proximum semestre.
(1.) Decani: In facult. theol. Doct. Rudbeckius. In juridica h. Gartman. 

In medica h. Rudbeck. In philosoph. M. Micrander.
(2.) Assessores in Consistorio minori. Effter ordningen bör D:r Skunck in 

theol. facult. och han till helgen hemwäntes, kan han då conferera med Prof. 
Holm, hwilken ämbetet uppå sig tager, så frampt D:r Skunck förhindras än 
wijdare uthaf Commissionen i Stockholm. In facult. phil. M. Columbus och 
M. Steuchius.

(3.) Inspectores aerarii Prof. Rudbeck och h. Norcopensis.
II. Proponerade Magnificus Rector, att Samuel Arfwidsson nu wore til- 

städes med sine wittnen, hafwandes begärat at hans saak måtte företagas, och 
discourerades först huru Arfwidson hade hafft extract aff Consistorii ransak- 
ning, och den uti alla puncter wiederlagt uti Stockholm; hwarföre frågades huru
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den samma honom communicerat blifwit, emädan ingen aff närwarande Con- 
sistorialibus wiste att sådant honom bewilliat, eller uti Consistorio resolverat 
blifwit.

Arfwidson inkallat, beklagade sin oförmodelige olycka, och begärte att Con
sistorium wille höra hans declaration.

Magnif. sade att Arfwidson hade fuller gifwit skriftel. sitt inlag, men Con- 
sist:m funno för godt att han muntel. giorde sin relation. Arfwidson frågades 
hwem som hade communicerat honom extract utur protocollet? Han sade sig 
hafwa fått det aff sin fader [Arvid Rydelius] mente att han det fådt af Secre- 
teraren då för tijden h. Jacob Arrhenio. Upwijste då Arfwidsson samma extract 
aff protocollet, hwar under stod en vidimerat copie, ex protocollo Jac. Ar- 
rhenius.

Arfwidsson giorde afträde. H. Lundius frågade antingen Consistorium wille 
at man acqviescerar wijd Tolboums faders [Anders Birgerssons] bref, eller 
judicialiter procederas skall, nembl. at någon actor constitueras i hans 
ställe?

Tkesolutio. Det afgår en alfwarlig notifica//on till Tolboums fader, at saken 
tagas före d. 11. Jan. nästkommande, då han i förmågo af Consistorii förre 
citation, sig äntel. antingen i egen person, eller genom någon laga fullmächtig 
infinna måtte, kunnandes gifwa wijd handen, om han något lagl. emot Arf- 
widsons wittnen, som i samma notification nämbnas, har att inwända.

Arfwidson inkallad tiltaltes af Rectore, att Consistorium willfarade honom 
giärna at saken företagas måtte, men emädan för få dagar är ankommet Tol
boums faders bref, att han will stå wijd förre ransakning, och förmäler intet 
om de nye wittnen som nu skole afhöras, om han hafwer emot dem at ex- 
cipiera eller intet, derföre finner Consist:m nödigt, att man måste affärda en 
skrifwelse till fadren, att han personligen comparerar, eller giör någon full
mächtig, sampt gifwer wederbörl. wijd handen, om emot wittnen han har att 
inwända.

Samuel Arfwidsson bad, at någon ny termin måtte uthsättias, effter han intet 
kan uppehålla wittnen längre. Arfwidson erböd sig at taga emot Consistorii 
bref, och sielf der om försorg draga, att det framkom/wer till Tolboums fader, 
begiärandes, att terminen måtte ställas till d. 11. Januarii. Hwar till Consisto
rium wille strängeligen beordra honom at comparera sielf i egen person, eller 
genom någon fullmächtig utan upskof. Hwilket honom lofwades. Wittnen in
kallades och ankundigades af Rectore, att saken ey kan för åthskillige hinder 
företagas, derföre woro af nöden, att wittnen sig här så länge uppehöllo, till 
des en skrifwelse afgår till Tolboums fader.

III. Anklagades studiosi Hadelin, Falck, Fabrin och Herlitz af wachtmästaren 
för föröfwad excess på ProRectoris Hoffwenii port.

Wachtmästaren sade, at han sedt dem på källaren emällan 10. och 11., en 
hafft wiol, den andre en påk; kalladt sig Hidinsborg, klädd med rääfrumpor; 
klappat först på Salomons källare, sedan hoos Pilow, sedan hoos Anders An
dersson [Hoffman], hwarest de insluppit emällan 10. och 11. warit sammastä
des tilförende itt lag, som warit mycket lustige, och när desse tillkommit, 
dem begynt itt stort skråhl. I medier tijd då wachten warit upp åth slottz- 
backen, komme de af källaren och skreko, men wachten fick ingen mehr fast
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än Lindberg. På torget stod Herlitz med bar wärja, och språng undan åth 
Eric Hanssons [Ångermans] hörn.

Herlitz swarade, att Petrus Lindberg som för detta tient under militien, till 
honom kommit, hwilken han härbärgerat, men effter någon tijd bortgången, 
öfwat i medier tijd stort öfwerwåld, och en affton råkat honom på gatun för
klädd, och fördt honom på källaren, och der druckit, men intet warit uti ex
cessen med honom, när den föröfwades på ProRectoris port.

Fabrin tilstod sig warit med på torget. Wachtmästaren sade sig hafft fast 
Lindbergen uti cortegardet, men släpt honom löös. Rector frågade, om wacht
mästaren hade ingen kunskap om det som passerat wijd ProRectoris port? 
Han swarade sig det hördt af Hadlin, att Herlitz sagt sig warit der hoos.

Herlitz frågades, hwarest Lindberg är till att igenfinnes? Han sade sig ey 
wetta det. Sade, att Lindberg kommit under Academien i förled ne åhr.

Wachtmäst:n sade sig hafft i cortegardet en utaf dem med rumpor om halsen, 
och den tyske språkmästaren sagt, att han giäster uti en skreddares gård, der- 
före har han släpt honom. Studiosi befaltes giöra afträde.

ProRector sade, at Falcken och Hadlin hade bekänt för honom, at Herlitz 
hade giordt excessen och at de sagt sig det willia med ed bekräfta. Inkallades 
Hadlin som förehöltz att Herlitz för honom berättat sig wetta om dem som 
excessen giordt. Han sade, att Herlitz hade sagt för honom, at Lindberg hade 
den giordt. Giorde afträde.

Hadlin inkallades å nyo, och Rector sade, att den bekännelsen som han til- 
förende giordt hoos ProR. och den han nu giör, ey hängia tilhopa, förmante 
honom at han bekänner sanningen. Hadlin berättade, att Herlitz hade sagt för 
honom, at han hade huggit uti ProRectoris port den förste gången, men den 
andre gången Lindberg.

Herlitz inkallad och förehållen at man hade fatt effterrättelse om excessen 
af honom föröfwat. Han nekade för sig, och sade att Lindberg det giordt.

H. Lundius frågade Hadlin, han sade ut supra.
Falcken inkallad förehöltz att Herlitz hade bekänt om auctore till excessen, 

och befaltes giöra det samme. Han sade att Lindbergen det giordt.
H. Norcop. frågade Herlitz huru månge maijstänger han den natten kull

kastat; ty hans maijstänger woro och den natten kullkastade, och sammaledes 
uti kors lagde som för D. Hoffwenii port? Swarade sig inga kullkastat.

D. Hoffwenitfj frågade om Falcken kunde afläggia eedh, at han intet hördt 
att Herlitz huggit stängerne? Han s:de ja.

Falcken inkallad å part, och förmantes af Rectore, at emädan han annorledes 
sagt nu, och annorledes förr, han fördenskull måtte wäl achta sig för någon 
efftersläng, och bekänna sanningen.

Han berättade, at Herlitz bekänt för honom at han huggit uti krantzen på 
stången.

Inkallades Herlitz och Hadlin. Herlitz tillsades att Falck hade giordt bekän- 
nelssen på honom. Falck sade honom Herlitz det i ögonen, att han bekänt 
för honom sig huggit uti stängerne, men intet huggit kull dem.

Herlitz bekände, at han intet giordt annat än huggit uti stången, men intet 
uti porten, hwar på han wille giöra eedh. Sade, att han intet hade sedt wacht-
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mäsc.n på torget. Framlade en attest som en borgare hustru honom gifwit, 
att han warit uti sitt härbärge kl. 10. om affton. H. Norcop. frågade, om han ey 
brutit sönder hans stänger? Herlitz nekade der till. De togo afträde.

D. Hoffwenius giorde afträde, och wille intet sittia uti denne sakzens af- 
dömande; sade sig wara nog om Herlitz straffas med proban.

Res. De tree studiosi Hadlin, Falck, Fabrin böta effter placatet för utewa- 
rande öfwer kl. 9. och giorde oliud på gatan, hwardera 12. mk sölfwer- 
mynt.

Herlitz straffas med relegatione publica på ett åhrs tijd för det han violerat 
Rectoris D. Hoffwenii huus.

Wachtmästaren tillijka med de då tilstädes warande wachtknechtar, för det 
att de hafft uti cortegardet Lindberg som de angifwit at hafwa giordt största 
oliudet, och sedan släpt honom löös, böta 12. mk sölf:t.

IV. Discourerades att Billingsköld noteras för grassation föröfwat samme 
natten som Erenskiöld fatt sin domb, och at han derföre till Consistorium cite
ras när han kommer tillbakas ifrån Stockholm.

V. Rector proponerade om kopparstickaren Troilio Arfwidi [d: Truls Ar- 
widsson], som för sin capacitet och arbete woro omistandes, men ey kan för 
fattigdom skull subsistera, at han måtte få något til hielp. Res:o. Han bekom
mer af cassan 10. d. sölfrt.

VI. Bewilliades Joh. Martinio studioso Smol. utaf cassan 6. d. sölf:t.

Dhen 18. ejusdem
trädde Rector och Professores tilsammans i gbl. Acad:n då
I. Rector förmälte swar ankommit dagen för ifrån den Kongl. HoffRätt uppå 

Consistorii begäran angående communica//on af Leusners inlagde beswär emot 
den af slottzbefalningzmannen håldne lagmanssyn wijd Tompta. Och emädan 
wälb:e Kongl. HoffRättens breff war af det innehåld att be:te Leusners beswär 
woro hoos slottzbefalningzman, som tilförende sig uppå dem förklarat, men 
dem sedan icke tilbaka sänd t, kunnandes Consistorium der hämpta dem, och 
tillijka med sin förklaring der öfwer öfwerskicka till Kongl. HoffRätten igen. 
Fördenskull slötz at merbe:te beswär skulle hämptas hoos slottzbefalningzman, 
och sedan wederbörl. beswaras.

II. Proponerades at studios. Herlitz som i sidste Consistorio blifwit dömbd 
till publici relega//on, mycket gråter och beder, att slippa med privata relega- 
//one. Och emädan det sades om honom, at han wore mycket melancholisk, 
och för någon tijd sedan delirerat, bediandes och så ProRector sielff, hwars 
port han öfwerfallit, för honom, fördenskull wart hans straff sålunda mitigerat, 
att han skulle slippa med privata relega//one.

III. Uplästes Secret:s projecterade bref och notifica//'on till Tolboums fader 
Anders Börjesson [Birgersson], at saken d. 11. Jan. nästkommande till ful- 
komblig ransakning antagen blifwer, till hwilken tijd han sig, antingen i egen 
person, eller genom laga fullmächtig inställa måste, kunnandes och wijd handen 
gifwa, om han något har emot de af Samuel Arfwidson angifne wittnen att 
lagl. excipera. Vide copieboken. Samme bref fick Samuel Arfwidson at sielf 
öfwerskicka till Anders Birgesson.
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Dhen 26. ejusdem
woro Rector och Professores effter gudztiensten tilhopa fram i choret, då
I. Mentionerades at sal. M. Boos änckia för några dagar sedan i Stockholm 

afsompnat, och hennes barnebarn, som här i staden äre, fördenskull begära at 
Consistorium wille beordra någon af Malmeböndren, att med itt par hästar 
skiutza dem till Stockholm, emädan de ellies intet kunna komma dijt, och till 
sin mormoders begrafning. Resolutio. Det bewilliades och slötz, at, när de reesa 
bort, nycklarne till den bygningen i M. Boos gård, som änckian blifwit effter- 
låtit at wara uti mädan hon lefde, tagas af dem och lefwereras till wederbö- 
rande af Acad:s medel att förwaras.

II. Anmälte Rector bref ankommit till Consistorium ifrån h. Fabian Wrede, 
af d. 21. Decembm, med notification, at han af H:s Kongl. May:t blifwit 
vocerat till landzhöfdinge. Resolutio. Det afgår itt gratula//ons bref till honom i 
morgon, som och skedde. Vid. copieboken.

III. Klagades at Leusner på Tompta alt fort håller på och hugger på Örby 
skogen, sälliandes bort weden, som lijkwäl tillijka med skogen är worden af 
h. landzhöfdingen arresterad och seqvestrerad. Resolutio. H. landzhöfdingen 
skall tilskrifwas, och ombedias at låta skrifftelige ordres afgå till befalningz- 
man Rox, at han ansäyer b:te Leusner, at intet hugga skogen, eller sällia der 
af något träd, med mindre icke penningarne som derföre gifwes sätties in seq- 
vestro och loco tertio. Detta breff afgick d. 30. Decembm. Vid. copieboken.

Dhen 27. Decembm
afgick bref till H. RijckzDrotzens Excelkce med förständigan om muta/zone 

rectoratus, Erenskiöldz och Samuel Arfwidsons dråpmål, sampt lyckönskan 
till en frögdefull julehelg, och godt nytt åhr. Vid. copieboken.

Dhen 28. ejusdem
stego Rector och Professores fram i choret effter sluten högmässo gudz- 

tienst, då
I. Mentionerades at bref och ordres woro ankombne ifrån h. landzhöfdingen 

till befalningzman Rox, at reducera till H:s Kongl. May:t och Cronan Acad:s 
tullqwarn, med des inkomster för åhr 1681.

Resolutio. Att i näste Consistorio far man wijdare här om conferera till Acad:s 
conservation.

II. Proponerade Rector Gothi. Herlitz som blifwit förskont med tacita rele
gatione för den af honom begångne excess på Rectoris port, nu sedermera 
säyes blifwit hufwudswagh och förryckt, frågandes om han kunde blifwa för
skont med relegation? Her Spole berättade att han tilförende warit medh sådan 
passion bekajat. Resolutio. I anseende till hans hufwudswagheet, sampt h. Pro- 
Rectoris förbön, remitteras hans straff.

Dhen 31. Decembm A:o 1681.
upkommo in Consistorium majus Rector Magnif. h. Arrhenius, h. Gartman, 

h. Rudbeckius, D:r Hoffwenius, h. Norcopensis, h. Spole, M. Columbus, 
M. Micrander, h. Qvaestor och Secret. A. Goeding.

I. Uplästes RijckzDrottzens Excelhces recommenda//on för stud. Nicolao
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Wigman [o: Wikman] tili Stipendium Regium. Dat. Stockholm d. 30 Novem- 
br/j 1681. Resolutio. Han anmäler sig hoos en wiss facultet, at undergå examen 
som wanligit är.

II. Proponerade Rector stud. Joh. [0: Nicolaus] Öberg stipendiar, hafwa 
gifwit twenne stycken assignation på sitt stipendium, nbl. skräddaren här i 
staden Palmberg, och en präst Olao Frösselio, hwilken upwijst hans original 
obliga/zoner och anhållit, så wäl hoos ProRectorem D:r Hoffwenium hwilken 
samma hans skrifft underskrifwit, som och hoos nu warande Rectorem, om sin 
betalning, och Palmberg giöra det samma. Resolutio. För än Frösselius far sin 
betalning, skall Öberg först här om notificeras, då han kommer hijt.

III. Communitets trägårdzmästare änckian hust. Kirstin Perssdotter suppli- 
cerar at slippa dhe 4. drs kopptfrtz påökning som Jacob Andersson fordrar 
af henne för hwart åhr på arrendet, som här tils bestigit till 26. d. kop- 
ptfrrt emädan det är henne omöyeligit att uthgifwa. Somblige Consistoriales 
meente at tilförende resolverat blifwit för henne wijd pass en 3. åhr sedan. 
Res. Det efftersees hwad förr blifwit här om resolverat, hwar på Consistorium 
will hielpa henne, hwad som möyeligit och rättwijst wara kan, utan Acad:s 
skada.

IV. H:r Qvaestor förmälte sig hafwa gifwit på den tompten, som ligger näst 
in till denne Stenii och glasmästare änckian åbor, någre penningar, hafwandes 
och så h. Qvaestor upbudit samme tompt på rådstugun, och nu wara at kiöpa 
för 2. öre hwar qvadrat aln, och emädan samme tompt ligger beqwämligt till 
för communitets trägården, frågade h. Qvaestor om Consistorium will lösa den 
till Acad:n eller icke, warandes ellies han beredd den för sig at behålla. Rm- 
lutio. Academien behåller tompten emot reda betalningh.

V. Proponerade Rector några studiosos fattige begära hielp af cassan, nbl. 
Hagelberg och Frondin Wesmannos, it. Carol. Printz. Resolutio. Effter cassa 
studiosorum endast för de fattige siuke är inrättad, och halfparten der af till 
Bibliotheket är anslagen; altså och emädan hon nu för denne tijden är temmel. 
blottad, kunna de intet blifwa hulpne. Här wijd påmintes af Consistorio, at 
inga, som komma och anhålla om hielp af cassan, måtte blifwa med något hopp 
soulagerade, utan icke de äre både siuke och fattige studenter, warandes intet 
elliest för Consistorio förswarligit, att der af bewillia någre andre.

VI. Insinuerades af Rectore häradzhöfdingens h:r Barclays bref med inne- 
lychte tweivze Kongl. HofRättens citationer. Den ena som han h. Barclay uth- 
wärckat, å samptl. Wardala bys jordägares wägnar på Joel Hörner, den andre 
som b:te Joel Hörner vice versa på samptl. Wardala bys jordägare uthwärckat 
och h. Barclay tilstält. Consistoriales erhindrade sig att förr woro resolverat 
det Academien måtte deserera denne saken, emädan hon är af föga wärde. 
H. Qvaestor sade intet wara mehr der med wärdt, än om icke Academien kunde 
fa hafwa sitt fiske der i wijken, hwar om fougden som nu är här i staden kan 
berätta. Resolutio. Fougden inkommer med skrifftelig berättelsse här om, hwar 
på Consistorium sedan will wijdare om saksens fortställawde resolvera.

VII. Anmälte Rector bref afgått i går till landzhöfdingen om Leusners obil
lige procedere, så och om kyrckiotijonden som fougderne klaga öfwer at we- 
derbörande äre så tröge att uthgiöra. Vid. copieboken.

VIII. Discourerades huru Consistorium måtte wara betänckt på medel och
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uthwäg, at, emot den Kongl. Reductions Commissionens resolution sampt h:r 
landzhöfdingens bref och ordres till befal:n Anders Persson Rox at reducera 
under Cronan Upsala tullqwarn, sökia H:s Kongl. May:t att blifwa samme re- 
duction qwitt, och wijd donationen der på conserverad. Och slötz att biskopen 
Carl Carlsson tillskrifwes att han på Consistorii wägnar i underdånigheet an- 
drager Acad:s trångmål och nöd hoos H:s Kongl. May:t, sampt supplicerar, at 
Academien måtte blifwa erhållen wijd Kongl. der på gifne donationer och för
säkringar, brukandes de skiäl der till som i brefwet formales. Vid. copieboken. 
Men detta bref skulle en expres af wachten öfwerresa till Stockholm och utan 
drögzmål lefwerera h. Carlsson i händer.

IX. H:r Rudbeck påminte at execution på humblegårderne, som änckiorne 
ännu innehafwa, och böra dela med Professoribus måtte fortsättias. Klagandes 
att icke alle effterkommit Consistorii resolution, utan somblige emot en wiss 
afgifft cederat änckorne sin halfpart, somblige den samme aldeles efftergifwit, 
hwilket både sträfwer emot Consistorii slut, som och intet står i deras macht 
at så dispensera der om, hwarföre slötz att om de sielfwa intet wela dela 
humblegårderne, så skole de mista sin rätt, och andre Acad:s betiente, som 
ingen humblegård hafwa, der medh blifwa hulpne. H:r Rudbeckius: det tilgår 
sålunda med detta wärcket, som en och annan gång skedt med Academiens 
hemman, at då Qvaestor och Consistorium affsatt bonden som det illa brukat, 
och kommit på stoor rest, så har en annan Professor åter igen för itt lamb 
eller annan accidens skuld, slagit kull Consistorii förordning, och hulpit honom 
till hemmanet igen Academien till största skada. Sade, at den som befinnes så 
giöra, eller der med hålla och samtyckia, måtte wäl erkännes skyldig at icke 
allenast bondens rest, utan och på sin löhn taga hemmanetz ränta, och med sin 
omkostnad det reparera, sampt refundera Academien och Consistorio all den 
skada som der af härkomma kunde, hwilket och Consistorium enhällekn nu 
slöt at så här effter skie måtte, ingen som sådant tenterar, detta straff exi- 
merad. Resolverades och så, at Consistorium juncta manu exeqverar sin reso
lution angående humblegårderne, och at den som icke will utlösa och för sig 
behålla den honom af Consistorio anslagne humblegård, skall den samme strax 
cedera till någon annan af Acad:s medel, som ingen hafwer.

X. H. Qvaestor frågade om någon af hh:r Professorerne behagar afradz 
spannemåhl på sin löön, så kunde de nu den hämpta låta, förr än den till 
någon annan försällias, begärandes först, at der på måtte sättias prijs. Resolu
tio. Effter som på torget en tunna rog sällias för 7. d. kopp«r:t, så gifwa Pro
fessores icke heller mera för tunnan.

XI. Inspectorum aerarii och Qvaestoris författade förklaringar till Consistorii 
wijdare resolution insinuerades, angående någre bönders i Mårten Klints fög
deri j, beswär, hwilka Consistorium alle gode erkände och ratificerade, och äre 
effterfölliande:

1. Päder Olofsson i Bärby och Skiefftuna sochn, för hwilken för är resol
verat, att han ifrån 679. skall niuta den förmedling, som förr warit på hans 
hemman, effter som det ellies icke skall kunna bära sig, supplicerar nu, at 
niuta sanvwe förmedling till godo jämwäl för de åhren, på hwilka hon warit 
uphäfwen, effter som der execution honom skall öfwergå, han då will hemma
net qvittera. Fogden gaf honom godt wittnesbörd om des flijt och arbetsam-
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heet. 'Resolutio. Det bewillies med sådan condition, att han derföre skall hemma
net wäl bygga och omlaga.

2. Erich Larsson i Härstad och Skiefftuna sochn, för hwilken i lijka måtto 
är förr resolverat, at ifrån 679 niuta den förmedling tilförende warit på hans 
hemman, supplicerar äfwen så at niuta samme förmedling til godo jämwäl för 
de åhr hon warit uphäfwen. Om honom berättade fogden såsom om den förre. 
Resolutio. Det bewillias med samme condition som den förre.

3. Anders Mårtensson i Åckelstad och Skiäfftuna sochn som tilförende åbodt 
fru Christinae Baneers sätegård i Wåsa [Vasa], och åhret sedan han kom der 
ifrån till Åckelstad, genom pastoris förseende blifwit upförd på tertials läng
den, berättade sig förr supplicerat till V. C. om skonsmål för cronotijonden, 
den befal:n fordrar för samme åhr, och fått till swar att blifwa frij, då han med 
flere wittnen bewijsar sitt förebringande sant wara. Och framwijsar nu 5. gode 
mäns nampn och bomärckie, som det betyga. Fogden witner och så wara. 
Res:o. Effter han orätt blifwit upförd, så slipper han denne fordran, och fogden 
afförer den samme.

4. Staffan Staffansson i Hall och Korstad sochn, för hwilken hemmanet brun
nit, och han derföre nutit ett åhrs frij heet, supplicerar ännu om någon til- 
gifft på sin rest, berättandes sig upbygt twenne stufwor, en lade med twenne 
golf, fähus, stall, fårehus, och en bod. Resolutio. Han har nutit ett åhrs frijheet 
af Academien, och söke wijdare brandstöd af häradet, effter lag och Kongl. 
husesyns ordningen i des sidste punct.

5. Päder Erichsson i Fiskeså och Närtuna sochn insinuerar ett häradz och 
tings bewijs af d. 25. Sept. 1681. att han på 8. åhrs tijdh hwarken winter 
eller sommar hafft någon watudrächt till sin qwarn, och att man kan om höste- 
tijd gå torrskodd öfwer damen, så at han omöyeligen kan giöra sine uthlagor 
der af, med mindre han far någon förmedling. Hwilken förmedling han och 
söker. Resolutio. Står till des höglofl. Kongl. HoffRätten giör uthslag i saken 
emällan Academien och bookhåll:n Erich Ling som här till är orsaken. Reso
lutio. När åkersaken tages före i HoffRätten, så måtte Consist:m giöra ansök
ning på uthslag der uti.

6. Jahan Andersson i Lunda och Närtuna sochn, säyer ifrån sig hemmanet. 
Ar sedermera död blifwen; och annor bonde på hemmanet. Men den förres 
sterbhuus begärer någon tillgifft. Qvaestor sade dem wara solvendo, och sig 
redan i sommars giordt anstalt huru deras skuld skall betalas. Resolutio. De 
betale.

7- Nils Hansson i Ward al a supplicerar om förmedling och ett åhrs frijheet, 
effter som hemmanet warit illa farit, då han det emottog. Resolutio. Han har 
nutit ett åhrs frijheet till hemmanets förbättrande, som honom warit lofwat, 
och kan intet mehra bestås.

8. Erich Ersson i Wäsby och Broo sochn insinuerade 3. gode mäns, sampt 
sin pastoris skrifftelige bewitnande, at han lijdit stoor olycka på sine ökar, 
och dem alle bortmist, på en gammal häst nära. Qvasstor och fogden berättade, 
der redan wara exeqverat, och tagit till Academiens betalning hwad der funnitz, 
sampt åhrswäxten blifwit aftröskad att uthföras, sedan prästernes rättigheet, 
sampt lagmans och häradzhöfdings penningarne äre der aff först betalte.

9- Erich Hansson i Myrby och Onsala sochn klagar, att de månge och gamble
3 1 - 7 3 4 2 2 0  Sallandtr
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ekar som stå uti både hans gierden, dels inne uti åkren, dels nära in wijd, 
förskiämwa åhrl. säden för honom, så at han på desse ställen icke får igen sitt 
uthsäde, hwilket med honom under sine nampn och bomärckie wittna, Hans 
Michelsson i Slåstad, Får Rasmunsson i Skörstad, Jahan Mårtenson i Ranstad, 
Mats Olofsson i Skörstad, och länsmannen Lars Månsson i Brijsta. Suppliceran- 
des han fördenskull om tilstånd at fa desse ekar fålla, på det åkren måtte så
ledes niuta sielf sin fetma och solennes wärma, och der igenom sig före
komma. Fogden som effter Qvaestoris befalning här om wijdare ransakat, berät
tade skrifft- och muntekn att desse ekar äre i både gierden 29. st. men alle 
gamble, innan till rutne och derföre odugelige till annat än weed, doch fulla 
med greenar och qwistar som skada åkren så wäl som röterne. Resolutio. Till- 
låtes effter 665 åhrs stadga om bärande träd der med procedera, och hwad 
dugligi t finnes, det kommer, och tages till Acad:s behoff.

XII. Uplästes h. Qvaestoris memorial på någre puncter som här införes, med 
bijfogad Consistorii resolution där på.

1. Jag supplicerade fuller till Högl. Kongl. HofRätten, som bijlagde copie 
wijsar, om communication af h. Oloff Rosenstiernas praejudicerlige skrifft för
V. Consistorio (till hwilken wij sielfwe doch gifwit tillfälle medh wärt för
seende, för utan at man der med tillijka föga recommenderat sig hoos Aca- 
demiens interessent, den der sedan aldrig welat det ringaste communicera 
med oss denne saak angående). Men som för andre swåre hinder och domars 
publicerande intet swar då falla kunde, torde wara nödigt, att ännu pouserades 
på samme ärende. Resolutio. Det fans skäligt.

2. Jag har fatt spaning på, och förskaffat copie af en riddare syns-domb, af 
åhr 1500. för samptl. jordäganderne uti Forssa by och Tenstad sochn emot 
Salstad, den iag här communicerar. Och som Acad:n nu äger trenne hemman i 
b:te Forssa, wore nödigt till ägornes Conservation, effterspana original domen, 
om han finnas kunde, och der af söke en vidimerad copie, hwilket hemställes
V. Consistorio. Resolutio. Der om skall hafwas behörig försorg; och mente 
Rector det finnes henvwa hoos sig, ibland de andre antiqvitets sakerne.

3. Häradzfogdens Gustaf Jönssons bref af d. 2. Octobnr sidstledne lemnas 
till acta, och noteras i protocollet, att han effter Acad:s begäran förbudit itt 
torp, som andre begynt byggia på Norbo ägor i Wåla sochn, på det för dödz- 
fall skull sådant må wara publice kunnigt, och wederbörande här i kunna vigi- 
lera.

4. Inlefwereras den skrifftelige caution, Erich Ersson i Slåmstad och Skiäff- 
tuna sochn gifwit för sin swåger Anders Olofsson, som emottagit Acad. hem
man Öfwerlunda i Närtuna sochn, at komma till acta och lägges i lådan till de 
andre cautioner.

5. Effter som hwad iag icke längesedan publice talade emot den refusion, 
som drefs af aerario för praebende räntan, som icke så strax föllier, blef widrigt 
uptagit, och iag derföre fattade samme min mening skriffteligen och lofwade 
den inläggia, ty insinueras hon nu med tiensdig begäran at hehl och hållen 
komma till acta, emädan iag intet wijdare lärer skrifwa något wid sådane hän
delser, der de emot förmodan offtare förekomma, utan beropa mig på det iag 
nu och förre gången har skrifwit, skolandes aldrig få det nampnet på mig, att 
iag in causa eadem skall nu disputera emot den ene, och åter en annan gång
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för wänskap eller annat, för en annan; utan altijd hålla det som rätt är för 
wara rått, och det som orätt är för wara orätt, utan anseende till något annat. 
Infördes altså samma skrifft och lyder ord från ord som föllier.

Såsom iag för detta skriffteligen, med den wijdlöfftigheet acta publica läre 
wijsa, berättat, huru warit beskaffat med Academiens praebender, och huru 
ännu wara bör, effter Konglig förordning, nembl. at de samme äre för en com- 
moditet af Majesteterne aldranådigest förunte och tillagde ämbeterne, utom 
den penningelöhn, dem ellies bestås på staten, och dem af serario bör til- 
ställas, och at hwar och en betiener sig der af som han bäst gitter. Hwilket 
om han försummar, så skylla sig sielfwer; hindras han af andre, så söke dem der- 
före, men biude intet till att taga sin refusion af serario eller cassa communi, 
hoc est, af de andre Academise betiente, hwars löön ligger in serario, som der 
till intet äre wållande, att han är utan, eller har tagit skade på sitt prae
bende; tänckiandes det, at om annorledes skeer, så är det emot Konungens stat 
och giorde förordning för Academien. Hwarföre H:s Konglige May:t med 
Kongl. Nåde uptog den remonstration V. Consistorium nyligen giorde uti en 
sådan saak, uti hwiiken Kongligit bref redan uthkommit, och igenom H:s 
Höghgrefl. Excellxes nådige befordran jämwäl i det målet, allernådigast libe- 
rerade aerarium ifrån det onere. Hwar uppå H:s Höggrefl. Exxe och seder
mera här in loco sig nådigt förklarade och resolverade, att ingen må sökia eller 
wänta någon sådan oskiälig refusion af aerario eller de andre Academiens per
soner, för det som de hwarcken tagit af honom eller för honom fördärfwat, 
emädan de alle effter Kongl. och grefl. undfangne fullmachter wijsas till aera
rium, att der taga sin penninge löön (Gud gifwe de finge henne fult uth) 
men aldrig är ännu någon uti sin fullmacht wijst till aerarium att der taga sin 
praebende ränta och oskiäligen praetenderade refusion, det ey eller någon i de 
förre tijder tilbudit, fast de i flere åhr intet praebende hafft. Altså, emädan åter 
nyligen en sådan casus warit före, och på det min menipg, som iag der wijd 
sagt hafwer, må stå klar i bookstafwen, och icke af mishörande, eller ellies 
annorledes uptagas och uthtydas, än hon i sig sielf är, så har iag måst, mig 
jämwäl till exculpation nu och framdeles, fatta henne i pännan, och lijka som 
förre gången, skriffteligen lemna till acta, nembl. aldenstund Acad:s interesse 
och wälfård ändteligen fordrar, att wij hwar och en i synnerheet, och alle i 
gemeen, så publice som privatim der hän bearbeta, så wijda giörligit är, och 
oss anstår, at Academien, des anhörige och underhafwande, måge lefwa effter, 
och hägnas wid Kongl. May:tz allernådigste förordningar, så at igenom något 
misbrukz inrijtande heela Academien icke må komma till at lijda, och omsider 
underkastas en reformation, den der icke torde aflöpa utan swårheet; så åligger 
och oss at med aflöningarne och medlens disponerande så umgå, som Kongl. 
staten och giorde förordning, sampt grefl. förklaringar och nådige willie är en- 
ligit; och ingen söke sin eller de sinas fördeel, med de andres, der ibland 
månge fattiges, afsaknad; börandes hwar och en låta sig nöya med det som 
Kongl. staten honom tilläger, så att och andre måge niuta, hwad de, effter 
högstbrte stat, äre berättigade till. Hwilket då de bekommit, hwar till medlen 
doch länge ey tillrächt, så har hwar och en fritt, att sedan der af bortgifwa 
hwad honom behagar, om han något kan umbära. Men att gifwa bort hwars 
andras, och deras, som intet der af wetta eller sitt förbrutit, det will näpligen
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anstå. Om än skiönt medlen tillrächte, det Gud weet när skie lärer, och något 
blifwer effter aflöningen öfwer, så wet iag äntå intet om oss anstode, att sådane 
praetensioner der på giöra eller gilla, emädan wij intet hafwe så frij disposi
tion öfwer något mehr, än det Kongl. May:t oss allernådigast tilslagit. Och 
Kongl. ordres för Qvaestore fördenskull ibland annat befalla, att wijd Professo
rum och Academiae stats afbetalande icke den ringaste uthgifft öfwer staten 
skie låta, sampt noga observera och icke tilstädia, att något missbruk, på ett 
eller annat sätt, der igenom medlen oskiäligen måge kunna decourteras, må 
förelöpa och föröfwas. Hwilka Kongl. förordningar när iag söker att under
dånigast effterlefwa, och effter yttersta förmågo fullgiöra, utan reflexion till 
annat, sökiandes således publici, och der under hwars och ens Academiae 
betientes gagn och bästa, så har ingen orsak att der öfwer förifras, fatta haat 
till mig, eller annorledes mig handtera, än som bör wara, emädan iag bör höras 
och hafwa mitt frije votum uti alt det aerarium angår, och des utan aldrig an
norledes skal betee mig emot någon, än som iag det kan förswara, och will 
hafwa tilbaka. Detta är min (icke allenast min utan och inspectorum aerarii, 
som tillijka med mig böre swara för räkningarne) rätta doch enfaldige och oför- 
grijpelige mening, den iag tienstligast beder måtte komma till acta, som wäl 
som hwad iag förre gången i en sådan saak enfaldeligen skrifwa monde.

Jacobus Arrhenius.

6 . Emädan Academiae rättaren i Kårstad för ålderdom skull är ifrån både 
tienst och hemmanet, dem han både sielf upsagt, och hans måg Per Ersson, 
som nu till itt prof något lijtet förrättat bestälningen, finnes der till otienlig, 
så för des oförsichtigheet och owålighet skull, som och at han har swårt wijd 
att tala, ty begärar fogden få till rättare taga, antingen Mats Eskilsson i Tiu- 
stad, som fuller sitter med i nämbden, men bor mycket afsijdes, eller och 
Oloff Siffersson i Härshambre, som bor lägligen, och des utan är en beskede- 
lig och alfwarsam man. Hwilket iag för min person gärna bij faller, hållandes 
före, att när en rättare afgår, bör man i des ställe taga den lijkaste i rättare- 
laget finnes, effter som man offta tränger till att lijta på honom, och icke 
ändteligen blifwa wijd sonen eller mågen, med mindre de finnes der till så 
tienlige som någon annan. 'Resolutio. Detta fans mycket skiäligt och gillades.

XIII. Insinuerades h. Qvaestoris skrifftelige förklaring uppå sal. D:r Brunneri 
änckios begäran att få Ubby [Hubby] i Danmarck sochn emot de 20. t:r 
änckiespanmål. Hwilken förklaring lades ad acta. Der på resol:s att uti det 
breff och swar som förr resolverat är at afgå till H:s Höggrefl. Excelkce Rijckz- 
Drotsen här om införes de skäl som h. Qvaestor i b:te sin förklaring wid 
handen gifwit. Vid. copieboken.

XIV. Proponerade Rector sal. Schefferi änckia begära 1. at de hoos h. Vere- 
lium innewarande exemplar af des skrifft mot sal. Scheffer måtte hämptas hijt 
up, och förwaras in loco publico. 2. Att Curio måtte upkallas och tilhållas att 
afläggia eed på huru månge exemplar han hafft, och hwar han giordt af dem. 
Det och Professor Columbus enträgit begärte och påstod, emädan han förnum
mit någre exemplar uthkommit i Stockholm och åth Tysklandh. Men swarades 
at emädan Consistorium warit nog sorgfaldigt om, at kunna fullgiöra hans 
Kongl. May:tz resolution om detta måhl, hafwandes till dhen ändan 1. låtit



i 68i : 31 december 485

upkalla h. Verelium, som äntå opasslig war, och begärte han wille förklara 
sig huru månge exemplar blifwit tryckte och försålde, som alt fins tilförende i 
protocollet. 2. Anbefalt Curio och des tryckegesäller, att lefwerera från sig sine 
exemplar och säya om de någre försålt, dem de strax skulle tilbaka införskaffa, 
hafwandes och uplässt Kongl. resolution för dem, och med det, der ud förmälte 
straff, dem hotat. Hwar på de och sine exemplar inlefwererat. 3. låtit genom 
Secretarium försigillera alle hoos Verelium warande exemplar. Altså kunde 
Consist:m intet mera giöra, eller utan laggille skiäl och mistancka påläggia Curio 
eed, förr än sterbhuset wille och kunde bewijsa honom eller gesällerne hafwa 
distribuerat och såldt något exemplar, sedan Kongl. resoludon ankom, eller 
och tilförende det de sedan, om de kunnat, intet tilbaka tagit, då de med 
wederbörligt straff skulle ihogkomne blifwa. H. Columbus mente man kunde 
något sådant bewijsa.

XV. Angaf Decanus facult. phil. at några st. som förleden termin ankommit 
och inskrifwitz in album studiosorum, intet welat gifwa något pro inscriptione, 
förebärandes sig på andre orter blifwit deponerade, och der uthlagt samme 
penningar, dem de nu fördenskull mente sig böra slippa. Res:o. De som intet 
blifwit deponerade här och tilförende ey gifwit pro inscriptione wijd Upsala 
Academie, de kunna och böra sig ey undandraga dem effter constitutiones 
academicas wederbörl. at lefwerera; skolandes h. ProRector under hwars tijd 
desse ankommit, af dem exeqvera låta, hwad de i så måtto at lefwerera skyldige 
äre, och det så mycket promptare, som halfparten der aff är anslagit till det 
nya Bibliothekets uprättande.



PERSONREGISTER

Abraham Johansson (»Skorff Abraham»), tull
knekt 78 f.

-  hans hustru 79
Adolf Johan [d. y.], hertig 314 
Adolf Johan [d. ä.], hertig 314 
Agriconius (adlad Åkerhielm), Samuel, kansli

sekreterare 199, 203, 231, 246, 234 
Alander, Christiernus 474 
Alberg, Carolus, Ups. 455 
Albogius, Petrus, kursor 192, 206, 233
-  hans änka (41), 233, 324, 362, 400, 427 
Alefelt, Karl, kornett 180, 231
Alenius, Anders, pastorsadjunkt i Rasbo 14
-  hans hustru 14 
Alenius, Petrus 283 f.
Al(t)iin, Johannes, Vestrog. 184, 309, 312, 

318 f., 331 ff., 435,447 
Allin, Nicolaus 473 
Alm, Johannes, Upl. 91, 244 
Alman, Johan, Vestm., stadssekreterare i Ar

boga 448 
Alqvisr, Nicolaus 287, 296 
Alstedt, Joakim, bryggare i Stockholm 112
-  hans änka 112, 118, 146, 153, 154, 155, 

159, 180,235,449
Alstrin, Laurentius 85 
Alström, Johannes, Verml. 307, 391 
Alström, Magnus 324 
Anders Andersson, en dräng 157 
Anders Andersson, gästgivare i Läby 231, 251 
Anders Andersson, rådman. Se Hoffman 
Anders Birgersson, länsman 475, 477 
Anders Christersson (Christophersson) 62, 142 
Anders Eriksson, bonde i Rovsätra, Valö 180 
Anders Eriksson, bonde i Hällby, Östuna 304, 

323
Anders Eriksson, bonde i Älvgärde, Rasbo 331 
Anders Eriksson, borgare. Se Krook 
Anders Eriksson, tullskrivare 202 
Anders Gustafsson, betjänt hos Törnskiöld 62,

70
Anders Isaksson, bonde i Håga, Bondkyrko 

61, 63, 71
Anders Jakobsson, akad.-bonde i Bälinge, När- 

tuna4i7 
Anders Johansson 256
Anders Johansson, akad.-bonde, lättare i Åsta, 

Björskog 266 
Anders Johansson, bonde i Malma, Bondkyrko 

146

Anders Jonsson, borgare 81 
Anders Jönsson, akad.-bonde i Alma, Tillinge 

116
Anders Jönsson, akad.-bonde i Åby, S:t Ilian 

220
Anders Larsson, akad.-bonde i Bål by, Ding- 

tuna74
Anders Larsson, akad.-bonde i Helgesta, Haga 

344» 386
Anders Larsson, boktryckaregesäll 72 
Anders Larsson, knivsmed 250 f.
Anders Mattsson, bonde i Vissgärde, Ramsta 

36
Anders Mattsson, sexman 286 
Anders Mickelsson, borgare 62, 216, 222, 419^ 
Anders Mårtensson, akad.-bonde i Åckelsta, 

förut bonde i Vasa, Skepptuna 481 
Anders Olsson, akad.-bonde i Årby, Rasbo 411 
Anders Olsson, akad.-bonde i Överlunda (för

ut skattebonde), Närtuna 110,482 
Anders Olsson, bonde i Fresta, Alunda 388 
Anders Olsson, källarsven 444 f., 451, 461 f. 
Anders Olsson, tolvman i Fullerö 96 
Anders Persson 395
Anders Persson, akad.-bonde i Kättsta, Husby- 

Ärlinghundra 386 
Anders Persson, akad.-bonde i Åckelsta, 

Skepptuna 21 f.
Anders Persson, akad.-bonde i Örby, Rasbo

331,362,459
Anders Pålsson, mjölnare 92, 131, 186 f., 

234
Anders Simonsson, Ostrog. 7 f  
Anders Simonsson, betjänt hos Nils Bielke 

3i . ( 45)
Anders Torstensson 473 
Andreas, vice kursor. Se Andreas Fabricius 
Andreas Norcopensis (adlad Nordenhielm), 

professor 19, 24, 30, 34, 76 f., 78, 87 f., 
98, 134, 150, 154, 156, 162, 189, 190, 
194, 208, 225, 227 f., 230, 235, 243, 245,
252, 253, 256, 264, 272, 273, 275» 283,
297, 304. 314» 322, 329, 330, 331, 344,
359. 378, 393, 395, 39Ö, 400, 4©3, 450,
455, 457, 474, 47Ö, 477 

-  Närvarande i konsist. 7, 9, 13, 14, 18, 20, 
25, 26, 29, 30, 32, 38, 42, 43, 44. 45, 47, 
50, 53, 55, 57, 59, 62, 70, 73, (78), 79, 
82, 83, 89, 98, 107, 108, n o ,  i n ,  115, 
117, 122, 125, 132, 137, 138, 139. 140,



Personregister 487

144, 145, 147. 151, 153, 159. 167, 174,
180, 184, 189, 193, 194, 196, 201, 20$,
208, 210, 214, 217, 218, 221, 227, 233,
238, 239, 242, 245, 249, 251, 260, 268,
277, 284, 294, 299, 302, 303, 308, 310,
312, 313, 316, 319, 328, 330, 333. 341.
354. 363, 369. 378, 382, 384, 396, 397,
402, 408, 411, 415, 424. 429, 437, 447,
455, 464, 466, 474, 478 

Ångerman, Erik Hansson, rådman 93 (Erik 
Hansson), 38$, 443, 476 

Anna, en hustru i Forssa, Tensta 267 
Anna (Hampus Anna), hustru till båtsman 

Hans Mickelsson 133, 154 
Anna (eller Kerstin), änka efter Johan Nils

son 121,125, 132 
Anna Andersdotter, hustru till Måns Ger- 

mundsson 50, 52 
Anna Henriksdotter 10, 18 
Anna Holstensdotter Se Soot 
Anna Persdotter, en soldathustru i Närtuna 

57
Annika, piga hos Flur 142 
Appelbom, Christina. Se Sidenius 
Arendt, Christiernus, Gothl. 146 f., 223, 238 
Arendt, Johan, Holm. 418 f., 421 f.
Arosander, Matthias 30 f., 38 
Arrhenius (adlad Örnhielm), Gaudius, profes

sor 77, 96, 108, 121, 151, 154, 190, 208, 
235, 243, 337, 344, 353 f., 361, 371, 373, 
380, 399, 427, 440, 450, (såsom rektor 
passim sid. 474-485)

-  Närvarande i konsist. 29, 38, 43, 65, 73, 98,
107, 108, i n ,  115, 117, 120, 122, 146,
147, 151, 153, 157, 162, 172, 174, 180,
182, 184, 189, 194, 196, 201, 205, 208,
214, 218, 221, 230, 233, 238, 239, 242,
299, 303, 312, 313, 316, 319, 328, 336,
341. 354, 363, 369, 373, 378, 382, 384,
386, 396, 397, 398, 402, 415, 429. 437,
447, 455, 464, 466, 470, (såsom rektor sid. 
474- 478)

Arrhenius, Jacob, räntmästare 66, 75, 93, 95, 
96, 197,240,(317), 386,424, 475,484

-  såsom f. d. akad.-sekreterare, räntmästare 
och protokollsförare passim

Askebom, Harald, depositor 44, 66, 75 ff., 
120 f., 156, 163 f ,  200, 204, 345, 358, 
377

Asping, Alexander, Ostrog. 183 
Asver(us), Johannes, Vestm. 343, 471, 472 
Aurenius, Erland, kh i Skepptuna 40, 131, 

139, 200, 247 
Auricola, Johannes 168,239 
Aurivillius, Christophorus, adjunkt 127, 307 
Aurivillius, Ericus, e. o. professor 7, 57, 75, 

195, 307 f-, 323, 368,447

Aurivillius, Magnus 313 
Aurivillius, Olaus, Ups. 204, 472 
Aurivillius, Petrus, professor 126, 361
— hans sterbhus 7,68
— hans änka 65, 68, 69, 126, 204, 219, 277, 

313, 317, 361,405
Ausius, Canums n i ,  i 95» 200, 330 f., 343, 

409 f., 438
Ausius, Henrik, professor 65 f., m  f„ 113, 

125, 220, 351, 359» 382, 385, 396, 409 f., 
438, 456

— hans arvingar 11, 65 f., m  f., 122, 123, 
125, 193, 200, 295, 343, 385, 390, 393, 
409 f., 438, 456

— hans änka 111,351, 409 f- 
Ausius, Martinus 409 
Avellinus, Olaus, Ostrog. 183 f.
Aviander, Magnus, Vestrog. 85
Axehielm, Johan, riksantikvarie 118, 124, 311, 

350, 432

Baaz, Ericus 78
Baazius, Johannes, ärkebiskop 456
— hans sterbhus 456
— såsom prokansler passim 
Bagge, Petrus 420 
Banck, N. N. 261, 262
Banér, Anna Kristina, f. Bååt 222, (225), 

(226), 236, 256 ff., 261 ff., 269, 279, 343, 
364

Banér, Elisabeth(?) (222)
Banér, Gustaf, riksråd, fältmarskalk 222, 236, 

256, 261, 467 
Banér, Kristina. Se Leijonhufvud 
Barbro Larsdotter, piga hos Flur 142, 143 
Barchaeus, Andreas, Vestm. 151 
Barck, A., lagförare 69
Barck, Joh. Felskrivning för Nicolaus Barck 
Barck, Nicolaus, Vestrog. 202 f., 391 f., 472 

(»Joh. Barck»)
Barck, Per, komm, i Börje 96
Barclay, Johan, häradshövding 62, 89, n o ,

382,415,479
Bart(h)elius, Laurentius 225, 256, 257 f., 260, 

366
Becchius, Andreas, Vestrog. 29 
Becchius, Petrus, Vestrog. 58, 131 
Bechman, Daniel, Vestm. 98 
Beckius, Magnus, Calm. 299, 405, 408, 412 f. 
Beckius, Olaus, depositor 10 
Behmer (Behmen, Bemer), Axel, hovjunkare, 

assessor 40, 75, 117 f., 124, 180, 218, 
230 f., 246, 310, 311, 351, 352, 378, 379, 
393, 395, 396, 402, 403, 421, 438, 446, 
459

— hans fru 329, 344 
Bellman, Johan Arndt 430



488 Personregister

Belovius, Jacobus 21 o
Bengt Andersson, bonde i Fresta, Alunda 388 
Bengt Andersson, lagläsare 122, 139, 362 
Bengt Eriksson. Se Sahlström 
Bengt Olsson, (timmerman?) 270 
Bengt Persson, trädgårdsdräng 380 
Benzelius, Ericus, professor 8, 25, 34, 33, 

50 ff., 73, 84, (såsom rektor passim sid. 
96-208), 209, 221, 238, 243, 244, 245, 
246, 253, 261, 269, 274, 278 f., 283, 301, 
342, 349, 354, 357, 358, 360, 361, 373,
374, 39«, 398, 399, 424. 429, 430, 43«,
439, 440, 445, 447, 45°, 453, 457, 471

-  Närvarande i konsist. 18, 20, 32, 42, 43, 44,.
91, (såsom rektor sid. 96-208), 214, 238, 
242, 260, 268, 284, 294, 341, 354, 373,
384, 388, 397, 398, 402, 417, 421, 429,
434, 437, 447, 453, 456, 470, 474

-  hans hustru 50 ff.
-  hans svärmoder 7 5
Berelius, Maria, f. Lilliemarck (Stigzelius), 

änka efter professor Berelius 40, 72 f., 78, 
82 f., 227, 317, 328 

Berg, Andreas 173 
Berg, Carolus, Ups. 380 f., 472 
Berg, Erik, domkyrkosyssloman 191, 387 
Berg, Jakob, borgmästare 380 
Berg, Joakim 72
Berg, Laurentius, Norl. 8, 20, 28 f., 34 
Bergen, Berndt von, sidenhandlande i Stock

holm 19
Bergen, Katarina von, f. Angerman 19 
Bergenhielm, Johan, hovråd 196, 200 f., 231, 

3i4, 3i7
-  hans svärmoder. Se Laurentius Stigzelius, 

hans änka
Berggren, Andreas, Smol. 79 
Bergius, Johan 223 f., 377 
Bergius, Nicolaus 471 
Bergman, Hans, snickare 277 
Bergman, Magnus, kanslist 37 
Bergman, Petrus 39, 114, 132 f., 180, 195, 

210, 219, 238 
Bergwall, Håkan, postmästare 214, 287, 444 
Bergwall, Maria, f. Beckius, hans hustru 262 
Bering, Johannes, Scan. 339 f.
Berling, Olof, häradshövding 97, 358
-  hans arvingar 97, 358
Bernegau (Berngou), Gudmundus, Ostrog.

232 f., 281 f., 312 f., 317 f.
Beronius, Andreas, Gestr. 286 ff., 293 ff., 

304 ff., 342, 382, 402, 405 ff., 4«2 f-, 
416, 465 f., 467 ff.

Beronius, Johannes, Ups. 30, 83 
Beronius, Nils, prästman 306, 403, 407, 408, 

412, 428,460 f., 463,467, 469 
Beronius, Petrus, Vestrog. 166

Betulander, Johannes, Vestrog. 152, 166, 
33 « ff-, 434 f-, 442 f-, 449 f- 

Bielke, Nils 31, 46
-  hans betjänt. Se Anders Simonsson 
Bielke, Sten, riksskattmästare 7, 9, 92, 113,

119, 122, 125, 169, 185, 199, 203, 231 f., 
237, 238, 242, 247, 254, 299 f., 315, 320 ff., 
358, 367, 368, 376 

Bilberg (Billberg), Johan, professor 57, 96,
121, 124 f., 162, 164, 190, 195, 227 f.,
243, 252, 256, 263, 265, 268, 27x, 315,
317, 323, 330, 337, 345, 354, 365, 366,
380, 449, 459

-  Närvarande i konsist. i n ,  115, 117, 120,
122, 125, 132, 153, 157, 162, 172, 174,
182, 184, 189, 193, 194, 196, 201, 205,
214, 218, 227, 233, 239, 242, 245, 231,
260, 268, 277, 284, 295, 310, 313, 316,
3«9, 328, 330, 341, 361, 363, 374, 378,
384, 397, 4«i, 415, 429, 437, 447, 455,
464, 466, 470

Bill, Olof Eriksson 131 
Billing, Johan Ostrog. 415, 472 
Billingsköld (före adlandet Juringius), Arvid 

454,477
-  Se även under namnet Juring(ius)
Billovius, Jonas 359
Billovius, Olaus 362
Birhals, Johan Mattsson, skeppare 384
Björck, Laurentius 471
Björn, Samuel 37
Blan(c)k, Bryngel, landskamrerare 293, 420, 

421
Blijdh, Olaus 10, 268, 320, 341, 400
-  hans hustru 400
Blix, Magnus, landssekreterare 41, 180, 194 
Blockius, Magnus 432
Boberg, (Bobergius), Laurentius, Vestrog. 336, 

434 f., 441 ff., 449 f.
Boethius, Jacobus 211, 213, 332
Bohllius, Nils, skrivare på Edshammar 79, 93
Boije, Olaus 223
Bolmenius [sannolikt felaktigt namn], 

N. N., student 418 
Boo, magister. Se Chruzelius 
Borg, Ericus 430
Bornander, Sveno, Vestrog. 246, 386 
Bostadius, Johannes, prästman 446, 467 
Brahe, Per, riksdrots 229 
Brandberg, Andreas, hans betjäntpojke 70 
Brandin, Johannes 429
Branzelius, Magnus, kursor 12, 14CK?), I4i(?), 

164, 171, 199, 204, 208, 239, 249, 304, 
324, 328, 332 f.

Bratt, Ericus, Verml. 211, 2x3, 214 ff. 
Brebelius, Nicolaus, Angerm. 260 
Bredberg, Magnus 238



Personregister 489

Bremer [=Brenner?], N. N. 200 
Briandt, Quistus, Gothl. 147, 222 f., 225, 

258 f., 263, 265, 270 ff.
Bring(ius), Britta. Se Rugman 
Bringius, Israel, professor 10, 325, 351, 426, 

438
— hans sterbhus 13 f., 325, 341, 416
-  hans änka 9 f., 14, 351 
Bringius, Nicolaus 14, 341,(375)
Brithman, Johannes 330
Britta, piga hos änkefru Stillerus 64 f., 70 f., 
75, 89, 158, 171, 188 

Britta Bengtsdotter, en hustru 53 
Britta Eriksdotter, borgarhustru 27 
Britta Eriksdotter, piga hos professor Locce- 

nius 145
Britta Hansdotter, pappersmakarens hustru 

163, 182 
Britta Nilsdotter 278, 323 
Brok (Broke), Per Jonsson, vaktmästare 59, 

202, 357
Broman, Per, skolmästare i Enköping 371
Broman, Sigrid Johansdotter, hans änka 371
Brommius, Laurentius 339, 340, 359
Brommius, Nicolaus 339, 340, 359
Broms, Sven. Se Bröms
Broström, Nicolaus 303
Brunberg, Johan, Upl. 258 f., 271 ff.
Brunberg, Petrus, Upl. 2 58 f.
Brunnerus, Jacobus 430 
Brunnerus, Martinus, professor 13, 113, 180, 

189,277
-  hans änka 11, 100, 110, 113, 180, 277, 

310, 313 f., 316 f., 464, 484
Brunnerus, Sebastian 316 
Brunnius, Ericus, superintendent 103, 224, 

225, 262, 263, 270, 333, 366 
Bruselius, (Bruzelius), Petrus, Ostrog. 146, 

165,453
Bruzelius, Per, komm, i Ockelbo 74, 8 t, 180 
Bröms, Johan 409
Bröms (Broms), Sven, professor 162 
Buraeus, Johannes Thomae, fornforskare 350 
Bure, Erik 33 
Bure, Jonas, assessor 323 
Burensköld, Nils, stadspresident i Norrköping 

126
Bureus, Johannes Jacobi, professor 102 f. 
Burman, Abrahamus, Vestrobothn. 471 
Burman, Måns 301 ff.
— hans änka 21, 54, 301
Busch agrius, Johannes, e. o. professor 127, 

198, 231, 317 
Buschenfelt, Samuel 360 
Byrelius, Henrik, kh i Rasbo 11, 31, 97, 100, 

107, 109, 110, 115, 180, 276, 280, 455, 
463

Bångh, N. N., rådman 192 
Bååt, Anna Kristina. Se Banér 
Bärling. Se Berling 
Bönderby, Christianus 225 
Börje, drängpojke hos Johan Ehrenskiöld 289, 

408
Börje Bengtsson, tullskrivare 50,454 
Börstell, Sveno, Vestrog. 32, 33, 91 (Börsell) 
Böös, Petrus 172

Cabbsus, Lars, hospitalssyssloman 21, 26, 33, 
38 f.

Callman (Kalman), N. N. 340 
Cailman, Erik 454
Camoen(ius) (Cameen), Daniel, rådman i Stock

holm 7
Camcen(ius) (Cameen), Erik, bankokomissarie 

7
Camcenius (Cameen) Sveno 452 
Campanius, Andreas, kh i Björklinge 251 
Carin. Se Karin 
Carl. Se Karl
Carlheim, Haqvinus, Verml. 211 ff., 214 ff., 

257(?), 258 f., 262, 264, 269 f., 273, 276 
Carlheim, Sven 223 ff., 257(?), 258 f., 264, 

419
Carlholm (adlad Carlhielm), Gustaf 195, 356, 

370
Carlsson (sid. 183) (=Woschelius?)
Carls ten, Jonas, lantmätare 371, 376 
Carm, Anders, fogde 91, 145, 235, 315, 320, 

327, 336, 341 f., 421,426, 433 f-, 439 
Carolinus, Petrus, Vestm. 66, 85 
Casper, Johan, betjäntpojke hos studenterna 

Eldstierna (65), 70 
Catharina. Se Katarina
Celsius, Magnus, professor 12, 18, 21, 58, 92, 

116
— hans arvingar (sterbhus) 116, 221
— hans änka 12, 18, 30, 58, 66, 84, 92, 110, 

116, 124, 130, 257, 317, 393
Celsius, Nicolaus 84, 268, 277 
Cephei. Se Seefeld
Christoffer Ericksson, akad.-bonde i Nyby, 

Långtora 74
Chruzelius, Boethius (»magister Boo»), quaes

tor 94, 115, 117, 129, 133 ff-, 138, 153, 
155, 159 f-, 161, 184, 190, 191, 194, 197, 
198, 199, 206, 207, 218, 226, 231, 235, 
246, 253, 268, 295, 310, 339, 349 f-, 351, 
352, 358, 372, 378, 383, 386, 390, 396, 
415,426,478 

Chruzelius, Catharina, f. Rodersköld, änka 
efter quaestor 40, 115, 118, 133 ff-,
137, 138, 153, 155, 178, 181, 185, 186, 
189, 191, 197 f., 204, 205, 214, 240, 241,
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244, 253, 280, 295, 307, 310, 339. 350 f., 
379. 390, 393.446,478 

Chryselius (Cryselius, Cryzelius), Gudmund, 
Ostrog. 183, 189, 359 

Cleverin, Nicolaus, Vestrog. 434, 441 ff., 
449 f

Clo, Jakob, underståthållare 3 5 
Collin(us), Laurentius, Gothob. 183 f.
Colmodin. Se Kolmodin 
Columbagrius, Jonas, Vestm. 85, 287, 293, 

468
Columbus, Johannes, professor 24, 41« 44, 58, 

67. 75. 76, 147, 150, 162, 190, 227 f., 
257, 261, 262, 263, 282, 286, 289, 290, 
307 f., 310, 314, 323 f., 330, 335. 337, 
375, 380, 407, 450, 474, 484 f-

-  Närvarande i konsist. 13, 20, 25, 29, 32, 
38, 43, 44, 55, 57, 65, 78, 83, 89, 9», 95, 
96, 98, 107, jo8, n i ,  115, 117, 122, 125,
137, 138, 139, 140, 145, 147, 159, 189,
193, 194, 196, 205, 208, 214, 217, 218,
221, 227, 299, 303, 308, 310, 312, 313,
316, 319, 328, 330, 333, 336, 341, 371,
373, 374. 378, 382, 384, 396, 411, 417,
424, 429, 437, 447, 459, 464, 466, 470, 478

-  hans hustru 307 
Constantinus, smed 126
Corylander, Andreas, Ostrog. 377 f., 381 
Courcelles, Emanuel de, språkmästare 39, 73,

138, 180, 219, 438, 454, 459
-  hans son 109
Coyet, Vilhelm Julius, sekreterare 54, 194, 

393, 395, 402,403, 438, 446 
Croning, Laurentius 472 
Cronström, Jakob eller Johannes 405 
Crusius, Benedictus, professor, assessor 103 
Cruus (Kruse), Jesper 63 
Cryselius. Se Chryselius
Curio, Henrik, bokförare och boktryckare 55, 

79, 91, 113, 164, 226, 227 ff., 236, 372, 
373. 375, 399, 438,484 f-

Dahlberg, Petrus, Vestrog. 59 
Dahlinus, Petrus 37 
Dalenius, Johannes, Suderm. 334 
Dalhemius, Nicolaus, Ostrog. 65 
Dalman, Holgerus, Gothl. 163, 258 f., 270 
Dalman, Petrus, Fjädrund. 84, 234 
Dandnell, Noak, botgare 28, 257, 263 
Daniel Andersson, tunnbindare 266 
Daniel Olofsson, akad.-bonde i Dannkumla, 

Övergran 416 
David Davidsson, bonde i Rovsätra, Valö 180 
De Geer, Emanuel, brukspatron 22, 133, 169 f. 
De la Gardie, Gustaf, riksråd 75, 472 
De la Gardie, Magnus Gabriel, rikskansler 

108, 374, 376, 381

-  i sin egenskap av universitetskansler passim 
Deyenberg, Sveno 56 f.
Didrik Didriksson, kakelugnsmakare 458 
Dijkman, Helena. Se Petneus 
Dimbing, Laurentius 360 
Dionysius, Johannes, Verml. 30, 224, 342 
Dirsus, Jacobus 224, 225,
Dirich. Se Didrik 
Dordi, en hustru 141 
Drefling, Knut, Vestm. 30 
Drossander, Andreas 83 f.
Drydenius, Petrus Magni, Vestrog. 166 f. 
Drysell, Ericus 464
Dunberg, Torbernus, Vestrog. 154, 166, 184 
Dunckel, Joakim, konterfejaregesäll 27 
Dunderfelt. Se Tunderfelt 
Dunte, Johan von 419, 422 
Dursus, Bartholdus, Ostrog. 330 
Duwall (Duwalt), studenter 331 f.
Duwall (Duwalt), Gustaf, landshövding 97, 

220, 229 f., 267, 295, 367, 368, 428, 430, 
459 f-

Edenius, Jordan, professor 190 
Edenius, Petrus, Angerm. 58 
Ed ing, Laurentius, Verml. 216 
Edman, Johan, registrator 365 
Ehrenflycht, Sven, överkrigskommissarie 221 
Ehrenhielm (före adlandet Salonius), Johan, 

hovrättssekreterare (117), 180, 326 
Ehrenskiöld, Johan, kammarråd 286,412,460 f., 

465, (469), (470)
Ehrenskiöld, Johan Johansson, student 286 ff., 

295 ff-, 305 f., 307 f-, 323 f-, 342, 382, 
402, 405 ff., 412 f., 416, 428, 455, 456, 
460 f., 464 ff., 467 ff, 474, 477, 478 

Ehrenskiöld, Katarina, f. Rask 407 
Ehrenstéen, Edvard, hovkansler 204 
Ehrenstéen, Edvard, student 121, 125, 132, 

211 ff., 214 ff., 259, 286 ff., 296 ff., 304 ff., 
405 ff., 460, 465,468,469

-  hans dräng. Se Christian Holm 
Ehrling (Erlingh), Matthias, lagläsare 40 
Ek, Nicolaus, Neric. 38, 85
Ek(e)bom, Isak, kämnär 15, 45, 48, 100, 144, 

200, 223, 224, 436
-  hans hustru 46, 47, 125 f.
-  hans piga 436 f.
Ekelund, Matthias 377
Ekenberg, Daniel, Upl. 82, 85, 140 ff-, 150, 

152, 154, 168,357,471 
Ekholm, Alexander 7, 14.62, 63 f- 
Ekman, Clas, byggningsnotarie 82, i40(?), 392 
Eldstierna, Lars, kammarråd 65
-  hans söner 33, 65, 70
Elf (Älf), Samuel, Ostrog. 377 f-
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Elingius, Laurentius 58, 210 ff., 2x4 ff., 353 
Elis, Petrus, Geval. 360
Elisabet Persdotter, piga hos bokbindaren Si- 

wert 392
Ellis, Philippus Philippi, Holm. 33, 41, 42, 

43 f., 84, 89, 231, 348 f.
-  hans moder, »h:r Johans änka» 84 
Elvius, N. N. 283
Emmerling, Arnold, major, lantmätare 269 
Emporagrius, Lydo, kronofogde 202, 240, 276, 

285,286 
Emzelius, Jonas 269 
Enander, Daniel, Ostrog. 377 f.
Enander, Isacus, Ostrog. 377 f.
Enander, Johannes, Ostrog. 7, 14 
Enander, Nicolaus, Ostrog. 377 f.
Enander, Petrus 172, 183
En(e)qwist, Jonas 20, 28 f., 34
Engius, Sveno, Ostrog. 377 f-, 4 7 1
Enqwist, Anders Nilsson 111
Erenskiöld. Se Ehrenskiöld
Erensten. Se Ehrenstéen
Erik Andersson i Hargsgården 140 f., 142 f.
Erik Andersson, akad.-bonde i Eklunda, Ding- 

tuna4io
Erik Andersson, akad.-bonde i Kättsta, Husby- 

Ärlinghundra 386 
Erik Andersson, akad.-bonde i Nickbo, Vittinge 

69
Erik Andersson, akad.-bonde i Väsby, Roslags- 

Bro 325
Erik Andersson, humlegårdsdräng 168 
Erik Andersson, rättare i Dragby, Skuttunge 

Se Skytt
Erik Eriksson i Gränby, hans pojke 382 
Erik Eriksson i Slumsta, Skepptuna 482 
Erik Eriksson i Tovan 163 
Erik Eriksson, akad.-bonde i Is ta, Skepptuna 

247 f., 336
Erik Eriksson, akad.-bonde i Väsby, Roslags- 

Bro 325, 481 
Erik Eriksson, boktryckaregesäll 439 
Erik Eriksson, bonde i Taxnäs, Fröslunda 220 
Erik Eriksson, soldat 439 
Erik Eriksson, stadsvaktknekt 13 ff.
Erik Hansson, akad.-bonde i Forssa, Tensta 

231, 251,415 f.
Erik Hansson, akad.-bonde i Myrby, Odensala 

481 f.
Erik Hansson, akad.-bonde i Tjusta, Kårsta 

234
Erik Hansson, rådman. Se Ångerman 
Erik Henriksson i Lissgrena [= Isgrena i 

Bälinge?] 78, 79 
Erik Johansson, akad.-bonde i Luttergärde, 

Frösunda, förut bonde i Tuna 209 
Erik Jonsson, skinnare 388

Erik Jönsson 27, 89
Erik Jöransson, rådman 257. 263
Erik Larsson 226
Erik Larsson, akad.-bonde i Herresta, Skepp

tuna 481
Erik Larsson, kopparslagare 59, 90 
Erik Larsson, stadsvaktknekt 17 
Erik Larsson, vaktknekt 41, 148, 202, 224, 

324, 414. 419 ,453
Erik Markusson, akad.-bonde i Forssa, Tensta 

266 f., 394 
Erik Mattsson, akad.-bonde i Orkesta 247 
Erik Mattsson, akad.-bonde i Tjusta, Kårsta 22 
Erik Mattsson, akad.-bonde i Vallskog, Bälinge 

72 f., (78), 79, 82 f., 220, 227, 254 f., 
269, 328 f., 345 f.

Erik Mattsson, bonde i Håga, Bondkyrko 71 
-  hans hustru 71
Erik Mattsson, bonde i Sprötslinge, Alunda 

363
Erik Mattsson, hejderidare 363 
Erik Mattsson, humlegårdsdräng 387 
Erik Mattsson [d. y.], vaktknekt 36 
Erik Mickelsson i Duvedal, Närtuna 417 
Erik Mårtensson, mjöinare 92 
Erik Nilsson i Kårsta, hans änka 417 
Erik Nilsson (i Åkerby), akad.-bonde i 

Skäggesta, Börje 21 
Erik Nilsson, betjäntpojke hos Daniel Ryde- 

nius 451 f., 454 
Erik Nilsson, bonde i Torrsättra, Hagby 61 
Erik Nilsson, gruvfogde 92, 133 
Erik Nilsson, mjöinare i Harvik 7, 9 
Erik Olofsson, akad.-bonde i Stora Forsby, 

Köping 266
Erik OI(of)sson, akad.-bonde i örby, Rasbo 

331
Erik Olsson, dräng hos Tunderfelt 422, 453 
Erik Persson, dräng i Stavby 391 
Erik Pålsson, ryttare 384 
Erik Staffansson, akad.-bonde i Källmyra, 

Tensta 386 f.
Erlander, Elaus, Vestm. 38, 340, 466 f.
Erlingh. Se Ehrling
Eskil Mattsson, akad.-bonde i Kippinge, När

tuna 74, 326 
Eurelius (adlad Dahlstierna), Gunno 53 f., 62, 

222 f.
Eurelius, Torsten, VermL 211, 213, 214 ff., 

256, 258 f., 264 f., 270, 427

Fabricius, Andreas, vice kursor 419 
Fabricius, Johannes 36 f.
Fabricius, Nicolaus 57
Fabrin, Johannes, Verml. 427, 475 ff.
Fagraeus, Jonas 471
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Fahlström, (Falström), Johan 36, 58, 153, 268, 
359, 444, 451 f- 

Falck, N. N. 473, 475 ff.
Falkenberg, N. N. 10 
Falström. Se Fahlström 
Farnander. Se Ferdin ander Zeibell 
Fegraus, Andreas, Vestrog. 166, 192, 258 
Fegraus, Johannes, Vestrog. 222, 256, 258 f., 

263 ff., 318 
Ferdinander, bagare. Se Ferdinander Zeibell 
Ferelius, Arvid us, Vestrog. 36 f., 163 f., 284,

472
Fernelius, Carolus, Vermi. 269 
Fernelius, Israel, Verml. 222 ff., 269 
Fernelius, Jonas, Verml. 391, 419 
Ferner, Anna, f. Kempe, änka efter Lars Fer

ner 96, 98 f., 108, 119, 152, 164, 165, 
166, 181, 184, 185, 192, 232, 237, 238 f., 
242, 300, 308, 309 f-, 320 ff., 332, 335 

Ferner, Lars, fogde 152
— hans son 237 
Figrelius, Zacharias 18
Fillmerus, Johan, komm, i Tillinge 116 
Filmerus, Johannes 258, 259, 270, 273, 279 
Finne, Johan 61, 63 
Fiälman, N. N., hans änka 184 
Flavonius, Olaus, Vestrog. x 66, 192 f., 308 f., 

434 f., 442 f-, 449 f-, 455, 459 
Fleming, Claes, landshövding 338, 364, 368, 

376, 396, 420 
Fleming, Jacob, landshövding 11, 29, 396 
Flodsus, Johannes 211, 383 f., 387 f-, 

392, 456 f., 459 
Flodberg, Daniel 211 
Flodsundius. Se Flosundius 
Florenius, Sveno, Vestrog. 151 f., 166 
Flosundius (Flodsundius), Bergerus, Suderm. 

447
Flu(u)r, Erik, e. o. rådman 140, 142, 144, 

232,263
— hansänka 100, 141 
Flur, Karin 142
Fluverinus, Ericus, Medelp. 114, 207 
Fock, Claudius, Calm. 33 
Fogelbohm, Jonas, Vestrog. 166,336 
Folcker, Magnus 41 o f.
Fontin, Olaus 36 
Forelius, Hemming 249,439 
Forling, Jonas 453 f.
Fornelius, Jonas, professor 39, 363
— hans änka 250, 317
Forsell, Gustaf, borgare 15, 212, 213, 215, 

216, 441
Forsell, Salomon, borgare 147, 211, 441, 475 
Forsman, Nicolaus, Gothob. 118, 172, 183 
Foxelius, Olaus Pauli, komm, i Uppsala-Näs

323

Franc, Sven, hovråd, hans barn 279 
Franciscus Maximilianus, en tysk 426, 429 f., 

435 ff-
Franck(enius), Elisabeth 234, 342, 376, 389 f. 
Franckenius, Johannes, professor 342 
Fredrik Hansson, köpman 60, 67, 68, 180, 

267
Friedman, Jonas, Vestrog. Se Frijman 
Friesendorff, Carl Gustaf von 21,33 
Friesendorff, Johan Fredrik von, hovråd 280, 

358
Frijman (Friedman, Fryman), Jonas, Vestrog. 

434 f., 442 f., 449 f-, 455, 457
-  hans föräldrar 457
Frondin N. N., Vestm. [sannolikt felskrivet 

namn] 479 
Frondin, Ericus 40 
Frostberg, Arvidus 342 
Frosterus, Simon Jacobi 379 
Frykius, Sveno 8 f., 30, 55 f.
Fryman, Jonas, Vestrog. Se Frijman 
Frödling, Andreas 32 
Frösselius, Olaus, prästman 479 
Furubom, Samuel, häradshövding 368 
Fägerskiöld, Fromhold, överstelöjtnant 205 

[felaktigt: »öfwerst Fägerstierna»], 363

Gabriel, stadsvaktknekt 140, 332 
Gabriel Mårtensson, bonde i Gottröra 251 
Gaddelius, Andreas 238 
Gaddelius, Laurentius 435 
Gahm (Gam), Bengt, rådman 32, 98, 288, 383 
Gallerius (Gybberius), Jonas, Ostrog. 282, 

313 , 317  f-, 325, 340 
Gallholm (Gallerius), Petrus, Ostrog. 232 f. 
Gam. Se Gahm
Gartman, Johan, professor 25, 30, 34, 37, 41, 

44, 65, 77, 83, 88, 96, 97, 98, 101, 106, 
109, 121, 123, 127, 135, 151, 162, 181,
190, 200, 204, 208, 221, 229, 243, 245,
253, 262, 269, 273, 281, 301, 310, 314,
3*7, 330, 342, 353, 354, 356, 368, 371,
380, 411, 438, 450, 459, 474

-  Närvarande i konsist. 9, 13, 18, 20, 25,
29. 32, 38, 43, 45, 47, 50, 57, 65, 73, 83, 
91 95, 96, 97, 107, 108, I I I ,  120, 122, 
125, 132, 137, 138, 140, 144, 145, 146,
147, I5t, 153, 157, *59, *67, 172, 174,
180, 182, 184, 189, 193, 194, 196, 201,
205, 208, 214, 218, 221, 227, 238, 242,
245, 251, 260, 268, 277, 284, 294, 299,
302, 303, 308, 310, 3*3, 3*6, 319, 328,
330, 361, 363, 369, 37*. 374, 378, 382,
384, 390, 396, 397, 421, 424, 429, 437,
447, 453, 455, 456, 459, 464, 466, 470,
474, 478

Gedda, (Gädda), Johan, lantmätare 40, 66
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Gedda, Petrus 40, 66, 84, 238 
Gelsenius, Nathanael, Ostrog. 377 f.
Georg Joh[annis?], professor i Köpen

hamn 163 
Gerdzlovius, Petrus 23 
Gertrud, en piga 79
Gertrud Andersdotter, piga hos professorskan 

Berelius 73 
Gertrud Larsdotter, en hustru 78 
Gestrinius, Johannes, huspredikant hos ärke

biskopen 188, 456 
Gestrinius, Martinus, professor 331, 383
— hans arvingar 331
Gezelius, Johannes d. y., professor i Åbo 380 
Gistadius, Johannes, Ostrog. 232 f., 281 f., 

3*3, 317 f-, 377 f-, 381 f.
Giöding (Goeding), Anders, akademisekre

terare, adjunkt 55, 237 f-, 252, 386
— såsom protokollförare passim
Giötter (Göther), Sveno, Wexion. 85,444,445, 

462
Gladheim, Botvid, Ostrog. 330 
Glomenius, Nils Gustafsson 173 
Goeding. Se Giöding 
Gothfrid (Gottfred), Peter, apotekare 302 
Gotfrid (Gottfred), Peter, apotekarens son 

18 f., 26 ff., 34 f.
Gothenius, Gabriel 183 f.
Gran, Johan, ryttare 250 f.
Gran, Johan Andersson, fogde, hans arvingar 

362
Gravelius, Johannes, Suderm. 467 
Gren, Anders, dräng hos Axel Leijonskiöld 

62
Grenberg, Petrus 451 ff., 454, 455 f. 
Gripenhielm, Edmund, riksråd 191, 331, 382 
Grot, Johan, f. d. fogde, rådman 84, 113, 116, 

117, 129, 200, 246, 357
— hans änka 84, 117, 129, 447
Grott (Gråth, Grått), Anders Larsson, skräd

dare 123,409, 410 
Grubb, Andreas, professor 24, 30, 33, 34, 40, 

96, 108, 114, 127, *33, 235, 243, 332
— Närvarande i konsist. 9, 13, 18, 20, 23, 

26, 29, 32, 35, 38, 43, 45. 53. 55, 57, 
59, 62, 65, 70

— hansänka 316 f.
Grubb, Jacob, Holm. 65
Grubb, Johan, fåktmästare 471 (»Anders 

Grubb»)
Grund, Christopher 260 
Gråth (Grått). Se Grott
Gumslius (Gumelius), Jacobus, Wexion. 

*39
Gustaf Jönsson, häradsfogde 300,482 
Gustaf Lennartsson 172 
Gybberius. Se Gallerius

Gyldenhoff, Baltzar, krigsråd 268, 277 f-, 3**, 
360, 363, 376, 390, 393, 400, 420 

Gyldenklou, Anders Gideon 109
-  hans fogde 100, 108 f.
Gyldenstoipe, Nils, sekreterare 403 
Gyllenstierna, Jöran (Georg), riksråd 101,

*85, 33*. 379 
Gädda. Se Gedda 
Göding. Se Giöding 
Göther. Se Giötter

Hadelin (adlad Leijonstolpe), Gabriel Tyres- 
son, Vestrog. 166, 361, 365 f., 475 ff-(?) 

Hadelin, Johannes, Vestrog. 166, 361, 365,
475 ff ( ?)

Hadorph, Johan, sekreterare i Antikvitets
kollegium 30, 63, 95, 149, 170, *81, 201, 
446,448, 456 

Hagelberg, Petrus, Vestm. 429, 479 
Hagelbäck, N. N., trumpetare 270 
Halenius, Laurentius 360 
Hal(l)enius, Petrus 85, 119, 184 f-, 203, 210, 

231 f., 300, 316, 321 ff., 355 
Halsius, Johannes, skolmästare i Tomeå 203, 

278
Halsius, Olof, Ostbothn. 203, 278 f.
Hambelius, Petrus 33, 473 f.
Hambraeus, Andreas 15, 157 f-, *75 ff-. 

437
Hambraeus, Jacob Andersson, fogde 12, 123 

(Jacob Andersson), 157 (d:o), 17 5 ff- (d:o), 
202 (d:o), 244 (d:o), 249 (d:o), 266 (d:o), 
267 (d:o), 342, 357 (Jacob Andersson), 359 
(d:o), 4*5 (d:o), 43* (d:o), 459 (d:o), 479 
(d:o)

Hamilton, Malkolm, överste 193 
Hammarinus, Benedictus, skolrektor, adjunkt

119
Hammarinus, Ericus, kh i Närtuna 232 
Hampus, Anna Se Anna hustru till båtsman 

Hans Mickelsson 
Hanesten, Olaus 224, 226 
Hans Eriksson, akad.-bonde i Edeby, Uppsala- 

Näs 74
Hans Hansson, bonde i Österby, Läby 33 f., 

62
-  hans dotter 447
-  hans hustru 447
Hans Ingelsson, humlegårdsdräng 37
-  hans hustru 37
Hans Mickelsson i Slåsta, Odensala 482 
Hans Mickelsson, båtsman 133 
Hans Persson, soldat i Forssa, Tensta 328 
Hans Staffansson, tullknekt 42, 43 
Hansten, Christianus, Gothi. 147 
Härtling, Jacob, konterfejare 134, 172, 183 
Hasselbom, Algotus, Vestrog. 362
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Hasselbom, Gabriel Magni, Verml. 83 
Hattun, Erik, ränt- och proviantmästare 253 
Hattun, Erasmus 233
Hedberg, Erik 14 fr, 22 f., 37, 40 f., 44. 

323, 369 f-
-  hans moder. Se Petrus Albogius, hans änka 
Hedberg, Johan 362
Hedrsus, Andreas 12, 31 f., 35, 37. 69, 138 fr, 

146, 151 fr., 168, 178, 191 fr., 199. 217, 
219, 266, 308 f., 312, 318, 349, 357, 359. 
448

Hedrsus, Benedictus, professor 383
-  hans änka 9, 35, 65, 144, 146, 150 f., 164, 

308, 383
Hedrsus, Benedictus Benedicti 12, 31 f., 35, 

69, 70
Hedrsus, Christian 12, 31 f., 35, 37, 69, 

210
Hedström, Matthias 283 f.
Heiner, Justinianus, professor 103 
Heisick. Se Heysig
Helgonius, Petrus, Vestrog. 166, 192, 216, 

308, 318, 333, 335, 359 
Heising, Johannes 287 f-, 297,4*2 
Helstenius, Magnus 430 
Hemming Gustafsson 443 ff., 431,461 f. 
Hemmingius, Jacobus, Ostrog. 20,168 
Henrik Abrahamsson, akad.-bonde i Kullbo, 

Film 434
Henrik Hansson, hakeskytt 42, (43)
Herlitz (Herlicius), Janus (Johannes), Gothl.

148, 278, 335 f-, 475 fr, 477, 478 
Herlund. Se Herrlund
Herman Hermansson, mjölnare i Tumbo 74,

311
Herman Hermansson, hans son 311 
Hermelin, Olaus 15 fr, 19, 37°
Herrlund, Gustavus, Vestrog. 152, 165, 193, 

256 fr, 263 fr, 269 f., 340 
Herrlund, Håkan, Vestrog. 256 f., 264, 371 
Hervich, Jacobus, Gothob. 183 f.
Heysig (Heisick) (adlad Ridderstierna), Johan 

22
Hildebrand, Andreas(?) 439 
Hircinius, Georg, slottsfogde 136, 302 f. 
Hofberg, Magnus, Fjädrund. 234 
Hoffman, Anders Andersson, rådman 134, 

219, 287, 288, 292, 406, 418, 422, 463, 
465,475 

Hoffwenius, Johan, lantmätare 326 
Hoffwenius, Petrus, professor 9, 13, 23, 24 f., 

34, 39, 60, 72, 77, 83, 87, 96, 134 f-, 
156, 175, 206, 208, 2x1, 218, 227, 229, 
243, 245, 268, 272 f., 320, 329, 330, 341, 
342, 355, 357, 359, (såsom rektor passim 
sid. 360-474), 361, 475 ff-, 479

-  Närvarande i konsist. 9, 13, 18, 20, 32,

38, 57, 65, 70, 83, 96, 98, 107, i n ,  i i 5, 
117, 132, 138, 139, 151. 153, 167, 174,
180, 184, 194. 196, 201, 205, 208, 210,
214, 221, 227, 238, 239, 242, 245, 260,
268, 277, 303, 308, 310, 313, 319, 328,
333, 336, 341, 354, (såsom rektor sid. 360- 
474), 474, 478

Höfling, Nils, anställd hos akad.-sekreteraren 59
Hofstedt, Laurentius 360
Hofre Larsson, drängpojke hos Tore Hansson

15 fr
Höghusen, Henrik, kansliråd 12, 197, 204, 

218, 440
Hogvallius (Hö(c)kvallius), Nicolaus 331, 334, 

356
Hoidander, Johannes 137 
Holm, Bengt, borgare 242 
Holm, Christian, dräng hos Edvard Ehrenstéen 

211 fr, 214 fr, 259, 286 fr, 296 fr, 
304 fr, 406 fr, 413,465 f., 467 fr 

Holm, Petrus, professor 25, 34, 71, 75. 96, 
100, 127, 156, 162, 208, 237, 242, 243,
269, 273. 317, 342, 385. 411, 457, 474

— Närvarande i konsist. 20, 32, 71, 125, 132,
153. 159, *62, 167, 174, 182, 194, 196,
205, 208, 210, 230, 233, 238, 239, 242,
245, 268, 294, 341, 384, 390, 396, 429,
456,459,464, 466

Holmberg, Johannes, Upl. 277, 299,472 
Holmdalius, Gabriel 471 
Holmdalius, Johannes 325, 355 
Holmdorph, Nils 140 ff., 151, 152, 154, 168, 

238,357 
Holst, Jacobus, Angerm. 360, 473 
Holstenius, N. N. 241
Holstenius, Georgius, Vestm. 287, 289, 291, 

292 f., 298, 407,427,465 
Hontherus, Lars, kh i Alunda 21, 33, 38 f.,

66 f.,73
Horn, studenter 79, 95 
Horn, (Henrik, riksrådet?) 262 
Humble, Olof, prästman 45 fr, 48 f.
Humerus, Bonde (Bunonius), Smol. 241, 

250 f.
Humerus, Zacharias, professor 129 
Huss, N. N. 139
— hans hustru 64 
Husselius, Daniel 211 
Husum, Johan von 411
Husum, Petrus von, hökare i Stockholm 411
Husum, Petrus Petri von 411
Huswedel, Johannes 331, 333
Hwitting, Hans Persson, kvartermästare 234
Hyltenius, Nicolaus 439
Häger, Evert (Edvard), amanuens 111, 117
Häger, Olof Edvardsson, bokhållare 155
— hans änka 410
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Hö(c)kvallius, Nicolaus. Se Hogwallius 
Högvallius, Benedictus eller Jonas, Verml. 

216
Hök, Anders Andersson, lagläsare, borgmäs

tare 66, 69, 184 
Hök (Höök), Anders Larsson, inspektor 360, 

362, 367
Hök (Höök), Andreas 288, 289, 296 f., 342 
Hö(ö)k, Sveno, Smol. 472 
Hörner, Joel, rådman i Stockholm 89, 110, 

219, 251,415, 479

Ihre, Johannes 223, 225 
Ihre, Thomas, Gothl. 433 ff., 451, 461 f. 
Ingeborg, hustru till skräddaren Mårten Hans

son 153, 154 
Ingrid Danielsdotter, studentkokerska 391 
Insulander, Crispinus 454 
Insulander, Matthias, tullinspektor 454 
Issus, Ericus, kh i Hanebo 439 
Isak Isaksson, mjölnare 145,417 f., 432 f.
— hans hustru 432
Isak Månsson, borgare 8, 110, 130, 393 
Isander, Matthias, Upl. 287, 293, 471 
Isberg, Erik 27
Islebius, N. N., regementsskrivare 164 
Islebius, Johannes 164, 165 
Islebius, Nicolaus 164, 165 
Islebius, Ture 164, 165
Isopsdius, Elias, kh i Vassunda 25, 100, 125
Isopsdius, Magnus 471
Isopsdius, Petrus 22, 23 ff., 26, 100, 125

Jacobus 140
Jacobus Josephi, kursor 31, 362 
Jacob, en pojke 42
Jakob Andersson, fogde och spismästare. Se 

Hambrsus
Jakob Andersson, kusk hos fru Anna Kristina 

Banér, f. Bååt 256 ff., (272)
Jakob Eriksson, uppbördsskrivare 113 
Jakob Hansson, glasmästare 241 
Jakob Larsson, bonde i Lunda, Vaksala 124 
Jakob Thomasson, trädgårdsvakt 433 
Jerling (Järling), Johannes, Upl. 268 
Jernfeldt, Chrispinus 265 
Johan, stadsvaktknekt 332 
Johan Andersson i Tjusta, Kårsta 417 
Johan Andersson, akad.-bonde i Kårsta 417 
Johan Andersson, akad.-bonde i Nederlunda, 

Närtuna 481 
Johan Andersson, akad.-bonde i Vardala, När

tuna 417
Johan Andersson, bonde i Gottsunda (Lill- 

sunda), Bondkyrko 417 f., 432 f., 440 f.

Johan Andersson, domkyrkotimmerman 380 
Johan Eriksson, akad.-bonde i Vattholma, 

Lena 123
Johan Hansson, bonde i Rovsätra, Valö 180 
Johan Hansson, kämnär. Se Knäpp 
Johan Hansson, snickare 126 
Johan Henriksson, bonde 34 
Johan Jakobsson, skräddare 467 
Johan Johansson, kakelugnsmakare (krukma- 

kare) 249, 280 f., 450, 458, 472 
Johan Larsson, akad.-bonde i Malma, Bond

kyrko 112, 116, 122 
Johan Larsson, bonde i Rovsätra, Valö 180 
Johan Larsson, bonde i Väppeby, Östuna 203, 

320 f., 323
Johan Mattsson, akad.-bonde i Husby, Husby- 

Ärlinghundra 137, 280, 379 
Johan Mattsson, akad.-bonde i UUentuna, 

Skepptuna 126
— hans änka 126
Johan Mattsson, (akad.-bonde i Vasa, Skepp

tuna?) 252 
Johan Mattsson, murarmästare 32
— hans son 32
Johan Mickelsson, akad.-bonde i Malma, 

Bondkyrko 146, 372 f.
Johan Mickelsson, besökare (=tullknekt) 78 f.,

3 2 3
Johan Mårtensson i Ransta, Odensala 482 
Johan Mårtensson, akad.-bonde i Ista, Skepp

tuna 247 f., 266 
Johan Nilsson 121, 125 
Johan Olofsson i Nybble 61 
Johan Olofsson, akad.-bonde i Kolhammar, 

Odensala 386 
Johan Olofsson, akad.-bonde i Lilla Åby, När

runa 57
— hans hustru 57
— hans svärmoder 57
Johan Olofsson, akad.-bonde i Åby, S:t Ilian 

397
Johan Olsson, ryttare 26 ff.
Johan Olsson, tjänare hos professor Ol. Rud- 

beck 453 
Johan Persson i Aisike 81 
Johan Persson i Lundatorp, Närtuna 417 
Johan Persson, akad.-bonde i Åttesta, Frö

sunda 22, 74 
Johan Persson, vaktknekt 62, 126 
Johan Tomsson (Thomesson), guldsmed 98,

383
Johan Zackrisson, betjäntpojke 466 f.
Johannes Edvardi 154
Johannes Thöresson (Tyresson), Ostrog. 7, 14 
Jon Nilsson, akad.-bonde i Uknö, Björskog 

68
Jon Persson 147
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Jonas Andersson, hans änka 434 
Jordan Nilsson, glasmästare 353, 360, 392
-  hans broder 355
Juring(ius) (adlad Billingsköld), Arvid 287, 

288, 292, 297, 299, 305 f., 331. 333» 406, 
460 f., 465

-  Se även under namnet Billingsköld 
Jäger, Andreas 57
Järling. Se Jerling 
Järn, Hans 281
Järpe, Michael 140, 141, 142, 143, 152 
Jöns Persson, akad.-bonde i Bossberga, Tors- 

tuna 69 
Jöns Tyresson 324 
Jöran i Ekeby, Markim 417 
Jöran Månsson, bagare 202

Kadow, (Kadou), Samuel, borgmästare 39. 85 
Kadow, Samuel Samuelis 85 
Kafle, Bengt 33
Kafle, Erland, vice president, hans arvingar 

62
Kalckberner, Petrus 340
Kalman. Se Callman
Karin i Simtunagården 132
Karin, en hustru 418
Karin, en hustru i Lunda, Vaksala 321
Karin Andersdotter, en piga 36
Karin Eriksdotter 182
Karin Eriksdotter, en källarpiga 291
Karin Hansdotter, en hustru 65
Karin Jöransdotter, en kokerska 331 f.
Karin Jöransdotter, en piga 158 
Karin Larsdotter, en hustru 156 f., 467 
Karin Larsdotter, en änka i Uggelsta, Åkerby 

286 [felaktigt »Ugglestad och Bälinge 
sochn»]

Karin Markusdotter, piga hos Johan Soot 280, 
388 f.

Karin Mattsdotter, änka efter ryttaren Olof 
Persson 123,409 

Karin Månsdotter, en hustru 51 f.
Karin Olofsdotter, en hustru 36 
Karin Olofsdotter, änka. Se Leyman 
Karl Henriksson, inspektor på Strömsholm, 

Kolbäck 401 f., 427 
Kari Jonsson, akad.-bonde i Örby, Rasbo 331 
Karl Karlsson (Carl Carlsson), biskop i Väs

terås (402), 413, 420, 480 
Karl Knutsson. Se Lagerblad 
Karl Mårtensson, akad.-bonde i Hagby, Gott- 

röra 316 
Kartzovius, Nicolaus, Upl. 83 
Katarina Gulliksdotter. Se Zellinger 
Katarina Mårtensdotter, hustru till rådman 

Knut Henriksson 409,438 
Kelberg. Se Källberg

Kellander, Petrus, Wexion. 57, 234 
Kellingius, Andreas 434 f.
Kellingius, Asmundus 434 f., 442, 449 
Kempe, Anna. Se Ferner 
Kempe (Kiempe), Johan 21, 38, 222 ff., 

225 f., 366, 389 f., 471 
— hans hustru 366 
Kempe, Martinus, Bothn. 239,472 
Kernander, Jonas 67, 471 
Kerstin, en änka i Karkebo, Film 434 
Kerstin (eller Anna), änka efter Johan Nils

son 121, 123, 132 
Kerstin Andersdotter, hustru till slottstimmer- 

man Per Nilsson 388 f.
Kerstin Andersdotter, piga hos bokbindaren 

Siwert 8
Kerstin Larsdotter, en kokerska 283 f.
Kerstin Persdotter, änka efter kommunitetets 

trädgårdsmästare 479 
Kessler (Ketzler), Laurentius 23 
Ketler (eller Kittler), Georg, bokförare 302 f., 

404
Ketzler. Se Kessler 
Ketzling, Carl, bokhållare 301 ff., 404 
Keyser, Henrik, boktryckare i Stockholm 33, 

56
Kiempe. Se Kempe 
Kijlberg, Olaus 36 f., 84 
Kijlman. Se Kilman 
Kijlström, Carl (eller Olof) 377 f.
Kijlström, Gabriel 220, 223, 437 
Kijlström, Olof (eller Carl) 377 f.
Kilander, Ericus, Vestrog. Se Kylander 
Kilman (Kijlman), Samuel, bokhållare 36, 72 
Kilström, Isacus 30
Kittler (eller Ketler), Georg, bokförare 302 f., 

4 0 4
Kiällman. Se Källman 
Kiörling. Se Körling 
Kiörning, Carl 33 
Klefberg, Nicolaus, Upl. 218 
Kling, Aron, Ostrog. 340, 3 7 7  f-, 392 
Kling, Gabriel 83
Kling, Gustavus, Neric. 146 f. [felaktigt 

»Gothl.»], 182 f., 448 
Kling, Petrus, Ostrog. 232 
Klint, Mårten Jonsson, fogde 91, 112, 140, 

142, 167, 179, 187, 200, 219, 315 f., 323, 
357, 378, 4M» 416, 424, 480 

Knawer, Casparus, Holm. 269 
»Knivsmed sias se». Se Lars Johansson Sa(h)lman 
Knoge, Per, arrendator 386, 390 f.
Knut Henriksson, rådman i Stockholm 410 
Knut Mattsson, akad.-bonde i Vallskog, Bä

linge 23, 40, 7 2  f., 78, 79. 82 f., 323, 328 
Knut Mickelsson, akad.-bonde i Skäggesta, 

Börje 363
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Knäpp, Johan Hansson, kämnär 12, 92 (Johan 
Hansson), 168 (d:o), 209 (d:o), 214 (d:o), 
278 (d:o), 404, 410, 463 

Kock, Franciscus, Gothob. 173, 184 
Kock, Johannes, Gothob. 361 f., 471 
Kolmodin (Colraodin), Israel, adjunkt 75, 100, 

236 f., 362, 374 
Kolthoff, Henricus 98 
Kort, skomakare 324
Krook, Anders Eriksson, borgare 14 ff. (An

ders Eriksson), 44 (d:o), 369
-  hans hustru 16 f.
Kro(o)k, David 9, 26 ff., 34 f., 265, 269 
Krook, Gudmund, häradshövding 61, 409, 

410, 424
-  hans arvingar 409, 438
-  hans änka 409
Kro(o)k, Jacobus 18 f., 26 ff., 34 f., 257, 

263 ff., 269 ff., 343 
Kro(o)k, Lars Andersson, hökare 206, 342 

(Lars Andersson), 351 
Kro(o)k, Theodorus 21 
Kruse, Jesper. Se Cruus 
Kramer, Fredrik 164
Kullman (Kulman), Sveno, Vestrog. 184, 318 f. 
Kurck, Knut, president 199 
Kuus, Barthold 193 
Kylander, Andreas 10, 18 
Kylander (Kilander), Ericus, Vestrog. 152, 

164 ff., 192 f., 219, 308 f.
Kyronius, Nicolaus 226, 238, 242 
Kyronius, Petrus, borgmästare i Stockholm 

226
Källberg (Kelberg), Sveno, Vestrog. 313 
Källman (Tielman), en änka 270 
Källman (Kiällman), Erik 30 
Kämpe. Se Kempe 
Körling, Hans Persson 12, 21 
Körling, Jonas, f. d. adjunkt 12, 21, 49, 54 f., 

91, 109, 167 f., 200, 201, 202, 234, 239, 
301 ff., 341, 357, 359, 379, 404

-  hans arvingar 49, 54, 91, 109, 123, 167 f-, 
379

Körning, studenter(P) 410 f.

Lagerblad, Carl Knutsson 43 ff. (Carl Knuts
son), 49 (d:o), 108 (d:o), 123 (d:o)

Lagerlöf, Daniel 83, 33Ö(?)
Lagerlöf, Erland 70, 35<5(?)
Lampa, Jacobus, Holm. 70 
Landström, Germund, Ostrog. 428 
Lang, Daniel 221 
Langelius, Samuel 146
Lars Andersson, hejderidare (jägmästare, skog

vaktare) 61 f., 63 f., 71,124 
Lars Andersson, hökare. Se Kro(o)k
3 i t - 734220 Sallander

Lars Eriksson, akad.-bonde i Malma, Bondkyrko 
372 f.

Lars Eriksson, akad.-bonde i Nyby, Långtora 
74

Lars Eriksson, kyrkväktare 383 f.
Lars Grelsson, bonde i Torstuna 170
-  hans fader 170
Lars Jakobsson, bitr. fogde 39 f., 67 f., 69, 

75, 109 f., 113, 118, 126, 277, 361 (Lars 
Jacobsson Lemmich)

Lars Jonsson, akad.-bonde i Helgesta, Haga 
344, 386 

Lars Jönsson, vaktknekt 183, 219 
Lars Larsson 432 f.
Lars Larsson, akad.-bonde i Svina, Harbo 344 
Lars Mattsson, akad.-bonde i Droppsta, Oden

sala 22
Lars Mattsson, häradsdomare i Skuttunge 344 
Lars Månsson, länsman i Brista 482 
Lars Olsson, mjölnardräng i Ulva, sedan vakt

knekt 109, 112, 122 f., 126 
Lars Persson, akad.-bonde i Tarv, Närtuna 

74
Lars Persson, timmerman, hans änka 393 
Lars Rasmusson, akad.-bonde i Kårsta 123, 

416
Laurentinus, Adolph 11, 23, 184 
Laurentinus, Jonas 309, 312, 318 f., 331 ff. 
Laurin(us), Christopher, prästman 73, 78, 80 f., 

86 ff., 93, 137 f., 170, 195, 203, 208, 
352 f., 358, 376 f., 384 f-, 389 f-

-  hans hustru 196
Laurinus, Laurentius, Holm 419 f.
Laurin(us), Laurentius, kh i Söderköping 383 
Lavelius, Johannes, Holm. 172, 182 f. 
Lechander, Johannes, Neric. 107 
Lefwert, Martinus, Vestm. 286 
Leijonhufvud, Kristina, f. Banér 48 t 
Leijonhufvud. Se även Lewenhaupt 
Leijonskiöld, Axel, hovmarskalk 62, 83 f., 129, 

137
Leijonsvärd, Jakob, major 383 
Lemmich, Lars Jacobsson. Se Lars Jakobsson 
Lensus, Johannes, ärkebiskop 32 
Leussner, Fredrik 331, 390, 404 f., 428, 477. 

478, 479
Leussner, Margareta Kristersdotter, hennes ar

vingar 377
Lewenhaupt (Leyonhufwud), N. N., student 

405
Lewenhaupt (Leijonhufvud), Gustaf Mauritz, 

överste 261, 297, 314
-  hans drängar 289, 304 
Lewenhaupt, Görvel, f. Sparre 261, 264 
Levin, Jonas, Ostrog. Se Livin
Leyman, Karin Olofsdotter, änka efter Karl 

Leyman 291
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Leyman, Karl, krögare 211, 215, 259, 270, 
287, 288, 290, 292, 294,406,465 

Lichton, Robert, generalmajor, guvernör 267 f., 
269

Lied man, Olaus, Suderm. 291, 298 
Ligonius, Johannes, Roslag. 42 
Lillie, Axel, landshövding 97, 414 
Lilliecrona, Gustaf, landshövding 57, 97, 155, 

178, 181, 184, 214, 276, 284, 351 
Lilliemarck, Maria. Se Berelius, Maria, änka 

efter professor Berelius 
Lind, Johannes 223, 238 f., 264
-  hans broder 259
Lind, Johannes, Gothl. 390 f.
Lind, Olaus, Neric. 83, 299, 416 
Lindberg, Mårten 21 
Lindberg, Petrus 476 f.
Lindelius, N. N. 225 
Lindelius, Daniel 133, 249 
Lindelius, Johannes 38 
Linderoth, Elias, bergsfogde 281 
Linderoth (Lindrot) (adlad Linroth), Laurentius, 

Verml. 211 ff., 214 ff., 221, 281 
Lindhielm, Anders, kammarråd 197 
Lindholm, Henrik, Ostrog. 163, 172, 183 
Lindrot, Laurentius, Verml. Se Linderoth 
Lindschöld, Erik, kansliråd, statssekreterare 

39 0 , 393 
Ling, Erik, bokhållare 481 
Lingzelius (Lintzelius), Stephanus, Upl.

339  f- 
Linnerus, Elias 339 
Lisbet. Se Elisabet 
Lithman, Carl, biskop 113, 316 
Livin, Claudius Magni 232 
Livin (Levin), Jonas Magni, Ostrog. 232 f., 

3 *3» 317 f- 
Ljung, N. N. 172, 308
Ljung, Ericus, depositor, adjunkt 44, 73 ff., 

345
-  hans styvmoder 44
Ljung, Petrus, professor 11, 37, 263
-  hans änka 317
Loccenius, Henrik 19, 83, 144, 212, 213, 

214 f., 257, 263, 269, 27 t ff.
Loccenius, Johannes, professor, bibliotekarie 

57, 103, 396 
Loccenius, Margareta, f. Kitz, änka efter pro

fessor Loccenius 19, 23, 179, 317, 328 
Lodelius, Stephanus 83 
Lohrman (Lårman) 108
Lohrman (adlad Lohreman), Gustaf, livmedikus 

341
Lohrman, Thomas [d. y.], borgmästare 40, 

387, 393
Lovisin, Erik, revisionssekreterare 123, 138, 

198, 268, 438,446

Lundberg, Magnus 131
Lundberg, Paulus, Angerm. 63
Lundbohm, N. N. 317
Lundh, Carolus, Holm. 37
Lundh, Per Johansson, dräng hos Ehrenstéen

121, 125, 132
Lundius, Carl, professor 11, 13, 14, 66, 67, 

73, 77, 84, 85, 87, 91, 93, 96, 121, 122,
127, 131, 133, 134, 135, 154, 169, 170,
171, 175, 176, 177, 185 f-, 187, 189, 190, 
193, 199, 204, (såsom rektor passim sid. 
208-360), 317, 361, 365, 368, 377, 380, 
396, 403, 426, 427 f., 430. 432, 448, 450, 
460, 463,475,476 

-  Närvarande i konsist. 9, 13, 18, 45, 47, 
59, 65, 73. 83, 91, 96, 107, 110, i n ,  117,
122, 125, 132, 137, 138, 139, 140, 153,
167, 174, 180, 184, 189, 196, 201, 205,
(såsom rektor sid. 208-360), 361, 363, 365, 
396, 429, 434, 459, 464, 466, 470, 474

Lustig, Greger Hansson 316
Luuth, Johannes, Neric. 472
Lyngby, Nicolaus, Gothl. 225, 270
Lyrell, Sveno, Vestrog. 147, 192, 249, 318
Lårman. Se Lohrman
Löfgren, Simon, Ostrog. 20, 163
Löfman, Anders 136 f.
Löth, Jonas, Calm. 427

Mackeij, Isak, bruksförvaltare 301 
Magnus (=Magnus Branzelius?) 140, 141 
Malin, en hustru i Håga, Bondkyrko 63 
Malin, änka efter Bengt Andersson i Fresta, 

Alunda 388 
Malmberg, Petrus 83 
Malört, Matthias 38 
Mandel, Israel 397 f.
Marchander, Zacharias 210, 360 
Margareta, hustru till en tegeldräng 196 
Margareta, en hustru i Lytta, Bälinge 329 
Margareta, en hustru i Tuna, Bälinge 180 
Margareta, hustru till trädgårdsvakten Jakob 

Thomas son 433 
Margareta, änka efter Olof Larsson, Åby, S:t 

Ilian 220
Margareta Andersdotter, en hustru i Bärsta, 

Uppsala-Näs 278, 323 
Margareta Bengtsdotter, en hustru 163 
Margareta Johansdotter, amma hos professor 

Benzelius 30 ff.
Margareta Jönsdotter. Se Skeppare 
Margareta Olofsdotter, hustru till Hans Hans

son i läby 33 f.
Margareta Svensdotter i Ullenruna, Skepptuna 

248
Maria Johansdotter, piga hos bokbindaren 

Siwert 8 f., 329 f., 334



Personregister 499

Maria Olofsdorter, en bondhustru i Rörby, 
Bälinge 321 

Maria Oiofsdotter, en »kona» 283 f.
Marin, Nicolaus 85 
Martinius, Johannes, Smol. 477 
Martinus Olai Nycopensis, professor 117 
Mathesius, Andreas, borgmästare i Gamlakar* 

leby 200, 295, 409 
Matts Andersson, akad.-bonde i Grän, Rasbo 

130
-  hans hustru 130
Matts Eriksson, akad.-bonde i Nåstuna, Vänge

363
Matts Eskilsson, akad.-bonde i Tjusta, Kårsta 

22,484 
Matts Gregersson 424
Matts Johansson, akad.-bonde i Källmyra, 

Tensta 431 
Matts Jönsson 256, 26c
Matts Knutsson, akad.-bonde i Fullerö, Gamla 

Uppsala 283 
Matts Knutsson, bonde i Bärsta, Uppsala-Näs 

235
Matts Larsson, akad.-bonde i Telsgärde, Ven

del 244
Matts Mattsson, humlegårdsdräng 387 
Matts Mårtensson, klockare i Vaksala 53 
Matts Olofsson, akad.-bonde i Skörsta, Oden

sala 482
Matts Olsson, rättare i Bälinge 300 
Matts Olsson, rättare i Uggelsta, Åkerby 84, 

116
-  hans arvingar 325
Matts Persson, akad.-bonde i Inninge, Stavby 

109
Matts Persson, mjölnare i Ulva, sedan timmer

man (efterträdde följande) 131, 138. 149 f-, 
168

Matts Persson, timmerman 168 
Mauritius, Adolphus, en djäkne 196 
Melander, Jonas, Norl. 8, 20, 28 f., 34 
Melander, Per, kh i Odensala 280, 362 
Melander, Petrus Petri 362, 472 
Melechius, Paulus Caroli. Se Woschelius 
Michael [utan angivet efternamn] 368 
Micrander, Ericus Erici 336,419 
Micrander, Julius, professor 13, 24, 30, 33, 

34. 37. 41. 43. 59, 64 f.. 70 f., 76, 89, 
134, 156, 158, 162, 165, 171, 178, 187 ff., 
190, 205, 208, 225, 227 f-, 231, 239, 243, 
246, 253, 265, 279, 283, 304, 317, 319, 
322, 329, 355, 375, 416, 450, 474

-  Närvarande i konsist. 7, 9, 13, 18, 20, 
25, 29, 30, 32, 38, 42, 43. 44. 45. 50, 57, 
62, 73, 78, 107, 108, i l l ,  115. I I 7, 122, 
125, 132, 151, 153, 167, 174, 180, 184, 
189, 193, 194, 196, 201, 205, 208, 214,

218, 221, 227, 230, 232, 233, 238, 239.
242, 245, 249, 251, 260, 277, 281, 283,
284, 295, 302, 303, 310, 312, 313, 316,
319, 328, 330, 333, 336, 341, 355, 36i,
363, 369, 373, 374, 382, 384, 396, 398,
402, 411, 415, 424» 428, 429, 437, 447,
453» 455, 456, 459, 464, 466, 470, 474,
478

-  hans hustru 65, 171
Milander, Anders, häradshövding 110 
Moberg, Olaus, Suderm. 150, 287, 291, 293 f. 
Molin, Erik 62, 64
Molinus, Laurentius, Vestm. 70, 85,471 
Montanus, Daniel, Ostrog. 163, 183 
Morsus, Nicolaus, Öland. 196 
Moraus, Olaus 466 f.
Morell, Birger, Gothob. 184, 264, 265, 270 f. 
Moritz, Elias, Angerm. 83 
Murich (Münch), Hans, adjunkt 100, 201 f., 

299, 357
-  hans syster 100, 202 
Murman, Jacob 180, 231
Myrander, Henrik, komm, i Stockholm 13 f., 

416,438 
Måns Germundsson 50
Måns Persson, akad.-bonde i Häljebolsta, Väs

teråker 60 f.
Måns Staffansson 350
Mårten, skomakare i Ensta, Skepptuna 417 
Mårten Andersson 334
Mårten Eriksson, akad.-bonde i Sunnarby, 

Kårsta 22
-  hans son 22
Mårten Hansson, betjänt hos Jesper Cruus 63 
Mårten Hansson, dräng hos Erik Mattsson i 

Vallskog 79 
Mårten Hansson, skräddare 153, 154 
Mårten Mårtensson, stadsvaktmästare 10, 

14 ff., 18, 20, 22 f., (44), 140, 307, 3Ö9 f.
-  hans hustru 20, 23, (44)
Mårten Persson 387
Mårten Stensson, bokhållare 94 
Mårten Tomasson, akad.-bonde i Nåstuna, 

Vange 116
Möller, Heinrich Albrecht von 361, 365 f. 
Mörck, N. N., skrivare i Kammarkollegium 

198

Nsssenius, Laurentius. Se Nezenius 
Naschen, Henrik, överste 69 (»Nasken»), 

149, 150, 277 
Nassenius, Israel, Vestm. 138 
Nerbelius, Johan, kronofogde 113 
Netzelius, Haqvinus Erasmi, Fiedrund. 38 
Netzelius, Johannes, komm, i Västland 278,

323
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Netzelius, Johannes Johannis 278, 323 
Nezelius, Laurentius 214 (=Nezenius)
Nezelius, Olaus, e. o. professor, vice biblio

tekarie i i ,  75, 85, 178 f., 195, 252, 368, 
379

Nezenius (Nasssenius), Laurentius, Vestm. 78, 
211, 214 (Nezelium), 214ff.

Niblerus, Ludovicus 85 
Nicolaus Christersson, Ostrog. 232 
Niklas, betjänt hos Gustaf Mauritz Lewen- 

haupt. Se Resenberg 
Nils, torpare 61 
Nils Eriksson, soldat 109 
Nils Hansson, akad.-bonde i Var dal a, Närtuna 

481
Nils Jonsson, betjänt hos studenterna Horn

79 f-, 95 
Nils Mattsson, tullknekt 42,43 
Nils Oljansson 432 f.
Nils Olsson, akad.-bonde i Sunnersta, Bond- 

kyrko 286, 338 
Nils Olsson, rättare i Ulva, Bälinge 167 
Nils Persson, akad.-bonde i Forssa, Tensta 

249
Nils Persson, akad.-bonde i Håsta, Gottröra 

417
Nisbeth, Wilhelm, kapten 124, 180, 230, 310 
Noraeus, N. N., fogde 341 
Noraeus, Olaus, Upl., komm, i Skogs-Tibble 

85, 334
Noraeus, Petrus, Bothn. 65, 210, 238 
Norbelius, Ericus, Upl. 287, 294, 437, 471 
Norberg, Gudmund 85
Norcopensis, professor. Se Andreas Norco- 

pensis
Norling, David 7 f., 14, 20 
Normander, Andreas, Holm. 57, 182 f. 
Norrman(nus), Laurentius, e. o. professor 127, 

133, 379, 439, 449 
Nortman, Laurentius 119 
Nybelius, Laurentius 41, 168 f., 174 f., 183, 

186, 188, 199, 286, 307 f-, 348 f.
Nyman, Mårten, notarie, sedermera borg

mästare i Stockholm 200, 293, 393 
Nyström, Olaus, musicus 471

Odhelius, Ericus, professor 190 
Odhelius (adlad Odelstierna), Ericus Erici 360 
Odhelius (Odelius), Samuel, Vestrog. 152, 164 

(felaktigt: Erik), 165 f., 167, 192 f., 194, 
199 f., 204, 308 f., 311, 312, 318 f., 340, 
349

Olaus Olai, en djäkne 419 
Oldenqwist. Se Ollonqvist 
Olderman, Johannes 323 
Olivant, Gabriel 222 
Oljeqvist, Gustaf, kanslijunkare 327

Ollonqvist (Oldenqwist), Andreas 192 
Olof, stadsvaktknekt 140 
Olof Andersson, akad.-bonde i Svina, Harbo 

344
Olof Hansson, ryttare 19 
Olof Jonsson, mjölnardräng 432, 440 f-, 472 
Olof Jöransson, länsman i Kyssinge, Skånella 

248
Olof Larsson, akad.-bonde i Forssa, Tensta 

267, 394
Olof Larsson, akad.-bonde i Åby, S:t Ilian 220 
Olof Larsson, bonde i Högstena, Torstuna 334 
Olof Lennartsson, bagare 453 f- 
Olof Mattsson, mjölnardräng 418 
Olof Mickelsson, akad.-bonde i Inninge, Stav

by 109, 388 
Olof Nilsson, fogde 26 
Olof Nilsson, glasmästare 243 
Olof Olofsson, akad.-bonde i Skillsta, Ding- 

mna 40
Olof Olofsson, akad.-bonde i Åsta, Björskog 

68
Olof Olofsson, boktryckargesäll 439 
Olof Olofsson, dräng hos Gustaf Mauritz 

Lewenhaupt 304 ff.
Olof Olsson, vaktknekt 140 
Olof Persson 28 
Olof Persson, ryttare 382,409 
Olof Sigfridsson, akad.-bonde och rättare i 

Häradshamra, Närtuna 232, 484 
Ophinus, Jonas 32, 38,78 
Orstadius, Olaus, Angerm. 472 
Osten, Georg von der, genannt Sacken, 

lantråd 60 
-  hans dräng 259, 261, 262 f., 272 
Otto, Samuel 381
Oxenstierna, Axel [d. y.], rector illustris, 

ryttmästare 202 
Oxenstierna, Bengt, riksråd 117, 133 
Oxenstierna, Carl, överste 194 f- 
Oxenstierna, Gustaf, riksråd 262

Palmberg, Petter, skräddare 479 
Palmroth, Johannes, Vestm. 471 
Parnovius, Elias, Gothob. 38, 71, 172 f. (»Tar- 

novius»), 183 f.
Paul Carlsson, Gothl. 225 (sannolikt avses 

Paulus Caroli Woschelius, Gothob.)
Paulinus (adlad Lillienstedt), Johannes 210 
Peltz (Pels), Matthias, bruksinspektör 368 f. 
Per, betjäntpojke hos Erik Bure 33 
Per, drängpojke hos Knut Mattsson i Vailskog 

78
Per, fullmäktig för professorskan Berelius 72 
Per Andersson, akad.-bonde i Viggeby, Or- 

kesta 123,416 
Per Andersson, tjänare hos Per Björsson 56 f.
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Per Aronsson (Arensson), kronofogde 130, 
232

Per Björsson 56
Per Davidsson, bagare 418
-  hans styvson 418
Per Eriksson, akad.-bonde och mjölnare i 

Fiskeså, Närtuna 232, 481 
Per Eriksson, akad.-bonde i Kårsta 130 f., 484 
Per Eriksson, f. d. akad.-bonde och klockare 

i Tibble, Skogs-Tibble 9, 278 
Per Eriksson, akad.-bonde i Årby, Rasbo 41, 

7 4 , 4 1 1
Per Eriksson, vaktknekt 62, 419 
Per Fastesson, akad.-bonde i Bälby, Dingtuna 

40
Per Grelsson, akad.-bonde i Jäder, Arboga 155
— hans moder 15 5
Per Hansson, bonde i Rovsätra, Valö 180 
Per Ingemundsson, guldsmed 383 
Per Isaksson, mjölnardräng 432 f., 440 f., 472 
Per Jakobsson, glasmästare 239, 241, 243 
Per Jönsson, akad.-bonde i Södertå, Munktorp 

405
Per Larsson, tullknekt 432 f., 440 f.
Per Mattsson 372
Per Mattsson, akad.-bonde i Nyfla, Bond- 

kyrko 92
Per Mattsson, akad.-bonde i Ursbo, Film 128 
Per Mattsson, vaktknekt 140, 145, 382, 409,

419
-  hans son. Se Olof Persson 
Per Månsson, skrivare 27, 63 
Per Nilsson 278
Per Nilsson (»salig») 257 
Per Nilsson, slottstimmerman 388 
Per Nilsson, trädgårdsmästare 73 
Per Olofsson, akad.-bonde i Bergby, Skepp- 

tuna 480 f.
Per Olsson, akad.-bonde i Fresta, Alunda 388 
Per OI(of)sson, akad.-bonde i Nedervi, Lill- 

härad 26 
Per Persson på Tovan 223, 335
— hans hustru 223
Per Persson, mjölnare i Ulva 116 
Per Persson, ryttare 26 ff.
Per Persson, tullbetjänt 22, 23 ff.
Per Persson, vaktknekt (kallas sid. 416 fel

aktigt vaktmästare) 226, 296, 394 f., 399, 
416, 419,427, 431 f., 441, 462 f.

Per Persson, vaktmästare 140, 409, 418 f., 
473 f-

Per Rasmusson i Skörsta, Odensala 482 
Per Staffansson, dräng hos bokbindaren Siwert 

329 f., 334 
Per Staffansson, dräng hos organisten 143 
Peringer (adlad Lillieblad), Gustaf, professor 

127, 133, «98, 231, 384, 392, 397, 414,449 
3 2 - 7 3 4 2 2 0  Salla tider

-  Närvarande i konsist. 392, 408, 415, 424, 
429, 437, 447, 459, 464, 466, 470, 474

Peringer (adlad Peringsköld), Johan 204, 221 
Petraeus, Helena, f. Dijkman, änka efter 

Zacharias Petraeus 100, 283 f.
-  hennes son 209, 336 
Petraeus, Petrus, Gothl. 395 f.
Petrin, Nicolaus 37,85 
Petrus, kursor. Se Albogius 
Petrus Andreae, en djäkne 427 
Petrus Erici, en djäkne 119
Petrus Petri 19 f., 29, 33, 34, 206, 233, (400), 

(427)
-  hans moder 233,427
Petrus Thöresson (Tyresson), Ostrog. 7, 14, 

62, 63 f., 224 
Petter. Se Per
Philipp Eliesson. Se Philippus Philippi Ellis 
Phragmenius, Gabriel, konrektor i Gävle 109 
Pilo (Pilow), Gudmund, vinskänk 147, 244, 

475
Piscator, Andreas 30 
Plaan (Plan), Andreas 2 5 7  f., 260 
Plaan (Plan), Daniel, assessor 286 
Plantin, Olaus 141
Plen(n)ing, Erik Mårtensson, borgare 80 f., 

86 ff., 93, 140, 170, 208, 353, 376 
Plenning (Pleningh), Nils, rådman 85, 91, 

369,443
Pois, Georgius, Gothl. 225, 258 f., 264, 270, 

340
Pontelius, Ericus 30
Pontinus, Samuel 114
Posse, Mauritz, landshövding 376
Posselt, Johann Heinrich, tysk student 454 f.
Pourell, Israel 331, 333
Pourell, Magnus 125 f., 200
Print2, Carolus 479
Printz, Casten, Gothob. 172 ff., 222 f.
Printz(ius), Petrus, Upl. 238, 242, 360
Printz(ius), Roland, Upl. 238, 242, 472
Pryss, Hans 164
Prål, Petter, skräddare 38, 147, 257 
Pufendorf, Samuel, professor i Lund 12

Quensel, Conrad, sekreterare hos Magnus 
Gabriel De la Gardie 356, 386

Rabenius, Olaus, Vestm. 299, 336 
Ragnhild Eriksdotter, en hustru 143, 182 
Ramsvärd, Hans, överste 205 
Ranie, Johannes 360 
Ranovius. Se Rönnow
Ravius, Anna, änka efter professor Ravius 72 
Ravius, Christianus, professor 133 
Reenstierna, studenter 139, 422 
Reftelius, Johannes 84, 140, 144, 282
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Resenberg, Niklas, kammartjänare hos Gustaf 
Mauritz Lewenhaupt 261 ff., 290, 296, 314 

Reybnerus. Se Rübnerus 
Reyman, Claes, guldsmed 383 f.
Rhalambius (adlad Rålambstierna), Magnus 

23 f.
Rhodin, N. N. 324
Rhodin, Andreas, adjunkt 113, 194. 199, 

204, 239. 245 f., 252 f., 268, 35 3» 362, 
400, 457 f-

Rhodin (adlad Leijonbielke), Johannes, Vest- 
rog. 192, 193. 312, 318 f., 359,448 

Rhodin, Nicolaus, Vestrog. 165, 166, 192, 
211 f., 215, 308 f., 312, 318 f.

Ribelius. Se Rivelius 
Rimmius, Georg, stadsfiskal 14,44, $4 
Ringius (Ring), Jakob, fogde 12, 40, 41» 100, 

116, 117, 140, 202, 206, 235, 327, 331, 
338, 343 . 346 , 35 7 . 3 59 , 425. 4 3 8 , 4 4 9 . 
4 5 5 ,4 5 9  

Rinman, Olaus, Ostrog. 377 f.
Risell, Nicolaus 36 f.
Ristelius, Benedictus 282 
Rivelius, Johannes, Finno 79, 85, 479 (felaktigt 

Ribelius)
Robertsonius (Robertzonius), Johannes 339 
Rodersköld, Catharina. Se Chruzelius 
Roloth, Johannes, Geval. 85 
Romferus, Petrus 331, 334. 356 
Rommel, Algot, inspektor, hans änka 382 
Rommel, Börje, bokhållare och tullinspektor 

23, 42, 43, 68, 82, 84, 92, 113, 119, 164, 
177, 180, 243, 337, 368,403, 410 

-  som bokhållare passim 
Rosenhane, Gustaf, president 122 
Rosenius, Petrus 27
Rosenstierna, Olof 97, 295, 367, 368, 379, 

427, 430, 459 f-. 482 
Rosing(ius), Johannes 76, 301, 359 
Roslin, Thomas, löjtnant 42 
Rothenius, Gabriel, Ostbothn. 172, 340 
Rothman, Johannes, läkare 173 
Rox, Anders Persson, kronofogde 13, 25, 33, 

34, 65, 73, 86, 97, 109, i l 5, 159 f-, 171 f., 
174, 181, 183, 184, 207, 230, 238, 240, 
244, 285, 295, 307, 325, 338 f-, 379, 390, 
394, 426, 478,480 

Rudbeck(ius), Daniel 113, 239 
Rudbeckius, Johannes Johannis, kh i Falun 

239
Rudbeck(ius), Olaus, professor 17, 18, 34, 36, 

40, 41, 43, 51 ff-, 57, 59, 71, 72, 77 f-, 
78, 83, 88, 94, 96, 97, 98, 101, 107, 110, 
i n ,  113, 114, 115, 119, 123, 124, 127,
129, 134, 135. 138, 147, 151. 153, 154,
155, 159, 160, 169, 170, 174, 181, 186,
187, 189 ff., 194 f., 198, 199, 200, 204,

205, 206, 2io, 218, 219, 226, 227 ff., 231, 
235, 238, 240, 243, 244, 246, 253, 254, 
260, 267 f-, 273, 279, 282, 283, 310, 314 f., 
319, 325, 342, 349 ff , 355, 358, 359, 361, 
371, 373, 374, 375, 380, 383, 385, 39<>,
403, 404, 411, 412, 414, 421, 426, 433,
438, 446, 448, 450, 451, 452, 453, 455,
456, 471,474, 480

-  Närvarande i konsist. 7, 9, 13, 18, 25, 29,
30, 32, 35, 38, 42, 43, 44, 45, 47, 53, 55, 
57, 59, 62, 65, 70, 71, 73, 78, 82, 83, 89, 
91, 95, 96, 97, 107, 108, 110, I I I ,  115, 
117, 122, 125, 132, 137, 138, 140, 144,
145, 147, 151, 153, 157, 159, 162, 166,
167, 172, 174, 180, 181, 182, 184, 189,
193, 194, 196, 201, 205, 217, 218, 221,
227, 230, 232, 233, 238, 239, 242, 249,
251, 260, 268, 277, 281, 284, 294, 299,
302, 303, 308, 310, 312, 313, 316, 354,
363, 369, 371, 374, 378, 382, 384, 396,
402, 408, 411, 415, 424, 428, 429, 437,
447, 455, 456,459, 466, 470, 474, 478

-  hans hustru 50 ff
Rudbeck(ius), Petrus, professor, domprost 11, 

12, 21, 25, 26, 66, 67, 93, 96, 113, 123, 
127, 148, 151, 176, 187, 190, 191, 208,
220, 234, 235, 239, 240, 241, 242, 243,
245, 255, 259, 286, 304, 346, 350, 379,
382,411,456,474

-  Närvarande i konsist. 13, 20, 32, 91, 96,
115, 125, 132, 138, 140, 144, 145, 151,
153, 174, 189, 196, 205, 208, 239, 260,
284, 303, 310, 378, 381, 382, 424, 455,
456

Rudman, Andreas, Ostrog. 218 
Rugman, Britta, f. Bringius, änka efter Jonas 

Rugman (37), (75), (204), (221), 234, 33t, 
367, 375 

Rugman, Jonas 204, 221, 375 
Runnou. Se Rönnow
Rübnerus (Reybnerus), Andreas, skolrektor i 

Pernau 146, 170, 205 f., 276, (313),
359

Rydelius, Arvid, kh i Norrköping 475 
Rydelius, Zacharias, kanslist i Bergskollegium 

393
Rydenius, Daniel, Upl. 451 ff, 454 
Rymonius, Petrus, Ostrog. 165 
Rålamb, Claes, riksråd 40
-  hans gårdsfogde 41 
Rödingh, Johannes, Ostrog. 174
Rönnow (Ranovius) Andreas, Scan. 209 f., 

219, 238, (336), 360,440 
Rönnow (Runnou), Casten, kh i Åhus 209, 

219, 336, 360, 440 
Rönnow, Magnus, Scan. 209 f., 219. (336), 

360, 440
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Sacken, Georg. Se Georg von der Osten, ge
nannt Sacken 

Sahlström, Bengt Eriksson 256 (Bengt Eriks
son), 257, 263 

Salenius, Johannes 359 
Salin, Elias 28 
Salinius, Nicolaus 342
Salin(us), Sveno, Vestrog. 152, 165 f., 192,

318
Salman, Lars Johansson (»Knivsmedslasse») 12, 

142,(143), 144, 146, 150 f., 152,192 f. 
Salman, Martinus, Angerm. 455 
Salmonius, Abraham,Vestm. 340, 360 
Salonius, Bengt, stadssekreterare 27, 117, 147 
Salonius, Johan. Se Ehrenhielm 
Salström, Nils 319
Samuel Arvidsson (adlad Ehrenstedt) 44 ff., 

98, 181, 416, 428, 455, 474 f-, 477, 478
-  hans broder 181
-  hans fader 98
Samuel Botvidsson, Ostrog. 232 
Samuel Johansson, klockare 69, 172, 216, 264, 

269, 357, 383, 387, 423 f-, 443, 473 
Samuel Johansson, ryttare 80 f.
Sara, piga hos professorskan Berelius (f. Lillie- 

marck) 72 
Sarman, Johannes 471 
Scarin (Scharin), Asmundus 360 
Schäfer, Henrik. Se Scheffer 
Scherer. Se Scherer 
Scharin. Se Scarin
Scheffer (Schefer) (adlad Heerdhielm), Hen

rik, hovrättsauskultant 40, 117, 122, 123, 
133, 197, 198, 205, 218, 390, 393, 395, 
402, 438

Scheffer (adlad von Scheffer), Johan 101, 438 
Schefferus, Johannes, professor, bibliotekarie 

96, 101, 106 f., 221, 263, 264, 282, 286, 
289, 309, 335, 398, 438,466, 484

-  hans dräng 143
-  hans sterbhus 100 ff., 105 f., 107, 485
-  hans änka 44, 73, 101, 106 f., n o  f., 119, 

204, 220 f., 310, 316, 317, 353 f-, 368, 
386, 438,466, 484

Scheffer(us), Petrus 58, 193, 316 
Schenberg, Daniel, Ostrog. 206, 232 f., 313,

319
Schening, Petrus 340 
Schenström, Sveno 140, 144, 471 
Schepperus. Se Skeppare 
Scherer (Scherer), Henrik, stallmästare 112, 

122, 235,471 
Schewelius, Jonas, amanuens hos akad.-sekre- 

teraren 58, 95 
Schildt, Adam, ryttmästare 242, 245 
Schmedeman (Smiedman), Johan, kanslist 218 
Schmidt, Matthias, bardskärare 144,453

Scholenius, Gabriel, Vestrog. 38, 211, 215 
Schonberg, Andreas 377 
Schroderus, Olaus, skolrektor i Gävle 427 
Schröder (Skröder), Gilius, Verml. 216, 223, 

225, 258 f., 262 
Schult, Laurentius 211,213 
Schult (Skult), Petrus 100, 299 
Schwede, Johan, Holm. 75, 343 
Schütz (Skytts), Henrik, professor 82, 127, 

133, 195, 237, 246, 276, 328, 361, 363, 
380, 387, 396, 397, 4M, 429, 460 f.

— Närvarande i konsist. 341, 361, 365, 382, 
384, 397, 402, 424,429, 459, 470

Scomerus, Andreas 59
Seefeld (Cephel), Jörgen, danskt riksråd 194 
Segelius, Stephanus, Roslag. 359 
Sepelius, Johannes, Fjädrund. 320 
Sepelius, Nicolaus, Fjädrund. 234, 299 
Sernander, Johannes 343 
Sidenius, Christina, f. Appelbom, änka efter 

professor Daniel Sidenius 145, 186, 239 f., 
246, 314. 317, 328, 339, 345, 357

— hennes son 210 
Silfverswärd, Johan 355
Simming, Andreas 61, 63 f., 287, 294, 298, 

305, 406, 407, 416, 456, 465, 468, 470 
Simming, Erik 37
Simming, Marcus, kh i Vingåker 456 
Simon Abrahams son i Karkebo, Film 434 
Siwert, Johan, bokbindare 8, 54 ff., 83, 201, 

202, 302 f., 329, 331, 334, 392, 404,
472 f.

— hans dotter 392
— hans moder 392 
Siwertz, N. N. 335 
Sjöberg, Gabriel, Wexion. 238 
Sjöblad, Marina, f. Dufva 98 f., 108 
Sjöger (=Sjöberg?), Ericus 57
Skeel, N. N., tysk språklärare 454, 459 
Skeppare, Karin Gertsdotter 157 f., 17 5 ff- 
Skeppare, Margareta Jönsdotter, änka efter 

guldsmeden Gert Skeppare 158 
Skiller, Matthias, Gothi. 146 f., 182 f.
Skiött. Se Skytte
»Skorff Abraham». Se Abraham Johansson 
Skragge, Gudmund, Holm. 343, 430 
Skragge, Israel 256, 258, 259, 264, 270, 273, 

445 f-, 461 
Skragge, Sven 30, 184, 222 ff.
Skruf, Henrik, regementsskrivare 21, 25, 37 , 

392 , 405
Skruf, Johan 23 ff., 37, 100, I57(?), 392 
Skruf, Nils 23 ff., 26, 37, 100, 157 (?)» 392« 

405
Skröder. Se Schröder 
Skult. Se Schult
Skunk (Skunck), Samuel, professor 7, 3°, 35,
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6 i, 64, 71, 78, 88, 96, 113, 133, 135, 137, 
145, 154, 220, 227, 243, 254, 255. 262, 
265, 273 f ,  285, 288, 316, 317, 35°. 398, 
408,474

— Närvarande i konsist. 14, 18, 20, 25, 26, 
30, 32, 43, 45, 47, 5°, 57, 59, 70, 71, 82, 
83, 97, 107, n i ,  115, 117, 122, 132, 138, 
151, 153, 167. 208, 218, 221, 227, 230, 
260, 268, 284, 294, 303, 354, 374, 382 

Skytt, Erik Andersson, rättare i Dragby, 
Skutrunge 179, 329 (Erik Andersson), 344 
(d:o)

Skytte (Skiött, Skött), Hans (Johannes), stu
dent 21, 33, 62, 287, 289 ff., 298 f., 305 f., 
406, 460 f., 465 

Skyttz. Se Schütz 
Skött. Se Skytte
Siag(s)man, Karin Hansdotter, en hustru 50 ff. 
Smiedman. Se Schmedeman 
Smith, Baltzar 225 
Smitt, Isak 441 
Snack, Per, assessor 13 
Sondelius, Ericus, Upl. 360 
Soot, Anna Holstensdotter 30 f., 38, 64 f., 

70 f., 75, 89, 158, 171, 187 ff., 205, 246, 
249, 279, 304, 388, 450, 458,472 

Soot, Johan, f. d. amanuens 30 f., 38, 65, 
158, 171. 187 ff, 205, 223, 246, 249, 279, 
280, 304 

Spangius, Sveno, Upl. 60 
Sparfelt, Anders, kapten 226 
Sparre, Karl, landshövding 91, 113, 149, 342 
Sperling, Jöran, landshövding 254 
Spolander, Nicolaus, Bothn. 8$
Spole, Anders, professor 11, 18, 26, 30, 55, 

76, 77, 87, 118, 121, 124, 139, 150, 162, 
166, 190, 225, 228, 243, 253, 265, 272,
282, 297, 315, 317, 329, 330, 335, 337,
345. 354, 359, 361, 371, 373. 374,
380, 385, 387, 396, 397, 411, 422, 430, 
439, 444, 450, 478 

-  Närvarande i konsist. 7, 9, 14, 18, 35, 38,
42, 43, 44, 45, 47, 50, 53, 55, 57, 59, 
70, 71, 73, 78, 79. 82, 108, i n ,  115, 117, 
120, 122, 125, 138, 139, 140, 144, 145,
147, 151» 153, 159, 174. 180, 184, 189,
193. 194, 196, 201, 205, 214, 217, 218,
221, 227, 230, 232, 233, 238, 239, 242,
245, 249, 251, 260, 268, 277, 281, 284,
295, 299, 302, 303, 308, 310, 313, 316,
328, 330, 336, 341, 355, 361, 363, 365,
369, 371, 373 , 374, 378, 381, 384, 388,
390, 396, 397, 398, 402, 408, 411, 415,
421, 424, 428, 429, 434, 437, 447, 453,
455, 456, 464, 466, 470,474, 478 

Spolin, N. N. 184
Spongius, Ericus, Gothob. 172 ff., 183

Staf, Nicolaus, Vestm. 437 
Staf, Petrus 80
Staffan Eriksson, bonde i Sjöboda, Björklinge 

386
Staffan Mattsson, akad.-bonde i Odenslunda, 

Frösunda 240 
Staffan Staffansson, akad.-bonde i Söderhall, 

Kårsta 130, 481 
Stare, Albrecht, kronofogde 244 
Stehn, Samuel, slottsfogde 26, 29, 36, 97, 109, 

122, 137, 141. 146, 178, 184, 200, 231,
244, 249, 276, 278, 280, 284, 295, 326, 
359» 36i , 377, 379, 387,398

Stenbock, Johan Gabriel, riksmarskalk 22, 
33, 40 ,43, 97,235 

Stenius, Olaus Martini, professor 129,479 
Stenman, Olof Stensson, rådman 371 
Sternelius, Magnus 83
Steuchius (Steuk), Matthias, professor 10, 20, 

24, 28, 33, 34, 41, 64, 67, 73, 76, 87, 
100, 114, 141, 142, 144, 150, 168, 190,
194, 198, 208, 213, 217, 231, 238, 239,
245, 246, 252, 265, 271, 296, 322, 328,
331, 335, 336, 337, 372, 379, 398, 407,
434, 450, 456,474

— Närvarande i konsist. 18, 20, 25, 29, 32,
38, 45, 57, 65, 73» 78, 79, 82, 83, 91, 95, 
96, 98, 107, i n ,  115, 117, 125, 137, 138, 
139, 140, 144, 146, 147, 151, 153, 167,
174, 180, 184, 189, 193, 194, 196, 201,
210, 214, 217, 218, 230, 232, 233, 238,
239, 242, 245, 260, 268, 277, 284, 295,
303, 308, 310, 319, 333, 336, 341, 355,
363, 369, 371, 373, 374. 378, 382, 384,
396, 397, 398, 402, 411, 429, 437, 447,
455

Steukman. Se Stökman 
Stiernhöök, Johan, hovråd 239, 241 
Stigman, Erik, dansmästare 66 
Stigzelius, Laurentius, ärkebiskop 220, 259, 

263, 270, 456
— hans arvingar 220
-  hans änka (201), 314, 317, 320
Stigzelius (adlad Lilliemarck), Maria. Se Berelius 
Stillerus, Johan, kh i Funbo, hans änka 64 f., 

171, 188, 355, 359 
Stockberg, Johannes 331» 333 
Stolpe, Petrus 100
Storm, Andreas, Vestrog. 405, 408 f., 434 f., 

442 f., 449 f.
-  hans fader 408 f.
Strauch, iEgidius, kh i Stockholm 234 
Strauch, Michael, professor i Wittenberg 234, 

241
Strijk, Gotthard, assessor 455 
Strokirch (adlad von Strokirch), Johan, kam- 

rerare 458
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Strokirch (Strokerk) (adlad von Strokirch), 
Paul, kamrerare 338, 363, 368 

Ström, Isak 85, 472 f.
Ström, (Johannes?), Suderm. 279 f.
Ström, Magnus, Angerm. 367 
Styfwert, Jonas, Gothob. 28 f.
Stökman (Steukman), Gideon, Ostrog. 340, 

356 f-, 377 f-, 381, 392, 393. 458 
Stökman, Raphael, Ostrog. 340, 377 f- 
Sundelius, N. N. 183 
Sundin, Olaus 83, 137 
Swanberg, Olaus 84 
Swebilius, N. N. 427, 431 ff.
Svebilius(adladAdlerberg),Johan i4Ö(?), 377(?) 
Svebilius (adlad Adlerberg), Samuel 14Ö(?), 

377(?)» 4t8f., 421 ff.
Swedberg, Jesper 131 
Svedelius, Daniel 336
Svederus, Matthias 120 f., 129 f., 156, 200, 

204, 358
Sven, dräng hos kopparslagaren Erik Larsson 

59
Sven, drängpojke hos Tore Hansson 15, 17 
Sven, skomakare 215, 263 
Sven Andersson, mjölnardräng i Ekeby 96 
Sven Jonsson, akad.-bonde i Vålsta, Skepp- 

tuna 247 
Sven Persson, vantmakare 10, 18 
Sylvin, Matthias, Upl. 239 
Sylvius, Aron 212 f., 214 ff.
Sylvius, Carl 212 f., 214 ff.
Sylvius, Sveno, Vestrog. 152, 164 ff., 192, 

241, 265, 312, 318 f., 362 
Sällman, Jonas, Wexion. 471 
Söderholm, Olaus 418 f., 421 ff.
Söderman, Andreas, notarie 49, 34 f., 123, 

460 f., 464 f., 467 ff.
Söderman, Sven 269, 445 f., 461

Tar novius, Elias. Se Parnovius 
Tayard, Andreas 330
Telman (Tellman), Olof, komm, i Uppsala 10, 

47 f-, 69, 143, 154. 191, (192), (257). 259, 
(262), (263), (308), 361 

Tenggren, Petrus, Vestrog. 145, 209 
Terserus, Johannes, professor, biskop 330 
Terserus, Samuel, Vestm. 284 
Terserus, Uno, professor 10 
Thelott, Philip, urmakare 19 f., 163, 182 
Thüring, Bengt Larsson, bokbindare 223 
Thöresson. Se Petrus Thöresson 
Tibelius, Gabriel, komm, i Odensala 280 
Tibelius, Petrus 37
Tibelius, Petrus, komm, i Tibble, hans änka 18 
Tiblad, Johannes, Suderm. 334 
Tidelius, Laurentius, Vestrog. 165, 166, 192 f., 

200, 217, 265 f., 295, 308 f., 3x2, 318

Tielman. Se Källman 
Tigerklou, Albert, sekreterare 320, 328 
Tiliander, Andreas, Ostrog. 472 
Tillaus, Johan, Vestm. 126, 200, 343, 357, 

360
Timell, Gabriel Olai, 434 f., 442 f., 449, 457 
Timell, Gustaf 341
Tollbohm (Tolboum), Birger 33, 44. 45  ff-.

98, 475, 477 
Tomas, betjänt hos Johan Skytte 62 
Tomas Olofsson, bonde i Ekeby, Gamla Upp

sala 96 
Tore Hansson 15, 17 
Torgerus, Nicolaus, Gestr. 360 
Torner (Törner), Christianus 439 
Torselius, Andreas 330, 458 
Trafvenfelt, Leonard, kvartermästare 341 
Trana, Johan 451 f.
Transus, Gotskalckus 471, 472 
Tranaeus, Johannes 31 f., 35, 37, 223 f. 
Tranhemius, Johannes, Vestrog. 234 
Trechou (Trecou, Trekow) Petter, bardskärare 

21, 35, 46, 144. 211, 293, 355, 395, 469 
-  hans lärpojke 355 
Tresk, Andreas, Hels. 238 
Troilius, Olaus 471 
Truls Arwidsson, kopparstickare 477 
Trysenius, Benedictus, Ostrog. 377 f., 451 f.(?) 
Trysenius, Nicolaus, Ostrog. 377, 451 f.(?) 
Träbom, Johan, landskamrerare 295, 338 
Tul(l)enius, Ericus, Vestm. 58, 411 
Tunderfelt (Dunderfelt), Georg 418 f., 421 ff, 

450, 453 
Tungei, Adolf, ståthållare 326 
Tvetovius, Gabriel, Smol. 278, 328 
Tybelius, Johannes 287, 296 
Tybelius, Martin. Se Ubbelius 
Tyres Gunnarsson, häradshövding 361, 365 
Tystberg, Petrus, Suderm. 210, 238 
Törner, Christianus. Se Tomer 
Tömskiöld, N. N. 62, 70

Ubbelius (Tybelius), Martin 432 f., 440 
Udling, Andreas 158 
Uggla, Knut 355 
Uhr, Johannes 328
Ulfsparre, Åke, överste, vice guvernör 341 f., 

400
Ulfström, Andreas, Upl. 107 
Ulfvenklou, Carl 120, 163 
Ulfvenklou, Johan Gustaf 120, 163 
Ulfvenklou, Margareta, f. Björnklou 120 f., 

156,164 
Ulfvenklou, Mattias 120, 305 
Ullberg, Johannes, Verml. 383 
Ullin, Petrus, Vestrog. 152, 165, 318, 343, 

409
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Ulstadius, Andreas, Ostrobothn. 137, 217 
Ulstadius, Laurentius, Ostrobothn. 217 
Undenius, Andreas, Vestrog. 152, 166, 258 
Undinus, Laurentius, Upl. 107 
Unge, Ericus, Vestrog. 166,448 
Unge, Johan, Vestrog. 126, 200, 343, 357 
Unger, Daniel, kh i Munktorp 405,425 
Unonius, Katarina 39, 67, (73)
Unonius, Kristina, sedermera gift med borga

ren Isak Månsson 12, 21, 26, 33, 39, (66), 
(73), (81), (84), (92), (n o ), 393 

Unonius, Lars Olsson, fogde 9, 18, 66 f ,  73, 
78, 82, 113, 115 ff., 206, 342, 363, 426

-  hans hustru 65, 71 
Unonius, Olaus, professor 91, 350
-  hans sterbhus 30 
Upiqarck, Georg 27 f.

Wadelius, Andreas, Vestrog. 58 
Wadensten (adlad Wadenstierna), Lars, ad

junkt 22, 85, 430,435 ff- 
Valerius (Wallerius), Harald, vice bibliotekarie, 

adjunkt 55, 58, 75, 84, 91, 217, 368, 447, 
451 f  

Vallenius, Johannes 38 
Wallerman, Lars 78 f.
Wallin, Sveno 455
Wallrave (Walraf), Georg, kamrerare 295, 364
Wallvik, Jöns, assessor 12, 440
Wall vik, Nicolaus 12, 440
Valois, Jean de, gästgivare 139, 365
Walraf. Se Wallrave
Warberg, Georg, Halens. (Gothob.) 84, 85, 

184
Wargh, Erik, kronofogde 29, 364,400,
Wargh, Olof 29 
Wasberg, Andreas 63 
Wast, Nicolaus, bokhållare 261 
Wattrang, Jakob, sekreterare 268 
Watz, Antonius, hans änka 220 
Weffwer. Se Wewer 
Weibert, Margareta 132 f.
Weigt, N. N. 350
Weilandt, Joachim, köpman i Stockholm 18, 

66, 148, 180, 221, 364 
Wekelund, Esbernus, Ostrog. 187 
Welt, Nicolaus, 31 f ,  35, 37, 61 f ,  63 f., 71 
Welt, Per Larsson, man talskommissarie 402 
Wendelberg, Jakob Eriksson, remsnidare 

394 f ,  399 f ,  416, 427, 43* f ,  44*, 462 f. 
Wendelin, Abraham, hovmästare 222 ff., 

256 ff.
Wendelin, Matthias 157 
Wenman, Jacobus, Bothn. 8, 20, 28, 360 
Wennssius, Ericus, aktuarie 93, 219 f., 438 
Verelius, Olaus, professor, bibliotekarie (så

som rektor passim till sid. 95), 96, 107,

108, 109, 1x4, 129, 134, 138, 146, 151,
167, 168, 169, 170, 174, 176, 190, 191,
*93, 195, 297, X99, 200, 202, 203, 205,
207, 2x8, 220, 229, 233, 234, 242, 245,
248, 252, 253, 254, 255, 261, 272, 282,
283, 285, 3*1, 329, 343, 346, 349, 350,
351, 352, 353, 357, 361, 367, 369, 374,
379 f ,  398 f., 404, 414, 43*, 438, 466, 
484 f.

-  Närvarande i konsist. (såsom rektor sid.
7-95), *07, *10, 122, 132, 137, 145, 146, 
*47, *59, 167, 174, 180, 182, 184, 189,
193, *94, 196, 201, 214, 217, 2x8, 227,
232, 233, 239, 245, 251, 260, 268, 284,
294, 3*2, 363, 369, 374, 378, 398

-  hans drängpojke 71
Wer(f)wing (Wärfling), Lars, länsman i Bollnäs 

113, 320, 434 
Werplind, Laurentius, musicus 472 
Vesman, Andreas 58, 360 
Wester, Tobias 203, 231 f., 300, 321 
Westhius, Ericus, komm, i Tibble 143 
Westhius, Johannes, Vestrog. 75, *66, 287,

290, 294, 298, 299, 305 f., 406, 408, 468 
Westhius, Laurentius, Gothob. 115, 340 
Westhius, Magnus, Wexion. 320
Wewer, (Weffwer), Adam, Ostrog. 282, 392 
Wibonius, Nicolaus, Angerm. 360, 427 
Victorin, Laurentius, lektor i Skara 409 
Widman, Elisabet, f. Laurin 80 f.
Widman, Johan, kh i Alsike 80, 389 
Wigelius, N. N. 324 
Wikman, Nicolaus 479
Vilhelmsonius, Johannes 193, 221, 238, 462 
Wilmoth, Joakim, Suderm. 63 f., 70, 289,

291, 293, 455, 46o
Winge, Abraham Persson, fogde 38, 117, *48, 

180, 326
Winge, Johannes, Suderm. Se Wingius 
Wingius, Andreas 193
Wingius, (Winge), Johannes, Suderm. 71, 217 
Winter, Anders, fogde 9, 21, 116, 117, 118, 

220, 252, 266, 267, 300, 327 f., 343, 344, 
362, 363, 367, 371, 397, 400 ff, 409, 4*0, 
425, 427 

Wirgander, David 341 
Virin, Carolus 325
Wolf (Wulf) (adlad Stiernberg), Nils, professor 

37, 41, 43, *27, *53, 243, 256, 3*7, 328, 
361, 380, 385, 396, 397, 4 * *, 450

-  Närvarande i konsist. 239, 242, 231, 277,
281, 283, 284, 295, 302, 303, 308, 310,
3*2, 313, 333, 34*. 355, 363, 378, 381,
382, 384, 388, 390, 396, 397, 421, 424,
429, 434, 437, 447, 453, 45Ö, 459, 4^4,
466,470

Woschelius (Melechius), Paulus Caroli, Got-



Personregister 507

hob. 172 f., 183 (?»Carlsson»), 195* (225?. 
»Paul Carlson Gothl.»)

Wrangel, studenter 119 
Wrede, Fabian, landshövding 478 
Wredman, Petter 69 
Wretman, Martinus 360
Wulf (Wuldh), Daniel, kamrerare 57» 67» 3^3» 

364, 455 
Wulff, Nils, professor. Se Wolf 
Vulffklou. Se Ulfvenklou 
Vult(ejus), Johannes, kh i Stockholm 397 
Wärfling. Se Werwing 
Wärfwing. Se Werwing

Zacharias Danielsson, snickare 387 
Zebinius, Laurentius 38
Zebrosynthius, Jacobus, professor, biskop 

102 f., 126 
Zebrosynthius, Katarina 111, 119, 126 
Zelbell, Ferdinander, bagare 62, 153, 165, 

222 f. (Ferdinander), 258 (d:o), 259 (d:o), 
260 (d:o), 270 (d:o), 273 (d:o), 309 

Zellinger, Katarina Gulliks dotter, änka efter 
organisten Johan Zellinger 120 f., 143, 
163 f-, 204, 358

Zentrenius, Nicolaus, Ostrog. 165 
Zetrin, Michael, Upl., musicus 472

Åhrström, Johan 15 ff., 22, 32, 41, 44, 34X
367, 369 ff-

-  hans fader 44
Åhrström, Laurentius, Verml. 20, (44), 332, 

335
Åkerblad, Johannes 156 f., 207 
Åkerblad, Thure, prästman 423 f., 443 
Åkerman, Olaus, professor 245, 261
— hans änka 403 f.
Åkermarck (adlad Leijonmarck), Sven, lands* 

sekreterare 295, 331

Älf. Se Elf 

Öberg, Nicolaus 479
Ölmberg (Ölnberg), Andreas 257 f-> 2 60, 

262 ff., 366 
Öman, Jonas, Angerm. 440, 472 
Örner, Anders, notarie 18,140, 244 
Örning, N. N., prästman 467 
Österling, Jonas, hovkamrerare 60 
östring, Olaus, Vestrog. 166
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Adeln. Se Studenterna: nobiles 
Adiunkturer: Filos. fak. 237, 239, 252 

Teol. fak. 75, 100, 237 
jErarium. Se Räntkammaren 
Akademibönderna (i allmänhet) 34, 115, I29» 

137, 138, 149, 153, 174» *81, 248, 254, 
267, 285, 327, 343 f-, 380, 386

-  Dagsverken, gästning, skjutsning 74, io9> 
124, 130, 131,149, 240

Akademien, handlingar rörande densamma 93 
Akademiens arkiv 73, 89, 91, 98, 100, 108 
Akademiens byggnader 41, 58, 91, 96, n o , 

1x3, 129, 246, 248, 431
— Se även under Akademikvarnen, Bibliote

ket, Gustavianum, Kvarnar
Akademiens räkenskaper 32, 40, 57, 58, 85, 

89, 93, 150, 168, 198, 207, 218, 242 f., 
246, 249, 255, 256, 280, 285, 356, 358, 
396 f., 398, 403 f., 415, 424 ff.. 428, 431, 
437,458, 464

Akademiens stat 336, 483 f.
Akademifogdarna (i allmänhet) 243, 267, 

285 f-, 425
Akademihemmanen (i allmänhet) 102 ff., 128, 

148, 159, 178, 197, 238, 248, 358, 396 
Akademikvarnen 58, 66, 89 f., 91, 92, 114, 

129, 139, 145, 164, 207, 219, 387, 394, 
399, 404, 418, 420, 437, 463, 464, 478, 
480

Akademisekreteraren, hans amanuens 38, 111 
Antikvitetskollegium 113, 195, 371» 373, 386 
Apotek och apotekare 36, 149, 195. 196, 302 
Avlöningar 162

Bagare 165, 202,418, 453 
Bardskärare (barberare) 46, 144, 164, 211, 

286, 293, 33», 355, 367, 370, 395, 453,
469

Bedrägeri 429 f., 435 ff.
Beridare. Se Stallet och stallmästaren 
Besökare. Se Tullväsen 
Bibeltryckstunnan 386, 448 
Biblioteket och bibliotekarierna 33, 39, 54> 

57, 58, 95, 96, 130. »62, 180, 194, 226, 
307, 337, 341, 357, 358, 361, 369, 371 f., 
373, 374 f-, 379 f-, 39Ö, 399, 414, 479, 
4 8 5

Bokbindare 54, 83, 201, 223, 302, 303, 329, 
33», 334. 369, 372, 404, 472

— Se även under Johan Siwert i person
registret

Bokförare (bokhandlare) 55, 302, 303, 404 
Bokhållaren 255, 256 och passim 
Boktryckeriet och boktryckarna 72, 93,

227 ff-, 361, 372, 373, 375, 399, 438 f.,
485

— Se även under Henrik Curio i person
registret

Brandredskap 93, 195 
Brandsyn (eldsyn) 367 f.
Bryggare 112, 118, 146, 153, 154, 155, 159, 

180, 235
Bråk 10, 21, 29, 42, 57, 79 f., 83, 85 f., 

95, 110, 147, 154, »72, 181, 182 f., 207, 
210 ff., 214 ff., 222 ff., 232, 236, 241, 
256 ff., 261 ff., 269 ff., 279, 340, 355, 
359, 364, 366, 377 f., 418 f., 421 ff., 
475 ff-

Carcer (Prubban) 92, 152,183 
Cassa studiosorum 218, 320, 337 
Catalogus praelectionum. Se Föreiäsnings- 

katalogen 
Censur 398
Collegium antiquitatis. Se Antikvitetskolle

gium

Dansmästare 66,415 
Dekanerna96,108, 208, 361, 474 
Depositionen och depositor 75 ff-, »20 f., 

345, 377,400,485 
Domkval 236
Domkyrkan 91, 98, 100, 108, 13», 245, 3®4 , 

383 f-, 387
— Se även Organist
Dråp och mord 11, 26, 44, 43 ff., 98, 109, 

138 ff., 146, 150 ff., 153, 154, »64 ff-, 
x68, 178, 191 ff., 199 f., 217, 266, 286 ff., 
295 ff-, 304 ff., 308 f., 312, 318 f., 342, 
349, 357, 359, 382, 402, 405 <f-, 412 f., 
416, 428, 448, 464 ff., 467 ff-, 475, 478 

Dödsdom 306, 470

Elenchus praelectionum. Se Föreläsningskata- 
logen

Exercitiemästarna 423
-  Se även under Dansmästare, Fåktmästare, 

Stallet och stallmästaren
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Fiske 327 
Formsmidare 195 
Fåktmästare 425, 471
Föreläsningar (lectiones publicae) 114, 178 f.,

380, 427,449 
Föreläsningskatalogen (catalogus praelec

tionum, elenchus praelectionum, syllabus 
praelectionum) 124, 127,138, 153, 380 

Förhållandet mellan akademien och stadens 
myndigheter 187, 226

Glasmästare 36, 239, 241, 245, 35$, 360, 392, 
479

Grasserande. Se Bråk 
Gruvfogde 92, 133 
Guldsmeder 98, 158, 383 f., 456 
Gustavianum 374 
Gärdsgårdar 71 f., 98 
Gärdsgårdsvakter 314 f.
Gästgivare 231

Handel 187 
Hedersdoktorat 175 
Hejderidare. Se Jägmästare 
Humlegården och dess personal 9, 10, 14, 

37. 59. 1i4, 128, 129, 137, 150. 156, 168, 
200 f., 278, 314, 316 f-, 338 f., 385 f-, 
387, 480

Häradsfogdarna (i allmänhet) 104, 124

Informatorer (Praeceptorer) 10, 41, 300 f. 
Ingenjör. Se Lantmätare 
Inhyses folk 331 
Inspectores:

Räntkammaren (£rarii) 208, 474 
Stipendiaterna 96, 361, 387 
Typographise 72, 361

Jakt, olaga 61 f., 63 f., 70, 7 *
Jordebok 94, 197. 207, 261, 358, 433 
Judedop 397, 4o8, 414, 420,426 
Jurisdiktion 236,446
Jägmästare (hejderidare, skogvaktare) 61, 63, 

64, 65, 124, 363

Kakelugnsmakare 249, 280 f., 450, 438 
Kartor 113, 128
Klockare 53, 69, 91, 172, 216, 264, 269, 

278, 357, 383, 387, 423, 443.473 
Knivsmeder 250 
Kollegier 439
Kommunitetet och spismästaren 161, 163, 

356, 376, 383, 399» 479 
Konfiskation 398 f., 438 f., 484 f.
Konsistorium 96, 107, 108, 208, 308, 3x2, 

361,411 f-> 474  
Konterfejare 27 
Kopparhammare 404

Kopparslagare 59» 404 
Kopparstickare 477 
Krogväsen 154, i 5 5 , 158,175, 318 f. 
Kronofogdarna (i allmänhet) 327 
Krukmakare 281, 458, 472 
Kuratorsämbetet 190 f.
Kursorerna 14 
Kvarnar 89 f-
-  Se även Akademikvarnen 
Kyrkvaktare 383 
Källarsven 444,445,461

Lackering 444 
Landskap. Se Nationerna 
Lantmätare (ingenjör) 137, 326, 371, 376, 424 
Lectiones publicae. Se Föreläsningar 
Lägersmål 10, 18, 67, 157 f., 174, 175 ff., 

220, 255, 278, 323, 329 f., 334, 345, 437, 
447

Majstänger 476
Mjölnare 7, 26, 90, 92, 96, 109, 112, 122, 

126, 131» 138, X45» »49, 168, 226, 234, 
252, 311, 333, 358, 417, 432 f., 440, 472 

Mord. Se Dråp 
Murare 32, 387
Musik och musikanter 66, 82, 85, 238, 242, 

471,472 
Mutor 422 f.
Myntväsen 285, 299, 327

Nationerna (landskap):
i allmänhet 139, 158, 199, 206, 301, 348, 
470 f.
Gestr. 57 
Gothl. 236 
Holm. 414
Ostrog. 233, 282 f., 349, 357, 414 
Upl. 175 
Verml. 236, 269 
Vestrog- 152, 236, 318, 359

Organist 58, 120, 143, 163, 204, 217, 35Ö, 
447

Otidigheter 16, 79 f-, 83, 258, 283, 388, 419. 
474

Papperskvarn och pappersmakare 33, *63,
182,192,404

Prseceptorer. Se Informatorer 
Prebenden (i allmänhet) 100, 102 ff., 124 f., 

356, 382, 394, 396, 4*3 f-, 425» 482 ff. 
Processionsordning 10 
Professorerna:

i allmänhet 59» 4*4  
deras drängar 11 o 
teologerna 427
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Professurer:

antikviteter 414 
etik  och politik 37 
grekiska 333 
hebreiska 414
logik och metafysik 114, 231 
m atem atik 268, 269
orientaliska språk 114, 127, 1 3 3 , i 98, 23 i, 
392
Skytteanska 101, 106 
teologi 237 

Prokanslern passim 
Protokoll 98 
Prubban. Se Carcer

Quasstor, Quaestura. Se Räntkammaren och 
Räntmästaren

Rangordning 10, 118, 167 
R eduktionen 160, 178, 396, 41 5 ,4 2 0 , 480 
R ek to r 201
R ektorsskifte 84, 201, 208, 342, 360, 474, 

478
Rektorsval 75, 178, 185 f .,4 4 0  
Relegation 18, 25, 69, 176, 271 f f ,  281, 3x7, 

318, 323, 392, 450, 455» 477» 478 
Rem snidare 7 9 . 95 , 394 f-, 399. 4x6, 427, 

431 , 441, 462 
Rikskanslern i sin egenskap av universitets« 

kansler passim 
Räntkam m aren (/Erarium, Quaestura) och Ränt- 

mästaren (Quaestor) 40, 91, 93 f f ,  167 och 
passim

Sadelm akare 111 
Sigill 73
Skadegörelse 37, 180 £., 222, 269 
S katter 248, 267» 3*5 f*. 327, 343 (., 368, 

374. 380, 393» 447 
Skeppare 384 
Skinnare 388
Skogvaktare. Se Jägm ästare 
Skolungdom  148, 151, 196, 384, 400 
Skom akare 215, 263, 3 2 4 ,4 1 7 ,4 x 9  
Skräddare 123, 139, 258, 467, 479 
Slagsmål 19, 26 ff., 210 f f ,  2x4 f f ,  250 

377 f.» 444 £» 4 5 1 f.» 461 f.
Sm eder  126, 249, 297 
Snickare 126, 277, 387
Spannm ål 12, 21, 29, 53, 58, 60, 67, 68, 92,

112, 115, 118, 128, 130, 137, 139, 145 f.,
149» 150. *53» *54. *55, *59, 164, 168,
1 7 9  f*. *94» *98, 209, 214, 219, 229 f.,
234 £ , 253, 267, 285, 3 *5, 327, 338, 352,
364, 368, 376, 386, 390, 394, 404, 410,
415 , 427, 434 . 437 , 439, 44Ö f., 448 f.,
455 , 463, 480 

Spismäsraren. se K om m uniteter

Språkmästare och språkundervisning 39, 109, 
138, 180, 219, 437 f., 454, 455, 459, 476 

Stadsdiket 377
Stallet och stallmäsraren (beridaren) 112, 122, 

235» 326, 336, 361, 372, 373. 375. 425, 
471

Stipendier och stipendiater 39, 83, 114, 115, 
119, 199, 208, 210, 219, 231 f., 238, 299 f., 
356, 358, 360, 387, 399, 440, 471 f  

Studenterna:
i allmänhet 29, 98, 199, 206, 300 f., 

304, 344» 348, 376, 414, 470 f. 
nobiles 10, 29, 41, 300 f., 348, 408, 

414, 426, 446 
göteborgare 183 f. 
värmlänningar 30, 210 
västgötar 181 
västmanlänningar 210 
östgötar 232 

Stölder 12, 19, 28, 30 f., 38, 334, 382, 383 f., 
387, 392 

Svinaherdar 315
Syllabus praelectionum. Se Föreläsningskara- 

logen

Tabulamrbok 444
Timmermän 168, 278, 380, 388, 393 
Tionde 11, 59, 67, 69, 93, *00, 112, 113, 

116, 122, 123, 220, 235, 300, 341 f., 363» 
364, 376, 386, 400 ff , 405, 420 {., 425 f-, 
427, 433 f-, 448, 463, 479 

Trumpetare 270, 377 £
Trädgårdsmästare och -drängar 73. 380, 479 
Tullväsen och tullpersonal 2 2 ,  23, 29, 42,  

43, 78, 112, 202, 324 (besökare)
Tunnbindare 266

Ungrare 286 
Universitetskanslern passim 
Urmakare 19, X63, 182

Vakthållning (stadens) 226, 241 
Vaktmästare och vaktpersonal (i allmänhet) 

152, 154,*79 
Van cm ak are xo, 18 
Vinskänk 147

Åkerjordar xx, X3 f., 30, 91, 93, 97, *00,
107, 109, *10, i n ,  *13» **7» **8, 124»
180, 181, 186, 218, 220, 231, 253, 276,
295* 3*0, 3*5, 3*6, 326, 328, 339» 345»
359. 360, 378, 379» 42*, 448, 455, 456,
459, 463, 472, 48*

Årstrycket 63. 93
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Ärekränkning 55, 59, 163, 171, 182, 188, 
283 f.

Ärkebiskopen (prokanslern) passim

Ödeshemmanen (i allmänhet) 128 
Öl-och vinhandel 154, 155, 158, 175

5 I I

Övervåld 14 ff., 22 f., 30, 31 f., 34 f., 38, 
132, 157, 164, 172 ff., 184, 210 flf., 214 ff., 
232 f., 236, 256 ff., 261 ff., 269 ff., 282, 
312 f., 324, 339 f-, 341» 369 ff-, 391, 394 f-, 
399, 431 f-, 434 f-, 440 ff-, 443 ff-, 449 f-, 
451 ff., 453, 454, 466, 472, 473
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Albäck, Simtuna sn 367, 368, 379
Alftasn 434, 439
Alma, Tillinge sn 116
Almunge sn 326
Alsike sn 48, 49, 80, 81, 342
Altuna sn 58 (Eneby)
Alundasn 363, 388 
Arboga 155, 448

Balingsta sn 81
Barkarö (Barkare) sn se Västerås-Barkarö
Berga (Bärga) 411
Berga, Haga sn 417
Bergby (Bärby), Skepptuna sn 480
Berget se Kopparberg
Bjuggsta, Kungsåra sn 20, 327 f.
Björkby i Östuna sn (s. 321). Felskrivning 

för Väppeby 
Björklinge sn 104 (Sätuna), 386, 390 (Sätuna) 
Björneborg 137
Björskogs (Biörckskogs) sn 68, 130, 252 (Ös

tuna), 266, 327 (Grönö), 401 
Boda, Hargs sn 130 
Bollnäs (Boolnäs) 67, 113, 434, 439 
Bondkyrko sn 12 (Malma), 21 (Ekeby), 25 (Flott

sund), 33 (Malma), 38 (Ultuna), 44 (Flogsta), 
48 (Flottsund), 57 (Malma), 6 t (Håga), 
62 (Flogsta), 63 (Håga), 64 (Malma), 65 
(d:o), 71 (Håga), 75 (Flogsta), 90 (Flott
sund), 92 (Nytla), 100 (Flogsta), 101 (d:o), 
103 (Flogsta, Sunnersta), 106 f. (Flogsta), 
108 (Ekeby), 110 (Flogsta), i n  (Sunnersta), 
112 (Malma), 116 (d:o), 119 (Flogsta), 122 
(Malma), 124 (Ultuna), 126 (Sunnersta), 129 
(Ultuna), 146 (Flottsund, Malma), 166 (Eke
by), 192 (Flottsund), 203 (Sunnersta), 204 
(Flogsta), 207 (Malma), 227 (Sunnersta), 
231 (d:o), 240 (Ultuna), 286 (Sunnersta), 
314 (Flogsta), 320 (Sunnersta), 325 (d:o), 
338 (d:o), 345 (d:o), 353 (Flogsta), 354 
(Sunnersta), 358 (d:o), 368 (Flogsta), 372 
(Malma), 380 (Sunnersta), 417 (Gottsunda), 
432 (Lillsunda), 438 (Flogsta), 440 (Lill- 
sunda), 478 (Malma)

Boolnäs se Bollnäs 
Boossgården se Buskgården 
Bossberga, Torstuna sn 69 
Brista, Husby-Ärlinghundra sn 482 
Bro sn se Roslags-Bro

Broby, Börje sn 96, 98, 358 
Buskgården (Boossgården), Skepptuna sn 247 
Bälinge sn 23 (Vallskog), 29 (Ulva), 40 (Vall

skog), 58 (Ulva), 72 (Vallskog), 73, 78 
(Vallskog), 79 (d:o), 84 (Torvsätra), 92 (Ul
va), 103 (Skediga), 109 (Ulva), 116 (d:o), 
129, 131 (Ulva), 137» 138 (Ulva), 139, (d:o), 
149 (d:o), 150 (d:o), 167 (Ulva, Vallskog), 
171 (Vallskog), 179 (d:o), 180, 184 (Ulva), 
186 (d:o), 209 (d:o), 220 (Vallskog), 227 
(d:o), 240 (Ulva), 254 (Vallskog), 269 (d:o), 
283 [felaktigt i st. f. Åkerby sn] 300, 
321, 323 (Vallskog), 328 (d:o), 329 (Lytta), 
338 (Skediga), 345 (Vallskog) 358 (Gesvad, 
Ulva), 360, 382 (Skediga), 396 (Ulva), 414 
(Forkarby, Marsta, Skediga), 417 (Målsta), 
448 (Ulva)

Bälinge, Närtuna sn 417 
Bärby, Danmarks sn 69, 414, 426 
Bärby, Skepptuna sn, se Bergby 
Bärsta, Uppsala-Näs sn 235, 323 
Börje sn 12, 21 (Ekeby, Skäggesta), 33 (d:o), 

61, 71, 92 (Skäggesta), 96 (Broby), 98, 108 
(Ekeby, Skäggesta), 116, 358 (Broby), 363 
(Skäggesta)

Danmark 444
Danmarks sn 41 (Hammarby), 69, 81, 124 

(Sävja), 280 (Edeby, Tjocksta), 295 (d:o), 
337 (Sävja), 345 (d:o), 354 (d:o), 403 
(Villinge), 414 (Bärby), 426 (Bärby, ViU 
linge), 464» 484 

Dannemora sn 7 (Harvik), 9 (d:o), 22 (d:o), 
92 (d:o), 115 (d:o), 133 (d:o), 169 f. (d:o), 
180, 199 (Harvik), 315 (d:o) 358 (d:o), 368 

Dannkumla, Övergrans sn 416 
Danviken, Nacka sn 14, 341, 375 
Delsbo sn 341 f., 434
Dingtuna sn 40 (Skillsta), 68, 74» 266 (Skill- 

sta), 367 (Eklunda), 368 (d:o), 379 (d:o), 
410 (d:o)

Dragby, Skuttunge sn 179, 329, 344 
Droppsta(Dråpsta), Odensala sn 22, 417 
Duvedal, Närtuna sn 417

Edeby, Danmarks sn 280, 293 
Edeby, Uppsala-Näs sn 74, 245, 261 
Edshammar, Lena sn 95 
Ekeby 417
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Ekeby sn 464 
Ekeby, Bondkyrko sn 166 
Ekeby, Börje sn 21, 108, 116 
Ekeby, Gamla Uppsala sn 29, 58, 96, 209, 

333. 448 
Ekeby, Markims sn 316, 417 
Ekiunda (Ekelunda), Diqgtuna sn 367, 368, 

379. 4*0 
Elsarbo, Films sn 128, 202 
Eneby, Altuna sn 58 
Ensta, Skepptuna $0417

Falun 230
Films sn 128 (Elsarbo, Ursbo), 202, 336 (Urs- 

bo), 382,434 
Fiskeså, Närruna sn 252, 481 
Flogsta, Bondkyrko sn 44, 62, 75, 100, 101, 

103, 106 f., 110, 119, 204, 314, 353, 368, 
438

Flottsund (Flöthsundh), Bondkyrko sn 25, 48, 
90, 146, 192 

Forkarby, Bälinge sn 414 
Forsby se Stora Forsby
Forssa, Tensta sn 231, 249, 251, 266, 267, 

328,394,415.482 
Fransåker, Odensala sn 417 
Fresta, Alunda sn 388 
Fröslunda sn 220 (Taxnäs)
Frösunda sn 22 (Åttesta), 74, 209, 240, 386, 

417 (Luttergärde)
Fullerö, Gamla Uppsala sn 96, 285 
Funbo sn 66, 81, 360

Gamla Uppsala sn 29 (Ekeby), $8 (d:o), 81, 
96, 184 (Gökulla), 209 (Ekeby), 237, 285 
(Fullerö), 333 (Ekeby), 448 (d:o), 456 

Gesvad (Jesswa), Bälinge sn 358 
Gillberga, Vittinge sn 170 
Gottröra sn 251, 417 (Håsta)
Gottsunda, Bondkyrko sn 417 
Gran, Rasbo sn, se Grän 
Grinda, Munktorps sn 20 
Gryta sn 60, 220 (Säva, Årke)
Gräns sn se Övergran
Grän (Gran), Rasbo sn 69,130, 219
Gränby 382
Grönö, Björskogs sn 327 
Gävle 11, 13, 84, 100, 109, 181, 187, 400, 

4 2 7
Gökulla, Gamla Uppsala sn 184 

Hade, Hedesunda sn 11
Haga sn 252 (Helgesta), 344, 386 (Helgesta), 

417 (Berga)
Hagby sn 61 (Torrsättra)
Hall se Söderhall 
Hallkved, Funbo sn 360

Hamburg 438 f.
Hammarby, Danmarks sn 41 
Hammarby, Håtuna sn 459 
Hanebo sn 434, 439
Harbo sn 11 (Norrbo), 67, 267, 326, 344 

(Svina), 401, 482 (Norrbo; säges felaktigt 
ligga i »Wåla sochn»)

Hargs sn 130
Harvik, Dannemora sn 7. 9. 22, 92, 115» *33, 

169 f., 199, 315, 358, 369 
Hedesunda sn 11 
Helgebolstad se Häljebolsta 
Helgesta, Haga sn 232, 344, 386 
Hellibåsta se Häljebolsta 
Herresta (Härstad), Skepptuna sn 481 
Hubby, Danmarks sn 464, 484 
Husby, Husby-Äriinghundra sn 137, 280, 379, 

4*7
Husby-Äriinghundra (Husby-Odensala) sn 81, 

137 (Husby), 280 (d:o), 379, 386 (Kättsta), 
417 (Husby), 482 (Brista)

Håga, Bondkyrko sn 61, 63, 71 
Håsta, Gottröra sn 417 
Håtuna sn 439 (Hammarby, Signesberg) 
Häggeby sn 22, 417 (Viksjö)
Häljebolsta (Helgebolstad, Hellibåsta), Väster- 

åkers sn 34, 41 [anges här felaktigt
ligga i Haga sn], 60 f., 128, 137, 233 

Hällby, Östuna sn 62, 304 
Häradshamra (Härhambra, Härshambre), När- 

tuna sn 232,484 
Härnösand 20, 28, 34 
Härshambre se Häradshamra 
Härstad se Herresta 
Hässleby, Börje sn 98 f.
Högstena (Hökstena), Torstuna sn 334

Ingelsta, Närtuna sn 89 
Inninge, Stavby sn 100, 109, 110, 388 
Ista, Skepptuna sn 139, 247, 266, 325, 33^ 

368, 381

Jerfsie sejärvsö
Jesswa se Gesvad
Jolmesta, Dingtuna sn 68
Jom, Ekeby sn 464
Jumkils sn 83 (Vallhov), 86 (d:o)
Jäder, Arboga sn 15 5 
Järvsö (Jerfsie) sn 434, 439 
Jönninge, Stavby sn 363

Kapellgärdet, Vaksala sn 220 
Karkebo, Films sn 434 
Kippinge, Närtuna sn 74, 326 
Kiusta se Tjusta 
Knivsta sn 187 (Tarv), 416, 417 
Knutby sn 81
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Kogsta (Koksta), Skepptuna sn 180, 417 
Kolbäcks sn: Strömsholm 311, 401» 427 
Kolhammar, Odensala sn 386 
Kolje, Ärentuna sn 459
Kopparberg (Berget) 12, 60, 116, 167, 180, 

194, 209, 230, 267, 427 
Korsta se Kårsta 
Krusenberg, Alsike sn 80 
Kulla se Söderkulla 
Kullbol, Films sn 434 
Kumla, S:t Ilians sn 266 
Kungsåra sn 20, 327 (Bjuggsta)
Kvillinge sn 435 (Malmö)
Kyssinge, Skånella sn 248 
Kårsta sn 22, 123, 130, 234, 315 f., 415, 

416, 417,481,484 
Källmyra, Tensta sn 340, 386, 414,431 
Kättsta, Husby-Ärlinghundra sn 386 
Köpenhamn 148, 163
Köpings sn 118, 226, 232 (Stora Forsby), 

266, 360 (Stora Forsby)
Körlinge, Rasbokils sn 342

Lagga sn 43, 417 (Roslanda)
Lena sn 29 (Vattholma), 58 (d:o), 95 (Eds- 

hammar), 123 (Lenaberg, Salsta, Vattholma), 
163 (Salsta), 209 (Vattholma), 226 (d:o), 
234 (d:o), 283 (d:o), 333 (d:o), 360 (d:o), 
362 (Salsta, Vattholma), 367 (d:o, d:o), 448 
(Vattholma), 482 (Salsta)

Lenaberg (Lenboberg), Lena sn 123 
Lilla Åby, Närtuna sn 37 
Lillhärads sn 26
Lillsunda, Bondkyrko sn 432, 440 
Linköping 93 
Litslena (Lislena) sn 36 
Lockbol (Låckebo), Films sn 434 
Ludvika (Lodwika) 230 
Lund: Universitetet 148, 193, 196, 334 
Lunda, Närtuna sn, se Nederlunda 
Lunda, Vaksala sn 124, 321 
Lundatorp, Närtuna sn 417 
Luttergärde (Luttregiäla), Frösunda sn 209, 

386, 417 
Lytta, Bälinge sn 329 
Låckebo se Lockbol 
Långtora sn 74
Läby sn 53, 54, 61, 63, 118, 124, 137, 231, 

311, 326, 339, 447 (Österby)
Länna sn 22, 38

Malma, Bondkyrko sn 12, 33, 37, 64, 63, 
112, 116, 122, 146, 207,372,478 

Malmö, Kvillinge sn 433 
Markims (Marckhem) sn 316,417 
Marsta, Bälinge sn 414 
Medåkers sn 266 (Tveta)

Morkarla sn 360 (Kulla=Söderkulla), 367 
(d:o)

Munktorps sn 20, 69, 328, 400, 401. 4° 2,
405, 425

Myrby, Odensala sn 481 
Myrsjö, Torstuna sn 343, 362 
Målsta, Bälinge sn 417

Nacka sn: Danviken 14, 341, 375 
Nackby, Skultunasn 69 
Nederlunda (Lunda), Närtuna sn 481 
Nedervi, Lillhärads sn 26 
Nickbo, Vittinge sn 69 
Nolstbo se Nordansbol 
Nora sn 11 (Nötbo)
Nordansbol[?] (Nolstbo), Stavby sn 391 
Norrbo (Norbo), Harbo sn 11, 482 (felaktigt 

»i Wåla sochn»)
Norrtälje 59 
Nybble 61
Nyby, Långtora sn 74 
Nyfla, Bondkyrko sn 92 
Nyköping 455
Nåstuna, Vänge sn 116, 337. 363 
Närtuna sn 37 (Lilla Åby), 74 (Kippinge, 

Tarv), 89 (Ingelsta, Vardala), n o  (Vardala), 
n  2 (d:o), 130 (d:o), 252, 326 (Kippinge), 
417 (Bälinge, Duvedal, Lundatorp, Vardala), 
479 (Vardala), 481, 482, 484 (Häradshamra) 

Näs se Uppsala-Näs 
Nötbo, Nora sn 11

Ockelbo sn 74, 81, 180
Odensala (Onsala) sn 22 (Droppsta), 81, 280, 

386 (Kolhammar), 417 (Droppsta, Fransåker, 
Skörsta), 481, 482 (Ransta, Skörsta, Slåsta) 

Odenslunda (Onsslunda), Frösunda sn 240 
Orke se Årke
Orkestasn 123, 247,416,417 
Ottesta se Åttesta 
Ovanåkers sn 433, 439 
Oxnö, Västerås-Barkarö sn 20

Pasta, Romfartuna sn 150, 205, 268, 277, 311, 
360, 363, 371, 376 

Pemau 146, 276, 313, 325, 330

Ramsta sn 36,67, 149 (Skälsta), 436 (d:o) 
Ransta, Odensala sn 482 
Rasbo sn 41 (Sandbol, Årby), 69, 74, 82 

(Tomta), 130 (Gran), 219 (Grän, Tomta), 
331 (Tomta, Älvgärde, Örby), 338, 342 
(»Karlinge» [=Körlinge i Rasbokils sn]), 
362 (Orby), 377, 378, 390, 411 (Årby), 459 
(Örby), 477 (Tomta), 478 (Tomta, Örby) 

Rasbokils sn 342 
Reval i n
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Romfartuna sn 150 (Pasta), 205 (d:o), 268 
(d:o), 277 (d:o), 311 (d:o), 360 (d:o), 363 
(d:o), 371, 376 (Pasta)

Roslags-Bro (Bro) sn 325, 386, 481 
Roslanda, Lagga sn 417 
Rovsätra, Valö sn 180 f.
Rörby, Bälinge sn 321

Sala (Salberget) 12,180
Salsta, Lena sn 123, 163, 362, 367, 482
Sandboi, Rasbo sn 41
Sankt Ilians sn 220 (Åby), 266 (Kumla), 397 
Segersta (Särstad, Södersta) sn 433, 439 
Signesberg, Håtuna sn 459 
Simtuna sn 367 (Albäck, Tisby), 368 (Albäck), 

379 (d:o)
Sjöboda, Björklinge sn 386 
Skara 409, 447 
Skeberga, Stavby sn 202, 220 
Skediga, (Skädiga), Bälinge sn 103, 338, 360, 

382, 414
Skepptuna (Skiäfftuna) sn 21 (Åckelsta), 22 

(Vasa), 58 (Åckelsta), 123, 126, 139, 179. 
180, 247, 248, 266, 325, 326 (UUentuna), 
336, 338 (Ullentuna), 368, 378, 381, 417 
(Ensta, Kogsta, Ullentuna), 480, 481, 482 

Skillsta, Dingtuna sn 40, 266 
Skiälstad se Skälsta
Skogs-Tibble (Tibble) sn 9, 278 (Tibble) 
Skultuna sn 69
Skuttunge sn 67, 179 (Dragby), 329, 344 
Skålsta, Vassunda sn 146 
Skånella (Skånila) sn 248 
Skädiga se Skediga
Skäggesta, Börje sn 21, 33, 92, 108, 363 
Skälsta (Skiälstad), Ramsta sn 149,456 
Skörsta, Odensala sn 417, 482 
Slumsta (Slämstad), Skepptuna sn 482 
Slåsta, Odensala sn 417, 482 
Sprötslinge, Alunda sn 363 
Stavby (Staby) sn 13, 81, 100, 109 (Inninge), 

110 (d:o), 202 (Skeberga), 220 (d:o), 363, 
388 (Inninge), 391 

Stenlunda, Björklinge sn 386 
Stettin 115
Stora Forsby (Forssby), Köpings sn 118, 226, 

252, 266, 327, 360 
Strömsholm, Kolbäcks sn 311,401, 427 
Sund, Roslags-Bro sn 323 
Sunnarby, Kårstasn 22
Sunnersta, Bondkyrko sn 103, i n ,  126, 203, 

227, 231, 286, 320, 325, 338, 345, 354, 
358, 380 

Svina, Harbo sn 344 
Sylta, Åkerby sn 84 
Särstad se Segersta 
Sätuna, Björklinge sn 104, 390

Säva, Gryta sn 220
Sävja, Danmarks sn 124, 337. 345» 354 
Söderhall, Kårsta sn 130, 481 
Söderkulla (Kulla), Morkarla sn 360, 367 
Södersta se Segersta 
Södertå (TI), Munktorps sn 20, 405

Tarv, Knivsta sn 187,416 
Tarv, Närtuna sn 74 
Taxnäs, Fröslunda sn 220 
Tegelsmora sn 118
Telsgärde (Tällesgärdet, Älstgiärde), Vendels 

sn 244
Tensta sn 231, 249 (Forssa), 251, 266, 267, 

328, 340 (Källmyra), 386 (d:o), 394, 414 
(Källmyra), 415, 431 (Källmyra), 482 

Tibble sn, se Skogs-Tibble 
Tibble, Skogs-Tibble sn 9, 278 
Tierps sn 8 x
Tillinge sn 115 (Alma), 371 
Tisby, Simtuna sn 367 
Tjocksta (Tioksta), Danmarks sn 280, 295 
Tjusta (Kiusta), Kårsta sn 22, 234, 417, 484 
Tomta (Tompta), Rasbo sn 82, 219, 331, 377, 

477,478
Torpa sn 401 
Torrsättra, Hagby sn 61
Torstuna sn 69, 170, 334, 343 (Myrsjö), 362

(d:o)
Torvsätra, Bälinge sn 84 
Tumbo sn 58, 311 
Tuna sn 209 
Tuna, Bälinge sn 180 
Tveta, Medåkers sn 266 
Tå se Södertå 
Taby, Östuna sn 430 
Tällesgärdet se Telsgärde

Uggelsta, Åkerby sn 84, 116, 286 (felaktigt: 
Bälinge sn), 325 

Uknö, Björskogs sn 68, 266 
Ullentuna (Ultuna), Skepptuna sn 126, 247, 

248, 326, 338, 368, 417 
Ultuna, Bondkyrko sn 38, 124, 129, 240 
Ultuna, Skepptuna sn, se Ullentuna 
Ulva, Bälinge sn 29, 58, 92, 109, 116, 131, 

137, 138, 139» *49» *50, 167, 184, 186, 
209, 240, 358, 396, 448 

Ulvsväsby, Almunge sn 326 
Uppsala-Näs (Näs) sn 12, 74, 103, 235, 245 

(Edeby), 261 (d:o), 323 
Ursbo, Films sn 128, 202, 336,434

Vadbacka, Läby sn 6 1
Vaksala sn 53, 54, 81, 103 (Vittulsäng), 124, 

179 (Villulsäng), 220 (Kapellgärdet), 307 
(Vittulsäng), 315 (d:o), 319 (d:o), 320 (d:o), 
321, 328 (Vittulsäng), 330 (d:o), 356 (d:o)
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Vallby 38, 82 
Vallby, Dingtuna sn 68 
Vallhov, Jumkils sn 85, 86 
Vallskog, Bälinge sn 23, 40» 72» 78, 79t l®7, 

171, 179, 220, 227, 254, 269, 323» 3*8,
345 

Valö sn 180
Vardala, Närtuna sn 89, 110, 112, 130, 417, 

479»481
V asa (W åsa), S kepp tuna  sn 22 , 481 
V assu n d asn  i4Ö (Skålsta)
Vattholma, Lena sn 29, 58, 123, 209» 226, 

234,283,333,360, 362, 367, 448 
Veinge sn 84 
Vendels sn 118, 244 
Wessland se Västland 
Viborg 151
Viggeby, Orkesta sn 123, 416 
Viksjö (Wiggesiö), Häggeby sn 22, 417 
Villinge, Danmarks sn 403, 426 
Vissgärde, (Wiskiäle), Ramsta sn 36 
Wittenberg 54. 234, 239, 241, 303, 379 
Vittinge sn 69, 170
Vittulsäng, Vaksala sn 103, 179, 307, 315, 

319. 320, 328, 330, 356 
Wåla sochn, 482 (felaktigt för Har bo sn)
Vålsta, Skepptuna sn 139, 247, 325, 368, 381 
Wåsa se Vasa
Vänge sn 116 (Nåstuna), 337 (d:o), 363 (d:o) 
Väppeby, Östuna sn 203, 321 (felaktigt: 

Björkby)
Väsby, Roslags-Bro sn 325, 386,481 
Västerlisa, Länna sn 22

Västeråkers (Åkers) sn 34 (Häljebolsta), 41 
(d:o, uppges här felaktigt ligga i Haga sn), 
60 f. (Häljebolsta), 81, 128 (Häljebolsta), 
137 (d:o), 235 (d:o)

Västerås 66 
Västerås-Barkarö sn 20 
Västlands (Wessland) sn 278

Åbo 168, 239* 379. 380 
Åby, S:t Ilians sn 220, 397 
Åckelsta, Skepptuna sn 21, 38, 481 
Åker se Västeråker
Åkerby sn 21, 84 (Sylta, Uggelsta), 116 

(Uggelsta), 183, 286 (Uggelsta; felaktigt 
Bälinge sn), 325 (Uggelsta)

Årby, Rasbo sn 41, 74, 411 
Årke (Orke), Gryta sn 220 
Åsta, Björskogs sn 68, 266 
Åttesta, Frösunda sn 22, 74

Älstgiärde se Telsgärde 
Älvgärde, Rasbo sn 331 
Älvkarleby sn 29, 116, 157 
Ärentuna sn 439 (Kolje)

Ör, Tillinge sn 371
Örby, Rasbo sn 331, 338, 362, 377, 459» 478
Österby (Östreläby), Läby sn 447
Östuna sn 62, 203 (Våppeby), 304, 32 43°
Östuna, Björskogs sn 232, 266
Övergrans (Gräns) sn 416
Överlunda, Närtuna sn 482
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motiv hos Stora Undervisningskommittén. 1961. 4 kr.

2. F r e d r i k  B e r g : Några anteckningar om adjunkten John Björkén. 1961. 6 kr.
3. G e r d  E n e q u is t , S t e n  F l o r i n , F i l i p  H ju l s t r ö m , E r i k  N o r i n  and A k e  

S u n d b o r g : The new buildings for the Geographical and Geological Insti
tutes, University of Uppsala. 1962. 10 kr.

4 . E. Louis B a c k m a n : Jubeldoktoratet vid universiteten i  Uppsala och Lund. 
(The Jubilee Doctorate at the Universities of Uppsala and Lund.) 1962. 6 kr.

5. G u r l i  T a u b e : Musik, dans, språk och andra akademiska färdigheter i Upp
sala. 1963. 12 kr.

6. P e r  E r i c  L i n d a h l : The new building for the Institute of Zoophysiology, 
University of Uppsala. 1964. 6 kr.

7. E. Louis B a c k m a n : Doktorsdisputationcns tredje opponent. 1964. 10 kr.
8 . A n n a  B e c k m a n  och P e r  O h l i n : Forskning och undervisning i fysik vid 

Uppsala universitet under fem århundraden. En kortfattad historik. 1965. 
8 kr.

9. H j a l m a r  L i n d r o t h :  Uppsala Universitets Årsskrift 1861-1960. En blick på de 
första hundra åren av dess tillvaro. Mit deutscher Zusammenfassung. 1965.8 kr.

10. T ö n n e s  K l e b e r g : Bibliotek i krigstid. Uppsala universitetsbibliotek i stora 
nordiska krigets slutskede. Mit deutscher Zusammenfassung. 1966. 12 kr.

11. B a r b r o  M a r i n : Föreläsningsämnen vid professorsinstallationer i  Uppsala 
1855-1966. 1967. 12 kr.

12 . W i l h e l m  S j ö s t r a n d : Education as an aeademie disciplinc. 1967. 12 k r .

13. E r i k  A s k - U p m a r k , B r o r  R e x e d  and B j ö r n  S a n d s t r ö m : Ivar Sandström 
and the Parathyroid Glands. 1967. 6 kr.

1 4 . I n g e g e r d  T u l l b e r g  B e s k o w : Linnéporträtt. Supplement till T. Tullberg, 
Linnéporträtt (1907). 1967. 18 kr.

15. T ö n n e s  K l e b e r g : Medeltida Uppsalabibliotek. I. Biskop Siward av Uppsala 
och hans bibliotek. Mit deutscher Zusammenfassung. 1968. 15 kr.

16. Uppsala universitets konsthistoriska institution femtio år. 1968. 18 kr.
17. Universitetet och forskningen. Studier tillägnade Torgny T. Segerstedt på 

sextioårsdagen. 1968. Hft. 75 kr. Inb. 90 kr.
18. Uppsala universitet. Akademiska konsistoriets protokoll utgivna av H a n s  

S a l l a n d e r . I. 1624-1636. 1968. 55 kr.; II. 1637-1640. 1969. 55 kr.; III. 
1641-1649. 1969. 55 kr.; IV. 1650-1655. 1970. 55 kr.; V. 1656-1660. 1970. 
55 kr.; VI. 1661-1663. 1971- 55 kr.; VII. 1664-1666. 1971. 55 kr.; VIII. 
1667-1670. 1971. 55 kr.; IX. 1671-1672. 1972. 55 kr.; X. 1673. 1972. 55 kr.;
XI. 1674-1675. 1973. 55 kr.; XII. 1676-1677. 1973. 55 kr.; XIII. 1678-1679. 
1974. 55 kr.; XIV. 1680-1681. 1974. 55 kr.

19. P e r  C o l l i n d e r : Swedish Astronomers 1477-1900. 1970. 15 kr.
20. Uppsala universitets matrikel 1595-1817. Register. På uppdrag av universi

tetets rektor utgivet av S. Otto Brenner och Gösta Thimon. 1971. 80 kr.
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21. F r e d r i k  B e r g : Johannes Bureus och universitetets sigill. 1971.
22. T o r g n y  T. S e g e r s t e d t : Den akademiska friheten under frihetstiden. 1971.
23. H å k a n  L i n d g r e n : Spannmålshandel och priser vid Uppsala akademi 1720- 

1789. En prövning av markegångstaxornas källvärde. 1971.
24. H ja l m a r  L i n d r o t h : Acta Universitatis Upsalicnsis 1961-1970. Tioårsregister. 

Med inledande historiska notiser och praktiska anvisningar. 1971.
25. T ö n n e s  K l e b e r g : Medeltida Uppsalabibliotck. II. Bidrag till deras historia 

till 1389. Mit deutscher Zusammenfassung. 1972.
26. T o r e  F r ä n g s m y r : Wolffianismens genombrott i Uppsala. Frihetstida uni

versitetsfilosofi till 1700-talets mitt. With an English summarv. 1972.
27. J a n  S u n d i n : Främmande studenter vid Uppsala universitet före andra världs

kriget. En studie i Studentmigration. Summary. 1973.
28. T o r  H i e r t o n : ”Gåskolan”, The University of Uppsala Orthopacdic De- 

partment’s Amputce Training & Research Unit. 1973.
2 9 . T o r g n y  T. S e g e r s t e d t : Den a k a d e m is k a  f r ih e t e n  u n d e r  g u s t a v i a n s k  t id .  1 9 7 4 .

30. B e n g t  K y i il b e r g : Musiken i Uppsala under stormaktstiden. 1. 1620-1660. 
1974.

31. O l a  S k ö l d : Farmaceutiska fakulteten, en gammal högskola i ny miljö. 1974.
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